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De kabinetsnota 'Belastingen in de 21 -ste eeuw: een Verkenning' 

onderkent de gevolgen van belangrijke maatschappelijke trends 

niet of onvoldoende en ontbeert een gefundeerde beschouwing 

over de rechtsbeginselen van een herzien belastingstelsel. Het 

enige 'vernieuwende' is een omstreden maatregel: de invoering van 

een forfaitaire vermogensrendementsheffing. Op het punt van de 

tariefstructuur heeft het paarse kabinet niet kunnen kiezen omdat 

de ideologische verschillen te groot zijn. 

0 
p I I dcu:mher I '!'!7 hch

hen de hcwind<,IJcdcn van 

hnancii._;n ccn notJ uitgc

hracht met 

al., titel 'llela.,tingcn in de 

tcrrcin aan tc '>cherpcn. len twcede hc

langrijk pohtiek gcgcvcn i'> dat de hui

digc coaliticpartijcn hct op ccn aantal 

puntcn h~cozd gcz1cn ccn<.., 

gcworden zijn In het oog 

~pringcnd ]<.., de 1nvocring 

van ccn torla1tairc vermo

gcn<,rcndcment'>hcll i ng in 

plaah van de huidigc vcr

mogcn-,hcla<,ting c11 dc hc

la.,tinghdhng van inkom

.:...tcn Ll1 t vcrn1ogcn. 

2 htc ecuw. ccn Vcrken

ning' I )cze nota hcvat 

cnerzijd., een analy<,e van 

de onvolkomenhedcn in 

hct hu1dige <,tcl.,el van 

inkom'>tenhela<,ting en ver

nlogcn-..hcb<..,tJng, andcr

zijd'> worden oplm.,ing'>

richtingcn aangcdragcn 

voor de toekom-,t. Politick 

i-, de nota niet zondc1· he- i\1r i\1LA umr Rij 

De nota i'> zodanig nwdu

lair opgc<,tcld dat ondcr

dclcn '>cparaat ingcvocrd 

kunncn wordcn. Hct i'> 

tckcni..,. NaJr vcrwachting worden na 

de verkiezingcn knopcn doorgchakt 

over de dilcrmna·., in de fi-,cale politick 

De nota i<, uitgchracht up ccn uitgc

kiend moment. De politieke partijcn 

hehben de maandcn tot de verkiezingcn 

gchruikt om met hehulp van de nota 

hun politieke '>landpuntcn op li-,caal 

gccn aile-, ot niet'> Dat i<, hclangrijk. 

omdat c1· ook grotc vcr<,chillcn van 111 

zicht hc-,taan hij dc regcring<,partiJcn 

over ccn evcntuclc nieuwc tariel-,rruc-

tuul-

Manco's huidige stelsel 
f'en helangrijk hcgimel van om huidig 
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'tel,el van inkom<;tenhela,ting rs de 

draagkrachtgecbchte. l'olitici motrve

ren dar hcgimel met de gcvlcugelde 

woordcn, "I )c \lcrk\lc <;choudcr, moe

ten de zwaar"-Jtc la'-.tcn drZlgcn'' 

In de hcla,tinghelling hectt drt hcginsel 

van <;oliclaritcit en rcchtvaardigheid 

vorm gekregen door enerziJd' de hela,

tingvrl)e <;ommen, anderzijcl, door het 

progr-c"ievc larid. BiJ de hela'>tingvnJe 

<;ommen kan cr gediltcrcnticcrd wor

den naar pcr,oonliJkc om'>tandigheden 

I gchuwd, allccn'-.taand, duurzt1an1 gc

'cherden met kinclcrenJ en de progrcs

'ie houdt ccr1 vorm van inkomempoli

tick in. De tcrten op een riJtje. Slccht' 

