
Belasten aan de bron 
Hct bctoog van mr. W.M.C. Vi<>scr on

der de titel Vaste waarden langs fiscalc 

weg' in Christen Democratische Ver

kenningen van <>cptember 1996 is ons 

uit hct hart gcgrepen doch lokt onzer

ziJd' wei enig commentaar uit. 

Terecht plcit Visser voor een verschui

ving van de belastingdruk van arbeid 

naar gehruik van natuurlijke hulpbron

nen, milieubclastende activiteiten en 

goederen. Hij stelt voor dit onder meer 

te rcaliseren door het heffcn van hoge

rc bcla-.ting op de hestedingen 

Hicrhij willcn wij een paar kanttekenin

gen plaatsen 

In zijn artikel hctoogt Vi<;<;cr zelf dat de 

prijs van milieugoederen zodanig moet 

zijn, dat vervuiling, onherstelbare aan

tastingen van natuur en natuurlijke 

hulphronncn worden voorkomen. Logi

<;cherwijze hoort hierhij ook het win

ncn van energic en grondstoffcn, im

mers de voorradcn hiervan zijn nicl 

onuitputtclijk doch ook hct winnen en 

gcbruik hiervan tast veelal het milieu 

aan en schaadt deze ook voor de toe

komst. 

C:onsequentie van het bctoog van 

Visser is dan ook het gehruik van ener

gie en grondstoffcn te heperken; als 

middel hiertoe ziet hij het heffen van 

bela.,tingen op de (consumptieve) be

<;tcdingcn, op de eindproducten dus. 

Afgezien van hct som., geringe effect 

hiervan zoal., blijkt hij hoogbclaste 

goedcrcn als auto's en benzine en het 
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nadelige inkomenseffect heeft dit snort 

hcffingen te weinig invlocd op de wijze 

van produceren. Bovendien kan hct 

teveel belastcn van bestedingen econo

misch riskant zijn want zonder con

sumptie is er geen productie. 

De situatie bij de producent is thans zo, 

dat grondstoffen en energie relatief 

goedkoop zijn en de factor arheid rela

ticf duur. Waar de producent dan op 

hezuinigt is voor.,pelbaar. 

Ontlast de arbeid 
lndien de arbeid door verlaging van de 

loonbelasting gocdkoper wordt ge

maakt en door belastingheffing op 

energie en grondstoffen deze duurder 

worden zal de produccnl naar wegen 

zockcn om met een geringer en effi

cienter energie- en grondstoffengehruik 

toch een goed en vcrkoopbaar product 

te maken. 

Belast daarom energic en grondstoffen 

en stimulcer zo een minder vcrspillende 

wijze van produceren. Dezc methode 

kan wei eem veel effecticvcr blijken 

dan een voortdurcnd bijstellen en con

troleren van hcffingen op bcstedingen 

Ook zullcn de inkomemeffectcn min

der zwaar zijn daar de hogere produc

tiekosten door hogerc grondstofprijzen 

gecompcnseerd worden door lagere ar

beidskosten. Daannce wordt tevens een 

vcrdere uil'>toot van arbeid tegenge

gaan en is men weer ecrder geneigd te 

reparercn in plaats van weg te gooien. 

Door de lagere arbeidskmten kan ook 

de overhcid meer arheid aantrekken 
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hetgeen een zegen is voor de zorgsec

tor, het onderwijs en onze veiligheid. 

Bovendien is werk van groat belang 

voor de sociale cohesie die het ople

vcrt De uitkeringen kunnen zo oak af

nemen met als intercssant neveneffect 

het minder aantrekkelijk worden van 

hclastingontduiki ng. 

Economic en milieu gaan zo hand in 

hand en de concurrentiepositie van 

Nederland en de Europese Unie wor

den verbeterd zonder dat dit ten koste 

van ontwikkclingslanden hoeft te gaan 

Want door het duurder worden van 

grondstoffen krijgcn zij een voor

sprong, daar zij nog wei gewend zijn 

om zuinig met materialen om te sprin-

Aan de redactie 

gen. Met het bclastcn van grondstoffen 

geven wij tevens de komende genera

tics nag een kans om hierover mee te 

bcslissen. 

Met deze aanvulling willen wij de kan

sen op succes van de voorstellen in het 

artikel van Vi'>'>er helpcn vergroten. 

Ieder kan immcrs op grate of kleine 

schaal al naar zijn of haar vermogcn a is 

ondcrncmcr of als consument een hij

dragc leveren tot omkering van een dc

sastreus proces van uitstoot van arhcid 

en vcrspilling van hctgeen ons is toe

vertrouwd. 

Hwk umt Arkel, Naarden 

J,m Cornelissen, Naardcn 

Brieven van lezers kunnen worden geplaatst in deze rubriek, indien zij kart en 

bondig ingaan op een in Christen Democratische Verkenningen verschenen 

artikel. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven niet te plaatsen of 

om deze- in overleg met de auteur in te korten indien deze te lang zijn. Een 

brief telt maximaal 500 woorden. 
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