2'Y,, van de in totaal lO.llmrljoen hcla,

tingplichtrgcn vall qua inkomcn in de 

derclc '>Chi)L Ln ,lccht' 17% in de 

tweeclc ,chiJI I 50% I. De grootste grocp 

heiJ'>trngplichtrgen (7()%) hetJJit 

'J(J'l% 1- ecT'>te ,chijl in l'J'JNI aan hc

]a..,ting en ptTnlic..., volk-.vcrzckcringcn 

over hct inkomcn. De IT\lercndc groep 

rll%1 hctaalt geen hcla,trng, omdat 

het rnkomcn hirmcn de hela,tingvrqe 

'"Ill valt. Hicr tekent zich direct een 

-.chcctgroct al I )c progrc<-;<.,ic wcrkt anl

pcr J)it komt door de comhrnatic van 

vollecligc ahrckhaarheid van rcnten op 

,chuldcrl, indren die rente gczien worclt 

al' altrckharc ko\len (hirvoorhcclcl de 

lwpothcckrenlc voor de cigcn woning, 

maar ook de rente hctaald op het ellcc

tenkrcdiet I 

I harnaast worclt de hela,thare grond

,Jag ui tgehold door allcrlei I i<;calc bul i

terten, zoak het arheid,kmtenforfait 

I wnkgelegenhcrclsirl\lrument) en an

dere economise he liillrllli. I harentegen 

ZIJn hepaalde ophrengsten volledig on

helast, zoal' de ger·cJii,ecrdc koerswin

'>lcn op dkctcn. Nederland heel t wat 

dat hetr·cft ccn unick 'Y'leem in de we

reid, rente vollcdig aftrckhaar·, maar 

( I lV ''IS 

kocrswin'>t onhelast. Ovcrigcns zip1 

konsverliezcn ook niel attrekhaar !-let 

'>tclsel kent in zovcrre nog enkclc ,/il

lcmie~. Zo zijn hcpaalcle '>paarvormen 

hscaal gebcilrteerd In dit verhand 

moet cr voorJI gcdacht worden aan 

hcpaalck lcvcnsverzekeri ng'>produc

tcn. 

De lasten op arhcicl zijn evenwel ng 

hoog gc\vordcn. i)c zogcnocundc wig, 

hct vcrschil lu'>'>en de hruto loonkostcn 

voor een wcrkgcvcr en het nctto loon 

voor de wer·knemcr is ccn van de hoog

'>te in de wereld. 1\lct name aan de on

dcrkant van de arhciclsmarkt wreekt 

zich dat. Bovendien worden vcle hela'>

tingplichtigcn ontmocdigd om mecr in

komerl te gencreren, omclat ziJ bq ccn 

gulden mecr inkomcn cr netto op ach

tcruitgaan VZlnwcgc vcrlic~ van ..,ub..,i
dies ol lag ere eigcn hijclragen I de zoge

naamde floPrrly-lnrf'). 

Tenslottc client gewezen te worden op 

de hogc helasting op vcrmogen, (,()% 

voor wat hctrel t de 111komstenhclast111g 

en (J.(l7% vcrmogcnshela,ting_ In de 

ons omringende Ianden i'> de gemid

dcldc dr·uk op vcrmogcml inkomsten I 

aanzienlijk lager De hclcggers wetcn 

daar rn Nederland inmrddcls raad mee. 

Zc hcleggen voornamciiJk in construe

tics die in beginscl helastc inkomsten 

convcrtcrcn in onhelaste vcrmogcns

winsten regen hi) voorkl'ur zo weinig 

mogeli1k risico. Daarnaasl is l'r vecl 

kapitaal de grens over gcvlucht. Nil't 

aileen de mobiliteit van hct bpitaal, 

maar ook de mohilrtcit van mensen 

nccmt toe. Fen tocncmendl' grocp 

Neclcrlanders geniet van de oudc clag 

in het huitenland. Ook clat hctekent 

dan een gemis aan Ncdcrlandsl' hclas

tinginkom,ten over de pen,ioenuitke

rrngen De aftr·ek daarentegen hedt 

wei vaak in Nederland plaatsgehad 
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Enige relevante trends 
Be]a,tinghcfhng '' gee11 ge.t\okcrd pro

ce<; it1 de <,amenkving. De ontwikkelin

gen in de '>amenlcving hc"invloeden de 

houdhaarheid en acu:ptatiegraad van 

het bela<,ting<;tel'>cl. De volgende trend-, 

kunnen daMhiJ worden genoemd ver

grijzing, glohali-.cring, uitholling grond

-,lag en duurzaamhcid. 

\lmjnjzinl} 

Hct aantal oudet-cn in de <,amenkving 

neemt toe en de ouderen worden lor'> 

oudcr .~kt het toenemend aantal oude

ren zou de AOW-premie hi) ongewij

zigd he kid van urea I !J.5'){, mot'len 

verduhhelcn tot n11111 :lO')i. in de ko

mende veertig jaar De AWBZ-premie 

zou evet1Cel1'> moete11 verduhhelen van 

circa I 0% tot circa 20'Yrr 

Daarnaa'>t zullen ouderen eerder emi

grcrcn dan vrocgcr ,,vaardoor de ~cJcr

laml'>c <,chatki'>t het nakijken hecft op 

het moment dat de vette kip ge,lacht 

worcit. 

C/oboliscriJJ<} 
De glohali'>ering en de technoli<;ering 

hchben ook gcvolgen voor de ti'.calc 

hegrippen. Aan veel hcttingw;etten ltg

gen tcrritorialiteih- en nationaliteit-,he

gimelcn ten grond,lag. C:entraal voor 

de ,ubjectievc he]a<;tingplicht van een 

natuurlijk- of recht<;per<,oon <,taat ell' ry

'>iekl' woon- of ve'>tigtng<,p]aat<,. In het 

traditionek denken hevindt die woon

ol ve<,tiging'>plaat<, zich in een <;taat. 

Handel door multinational-, laat zich 

echtn nict imnoeren door hct negen

tiende eeuw<,e <,taatkundig denken. 

Crenzen he'>laan letteriiJk en tiguurlijk 

niet men In de virtuelc wereld van in

ternet i-, het ly"eke hegrip vcstiging'>

plaah een illu-,ie geworden. 1\laar ook 

de werknemer zal <;teed-, mohiclcr wor

den. /\let tham tn de vomhoede ecn 

groep met irl)l-IO/' hcwar1Cnde rondrei

zcnck topmanager'>. Waar wonen zij ci

gcnlijk en waar verdienen zij hun geld~ 

Llilholl1111) l}wnds/r~q 
Over de eroderende he]a<;tingmoraal 

heh ik zoJui'>l gesproken. Slccht-, 2% 

van de hela'>lingplichtigen hetaalt (}()%_ 

]-, hela'>ting hetalcn voor de dommen' 

Wie be'>chouwt hct nog a], een eer een 

hi_1dragc nat~r draagkracht tc gcvcn aan 

de linanciering van de collcctil've goe

deren' Aileen al het woord 'collcctiet' 

doet vele hat·en te bergen rt)zen in een 

ge"t"ndivtduali<;eet·de wereld. 

ParadoxJtd gcnocg ~lilnulccrt de wctgc

ver de burger in dit denken. [)oor JUi'>t 

het he]a<;ting'>tel'>cl in<;trumenteel in tc 

zetten voor de reali'>cring van alln

hande <,pecitieke doelcinden van over

heid-,helcid moet de hurgerlonderne

mn zich wei <;]im op<;tellcn Het 

...;y<.;tcun i~ ondoorzJChtig gc\vordcn 

door een scala van op zichzelt onge

twijrcld hehartigcmwaardige '>teun

maatregelcn. Hct kortzichttge elccto

raal gerichte doelgroepdenken ten top 

Zo ziJn de burgers de laat'>le )atTn ver

hliJd met ongevraagde laciltteiten, zed'> 

de ver<;nelde al,chrijving op milieu-tn

vc<..,tcnngcn. de 'Tantc Agaath'-rc-gcling, 

de <,paarloonregeling, de premie'>paar

rcgcling, de tichlca-,c-rcgcling, de -,t;:_n

ter<,attrck, het grocn helcggen, de 

huitcngcwone ]a<;tenaht·ek voor kinder

opvang etc. [,door al deze maatregclen 

het '>tcl-,el tran<;paranter en eenvoudiger 

gc\vordcn~ 

/)uurZ!l111C sm11C1Jiwi111} 

Door cen vcr'>chutving van directe he

]a<;tingen, zoals de ink01mtenhela'>ting. 

naar de i11dirccte hela<,tingcn. zoal'> dc 

llTW en accip1zen, kan er in hcperktc 

mate door middel van het li'>calc in'>tru

mcnt gestuurd worden naar een duur-



zZlnlc <.,ZJ!llcnlcving. l)c vrZJag i.., natuur

lijk wei ol het lisc<Jic ir1strument nu 

dJJdwnkclijk de noodzJkeliJke hc

\Vll<.,lzi j n.:...vLTZlndcrr ng tc\vccg ztll hrcn

gcn ZZll door ccn vcrhoging von hct al

gemene tarid von de BTW vJn 17.5'){, 

110<1r I 'J% er indcrd<J<Jd minder milieu

vcrvu i lend gecomumeerd worden. Da t 

kiln stnk hetwijlcld worden. Het zal 

veelcer zo zijn dat de op-

• vcrhoging van de duurzoamheid Villl 

de c·ulnomische ontwikkeling. 

Hct is opvolknd d<Jt de hewindslicden 

zich voorn<JnwliJk door economrsche 

heginsclen Iaten lciden. Zmr cr icts 

zmdcrs kunncn wor·dcn vcrw<Jcht van 

l'en bhinet dot als Lcilmo/w 'Wcrk, 

wcrk, werk' hedt gckozcnc 

hr·engst hq indirecte helas

tingerl stahielcr is. ( lngeli

lllitccrdc vcrhogingcn VZlll 

het algemene BTW-tarid 

en de accip1zer1 kunnen 

echter ook niet strJflcloos 

pl<Jatsvrnckn. I lc economi

sche UlllCUrrTnten, zoals 

J)uitslond, kunnen hin 

rnunt ui t slaan. 

Als het aan de 

liberalen ligt, 

mogen de 

belastingvrije 

sommen worden 

De rTchtsbcginselcn ko

men er zccr mager a f. Dat 

valt zo op, omdat hct gc

hele denken over helastin-

gen in de ncgcnticndc en 

twintig..,tc ecu\v voorna

mclijk hepaald is door de 

rcchhhcginselcn Llitein

delijk zullcn de aan cen 

helastingstelscl ten grond

'-;lag liggendc hegin..,clcn 

breed gedrZJgen n1oeten 

worden door de hevol

king Da<Jrovcr zwijgt de 

afgeschaft. Oat 

f-letzelfde geldt vocll· de 
betekent het einde 

invocring Vtlll eco-ttlxc<., 

l-en Nederlandse i\1/cilli}<llll} 

zal het hedriJfslcven onno-

van de horizontale 

draagkracht. 

dig LOTlCLIITenlil'TladeeJ he-

zorgerl. lksalniettemin heelt de luro

pces Commissoris Frscolc 7:aken zell in 

het voor)Jar van I 'J')(, de trTnd gczet 

on1 een ver..,chu1ving von directe naar 

de indrrecte hcbstingcn te heplciten 

Ook het hebstinghervormrngsplan van 

de huidigc Duitsc coolitic is op die gc

dachte gecnt 

Doelstellingen van het nieuwe 
stelsel 
Volgens de hewindsliedl'rl van 1-inan

ucn (pilgina :lS, Notal zJI ccn herzic

nrng van het helJstrngstclsel aan devol

gcndc l'iscn moeten voldoen: 

Het genncrl'n van stahielc helJsting

C)phreng.:...tcn· 

• hcvordering van \Verkgclcgenheid en 

verstnking van de cconomische 

structuur, 

( !)\/ -" (JS 

nota. Zo wordt er geen 

verhZJnde!Jng gegcvcn over de hcgin'-;e-

len van rcchtszekerhcid, rechtsgelijk

hcid en proportionJiiteit. Evenmin cen 

vcrhandeling over de gr·enzen aan het 

rnstrumcntalismc en het respcctcren 

van de economischc neutraliteit. Dit 

past in het pragmatisch ontwijkerl van 

principiclc stcllingnamcn door het 

paarse kahinet. 

hscale wl'lgcving is altijd eer1 compro

mis tussen doelmatrgheiden rechtvaM

dighcid 1 De rechtvaMdigheid is vaak 

tc ver doorgevoerd in allcr-lci gedetail

lccrde regclingen, alsof de casu'r'stiek 

van de samcnleving zich laat vangen in 

statische regcls. WJt dat betrdt is in 

het Jmhitienive<Ju van de staatssecreta

ris van hnancicn nog cen echte sociaal

democraat te herkenncn: de maakharc 

samenleving door middel van het helas

tingstelscl' In al zijn opgctogenhcid 
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heweerde hiJ bij de pre<;entatie van de 

nota, dot hij invocnng vJn zijn -.y-.tccnl 

hct hcia'.tingqci,ei eenvoudiger, groc

ncr en rcchtvaardigcr zou \Vordcn, bo

vendicn zoudcn er mccr hancn door 

gecrccerd worden. 

Nt~or n1ip1 n1cning probccrt de <.,laot-,~c

cretari'> van hnancii'n hicr tcgen hctn 

weten in het onvc:renighare met het vcr

cnigharc tc vcrcnigcn. C)nl ccn voor

heeicl te gcvcn, de Duit<;c chn<,tcn-de

mocratcn vinclen dat hun heb-,ting<;tei.,ci 

aanzicniiJk tramparantcr moct worden 

en plciten voor hc:t al<,chatlen van al

trckpol.,lcn en hct vcrbgcn von tJricvcn 

Hct <;tei.,cl zou ook met name arheid en 

ondcrncmen mocten <;timulcrcn. 

Enkele stellingen 
I. De hewl!ld-,licden <;teiicn voor om 

hct <;yntheti-,che inkomemhcgrip in de 

inkom<;tenheia•;ting al te -,chaHen. Her 

argument luidt dat hct draagkrachthc

gimei zijn lang<;te tijd heclt gekend. In 

de iireratuur wordr dat hc<;trcden. 7o 

heplcittc Prof RiJker'i dat jundi.,chc 

begrippcn en hegimcien worden ge

handhaald omdat ZIJ ecn politickc en 

maat-,chappcliJkc dimcn'>ie hchhcn.' 

Schcndlllg crvan lcidt tot •duipendc 

maat'ichappell)kc dc-,intcgratic. Len 

aanta<,ting van de economi<>ch orde i'i 

het gcvoig. Recht'ihegrippen. zoal., 

ovcrcenkom<;t ( 'j>ilclil 111111 srrPillltlil '). 

rccht<,per<>oon, democratic, geliJkheid 

en rccht-,zekcrhcid zijlt belangrijk in 

het rechtwcrkeer tu<;<,en de overhcid en 

de burger'>. In piaat<, van hct draag

krachthcgimei at tc '>Lhaflcn zou her 

d raagkrach t hcg i me I 

moeten worden. l 

gercvi ta I i 'icerd 

2. Er moet gccn lodaitaire vcrmogcn<,

rcndement<;hcl hng worden ingevoerd. 

De hcoogde hcHing zal matcricei nccr

konlcn or ccn vcnnogcn...,hcla~ting van 

I •x, over de net to waarde van de hezit

tingen minu'> de <;chulden per I januari 

van ccn Jililr Wei zuilcn hela<;tingpiich

tigen een hcrocp kunncn doen op ecn 

vrij<;tclling. ailccmtaandcn van I .i/.500 

en gchuwden van I 75.000. I )c I')(, bn 

al., voigt hcrcdencerd worden· 25% 

I =tariell x 4'){, De ovcrheid, Icc<; poli

tick, zul cchtcr nooit ccn garantic gc

vcn dat hct lorlait van 4% ook 4% 

bil)lt. idem met het tarid. 

()vcrigcn-., i-, de vraag ot .-+<:<) wcl tc

rccht i-, I -let huidig cllcctid rcndcment 

op ~cderiand'>c <;taat'iohiigatie'> " 

4,5'){,_ lndicn daar de inllatie Viln circa 

2% algchaald worclt, IT'ilccrt ccn hruto 

recei rendemcnt van 2.5% Daar moe

ten de koqcn dan nog at. I )e I~~{) ver

mogen<;~-cndcmcnhhclling ;., dan in we

zen ccn -to% hdling 1n plaal'i van 25%. 

lliJ aandclcn daJrcntcgen bn de 

hdhng marginaai worden, indien de 

koer~win-,t 111 enig jaar hoog i-,. Len an

dcr nadcci i'> clat hctic<, in plaal'i van gc-

1-eaii<>ccrdc oph1-eng<;tcn in de hcthng 

worden bctrokkcn. 1\kt gcrcali<>ecrdc 

vcriiczcn wordt gccn rckcning gchou

den. 

lnrcrnationaai kent melt de lorlallairc 

vcrmogcn<,rcndemcnl'ihdhng nict. wei 

de vernlogen-,win-,thc\a-,rtng. I)c vraag 

i'i dan ook hoc de voorge'iteldc vcrnw

gcmrcndcment<;hdhng onder de inter

nationalc vcrdragcn die f'.:cdcdand ge

,Jotclt hcclt gckwalilicccrd moet 

worden J., hiJvoorhecld huitenland'>e 

hronhcla<,ting op dividend en rente vcr

rckcnbaar met dezc lorfaitairc vcrmo

gcn<;rendcmcnt 'ihdting~ 

Bovcndicn clcnken de hcwind'.i1cdcn in 

ai hun gc'>pceidc na·ivitcit dat arhitragc

mogelijkhcdcn tot het vcrlcdcn zullcn 

horcn. De gatcn worden nu al ge<;cho

tcn in de ai-, watcrdichr vcrkochtc 

"hoxcn" van de hcrcn Zalm en Vcr-

111ccnd. ( )vengen-, i-, er wcinig ~tcun in 



de IJtcrJtuur voor de lodJJtJIIT vcrmo

gcn'-.rcndctncnt"ihciZl<..,ting. 1 

Het zou dan ook meer in de reclc lig

gcn 0111 ccn v<..Tnlogcnvv·in<..,thcla.:...ting 

111 te voeren, zodat Nederland interna

tionJal gcz1cn gccn buJtcnhccntJC 

wordc Op zichzelt i'> voor de op

hrcng<..,l van aandclcn ccn lager tarict 

'hi)voorheeld 35% I dan te rechtvaardi

gcn vanvvrcgc de wcrkrng van de duh

helc helling De renteaftrek zou he

perkt kunnen worden tot het hedrag 

van dc jaarli,be hciJqe inkom<,[en uit 

die hron lmaximering en tempori<,e

ringJ. I)c inntng van ccn gcdccltc von 

de hela<,ting zou he<;poedigd kunnen 

wordcn door dc invoering van een he

vrijdendc voorhdting 

opgehracht door de verhoging van het 

algemene taricf van de llTW, de ver

hoging van cncrgicbc[a..,tingcn en ccn 

aantJI heperkingcn van aftrckpmten in 

de inkom<,tenhela<,ting (ondcrmeer at

<;chaHing comumptieve rcntealtrekL 

De IJPmlc ofltic i<; de alschafting van de 

overhevcling van de ha.,i.,aftrck (-he

la<;tingvrije <;om)_ In ruil daJrvoor krijgt 

icdere hela<,tingphchtigc een hetfings

korting, Die hdhng>korting kan gelijk 

zijn aan het taridwonrdeel van de 

overheveling van de hasisaftrek hcre

kend op de eerste schijf It _'L2 11 I 

Allcenverdieners krijgen dan een duh

hclc hdfing.,korting If 6 282) De ccr

ste .,chiJt bn wat worden vcrlcngd van 

I 47_ltl4 11aar I 52_1S4_ 

'l_ [en ander a<,pect i., de 

rcchtvaardigheJd_ Waarom 

nwet cen helJqingplich

ttgc zondcr vcrn1ogcn 

lllClT hclo'-,!ing gaan beta

len al., hij hJrdcr werkt en 

ccn hetcr <,alari<; hedt dan 

icn1and met ccn vcrn1ogcn 

zonder werk' i\laatschap

peli)k gezien "clat de ver

keerde heloningen geven_ 

1\lct dc rechtvaardigheid 

en <;o!Jdariteit wor<,telt de 

Een omstreden 
Fn de hudgettaire op

hreng<;t kan worden inge

zct voor vcrlaging van ta

rievcn (34_1%,-!'ll)')(, en 

56 2%) 

belastingmaatregel 

uit de Belle Epoque 

vormt het 

paradepaardje van 
l)c dndc of>llc hchel<;t deal

<;challing van het sy<,teem 

van de hela.,tingvrije som

men_ Dat zou hetekenen 

dat zondcr tegenmaatre

gelcn de alleenverdiener., 

het paarse kabinet 

in het fin de siecle 

van de 20-ste eeuw. 

paar<,c coalitie in het hiJzonder hi) de 

uitwerking van de nicuwc tariclstruc

tuur in de inkomstcnhe\J<;ting, 

Dc nota kent ec11 dJ·ietal hooldopties 

voor cen n1euwe tarid'itructuur 

De <Wile of>lir i<; in wezen een hehoud 

vJn hct hu1dige .,tel<;el. zij het mel 

cnigc tariclvcrlaging (van 16.5 11<) naar 

H. I% in de ecr'>le .,chi,t, van 50% naJr 

4SA% in de tweede <,chijl en van (,()'){, 

naar 5R.2% in de derde schijfl 

I )czc gcringc tariclvcrlaging wordt gch

nancicrd uit de I IOmiliard die worden 

C I)\' 5 qr; 

en de mensen met kleine 

haantjes cr netto stevig op achteruit

gaan_ VanclaJr dat hij wijze van over

gang-;nlaatregcl \Vordt voorgcsteld 0111 

de huicligc. ovcrigcn<.., dalcnclc grocp 

allcenvcrdieners, nog wei ccn bela<,-

tingvrije <,om te gcven van I 9_5()()_ Wei 

zou met de uitvoering van deze optic 

een hudgcttaire ruimte kunnen worden 

gcschapen van ruim t 40 miljard Dit 

hedrag zou ingezct kunnen worden 

voor forsc tariclverlaging, in de ccr~te 

schijl tot 20,35%, in de tweede <;chijl 

35% en in de clerde schijl tot 50%. 

Overigen<, zouden dan wei de lcngtcn 
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Hcl C/);\ stelt ec11 hnlevilll] um1 de 

droa<jkroc!JtgcdociJtc uoor 
Lfoto Di;hird 13 \f) 

van de schqven bchoor\ijk worden in

gekort tot t 26.500. Als otter zou hier 

de afschaffing van de horizontalc 

draagkracht gehracht moetcn worden. 

Ondanb de ovcrgang-,maatrcgclcn 

voor de he-.taandc allccnvcrdicncrs, he

tckcnt dit ecn netto-achtcruitgang voor 

menscn met klcine baantjes in de zorg

hulp, maar ook voor hiJverdicncnde 

studcnten. Hct i-. niet zonder reden dat 

hct kabinct het bovenstaand dilemma 

niet hccit kunncn oplo<.<.cn. 

0/Jiic 1 zou kunncn worden gekcn

schebt als hehoud van het he-.taandc. 

Politick \ijkt het CDA daarvoor te voc

lcn. Hoewel hiJ monde van woordvoer

der Terpstra ti)dem het notaovcrlcg up 

23 maart j.l nadrukkelijk gcpleit i-. voor 

vier taricven: 20'){,, 30'!\,, 40% en 50% 

In principe stcunt hct CDA hct begin

sci van de helastingvrije sommcn. AI

leen ccn vcrlaging is hesprcckhaar 

Tevens hceh de C:DA-Twccde Kamcr

fractic de deur opcngchouden voor de 

mogclqke invocnng van cen hcfhngs

korting Hct CDA i-. heducht voor de 

dcnivcllcrcndc wcrking van de verho

glllg van hct llTW-tariel en de invoc

ring, c.q. vcrhoging van cncrgicbcla-,

tingcn. Vandaar hct voorstel van ecn 

laag nieu\v tanct (20(}{)) voor de bag".tc 

inkomen'>. l:lovcndien zou dat lllstru

ment goed kunncn wcrken om hct ar

bctd-.aanhod aan de ondcrkant van de 

arhcid-,markt tc '>limuleren. 

Oflltc 1 lijkt 111 de richting van de l'vdA 

(zic verkiczingsprogramma) tc komcn.' 

Onduidcli)k blijlt of de PvdA de 

hctling-.korting ook op ge'individuali

sccrde hasi-. wil uitkcren aan de nict

verdicncndc partner. A\, dat zo i'>, dan 

komt de gedachte bchoorlijk dicht in 

de huurt van hct zorgloon, zoal-. dat 

door ccn Commi'>'>ie van hct Wctcn

schappclijk lmtituut voor hct C:J)A is 

geprc<.cntcerd in het rapport 'De vcr

zwcgcn kcuzc van Nederland' 

Ofllic l in aangepaste vorm kan op steun 

van de lihcralcn en de sociaal-libcralcn 

rckcncn. Zowcl de VVD al<. [)()(, heb

hcn hij het gcnoemdc notaovcrlcg ge

pleit voor af-.chafhng van hcla-.tingvrijc 

-,ommcn. \)aarvoor in de plaab hcloven 

zij aanzicnlijkc taridverlagingen tot 

circa 20%, 35% en 5li'J1,. Tcvcns stellcn 

zij voor om een arhcid-.altrck in te voc

rcn. De VVD wil die nog aangevuld 

zicn met extra korting voor wcrkcnden. 

llcidc partiJcn vertcllcn er nict bij dat 

de klcine inkomem (I I% van de hclas

tingp\ichtigen J dire<..t hct gclag gaan 

hctalen, en de allccnverdicncrs van de 

loekum-.l. len kcuzc voor dczc optic 

laat hct neutraliteitsprincipe varcn. 

Dcze optic zet de tockomstigc gehuw

den die in ondcrling ovcrlcg kiczen 

voor ccn a\ dan nict tijdclijk allcenvcr

dienerschap van ccn van de twce echtc

\iedcn op een grotc netto achtcruit

gang. f-lct verlic'> kan oplopen tot 



I I 0 (100 per Jaar per hui'>houdcn. Optic 

'l bn voor hct C:DA aileen hc'>preck

haal- worden. 1ndicn up een aJnvaard

hare manicr rekening gehoudcn wordt 

met deze negaticve eftecten. Bovendien 

zullen de taridwoordelen rechtvaardi

gcr mocte11 nccr,Jaan hii de hard wer

kcndc grocp modJal (circa t 50 0(101 tot 

twcemaJI modaal. 1\kn-.en die vaak nog 

gccn Vl'rlllogcn hchhcn, n1aar wcl zor

gen dat Nederland ecotHlllll'>ch goccl 

draa it. 

Conclusie 
De nota hedt ecn vcrkennend braktcr. 

Ten onrcchtc worclt 111 de nota hootd

zakcli)k de nadruk gclegd op hct in<,tru

mentele brakter van ti'>calc w<:tgeving 

111 het '>OCiJal-economi'>ch beleid. 

Hclaa' wordt de kan' gcmi<,t om een 

gdundccrclc rechhtheorcti'>che he

'>chouwing te gcvcn over de recht'>

hcgimelcn waaraan ccn hcrzicn '>te!,el 

van hela.,ting zou moetcn volclocn. De 

gevolgcn van hepaalde maJt'>chappc

lijkc trend' voor on' hela'>ting'>tel.,el 

worden niet ol onvoldoendc onder

kcnd, zoJ[, bijvoorbeeld de uirlual 

rwlily. 

Hct en1gc 'vernieuwende' i'> de invoe

nng van ccn tortaitairc vcrnlogcn.;;rcn

dement'>hclling In I H'J2 in Nederland 

ingcvocrd en weer ingctrokkcn in 

191-t Kortum een <llll<,treden hcla-.

tingmaatrcgel u1t de Belle Epoque 

vormt hct paradcpaardJc van het paar<,e 

bhi11et in het lin de '>iccle van de twin-

tig-..tc CCLI\V. 

Op het punt van de taricl,tructuur 

heclt het bbinct niet kunnen kiezen, 

omdat ideologi'>ch de vcr'>chillen toch 

te groot zijn De lihcralen (VVI) en 

DM1 I willen vee I verder gaan met het 

al,chaHen van de draagkrachtgedachte 

dJn de l'vdA A[, hct aan de lihcralen 

ligt, mogen de hela,tingvrije '>Ommen 

( I)\! ' 'JS 

worden afge'>chalt Dat hetekent het 

einde van de horizontJie draagkracht. 

Het C:DA '>telt jui'>t een herleving van 

de draagkrachtgedachte voor. 

I let Cl )A heel t met name ook oog 

voor de lagerc inkomen'> en ,[uit niet 

helcmaal de deur voor de i1woering van 

een vorm van hcfling-,korting, zoal., 

door de Pvdi\ hcpleit 

Na de verkiczingen wordt duidelijk 

hoc '>erieu' de politicke partijen met de 

Verkenning zulle11 omgaan. Ln of wij 

echt cen gcmodcrni'>cerd <,tc[<,c[ voor 

de CellelllWintig'>tC CCLIW zuJicn krij-

gen. 
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