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emand die nooit eens grondig zijn 

mening over iets kan vcranderen, is 

niet volwasscn"- Tegen deze stelling 

is nicts in te brengen, de frequentie 

waarmee zij de laatstc tijd wordt gepre

scnteerd is icts anders. 

Ook politieke partijen kunnen prioritei

ten verleggen. Dit heeft vcrdergaande 

con-.equenties dan dat een individu van 

opvatting vcrandert. De gcloofwaardig

hcid van een politieke stroming kan in 

het gedrang komcn. Breuken kunnen 

soms onvermijdclijk zijn, een zckere 

continu'iteit in wetgcving j~., een groot 

goed Vooral waar de burger zich biJ de 

inrichting van zijn bestaan op be-.taandc 

wetgeving heeft ingesreld. Zo'n gebicd 

is de hscaliteit. 

Vermeend en de 
PvdA-standpunten 
Studic van de na-oorlogsc 

belasringpolitiek is om 

meerdere redcncn interes

sant. Ook uit her oogpunt 

van de standpunten van 

politieke partijen. Bij aile 

evoluties was er toch een 

berekenbaar gedrag Dat is 

tiJvoorgangers de afgelopen decennia 

gingen Waarbij ziJ vaak op ecn mora

listische manier politick andersdcnkcn

den verwijtcn maakten. 

Een voorbeeld i' de vermogcnsbelas

ring B1j elke tegcnbcgroting van de op

pmitievoerende PvdA bestond een deel 

van de dekking uit hogcre vermogen<,

bclasting 

len ander voorbeeld i'> de verhouding 

tussen (de opbrengst van) directe en 

indirccte belasting, zoals Omzetbelas

ting tegenover Loon- en lnkomsten

belasting (LB/IB) Waren andere 

partijcn van mening dar een verschui

ving naar mccr indirecte belastingen ge

wenst was, de PvdA vond van niet. Zij 

hechtte aan nog <,cherperc 

progressie in de lB om de 

sterke schoudcrs meer te 

Iaten dragcn dan de zwak

kerc 

Een dcrde voorbceld ligt 

hij de dubhclc heffing de 

winst van een vcnnoot

schap is onderhevig aan 

Vennootschapsbelasting 

(VpB) Voorzovcr deze 

winst aan aandeelhouders 

goed voor de contim(Jteit Dr. H CAM. No ten boom wordt uitgekeerd, wordt 

en betrouwbaarheid van de overheid. dat dividend ook nog getroffen door de 

Zeker in een land waarin coalitics het 

beleid uitmaken. De laatste tijd zie ik 

grotc schokken. lk dcnk daarbij aan 

de PvdA, de partij van de staatssecre

taris voor de belastingen Vermecnd 

schroomt nier honderdtachtig graden 

de andere kant uit te gaan als zijn par-

IB, thans meestal 60%. Vooral voor 

familiehedrijven is dat funest en vclc lie

ten (medc) daardoor het loodje. Een 

aantal politicke partijen (ARP, CHU, 

KVP en VVD) bepleittcn jarcnlang ver

lichting of opheffing van die dubbelc 

druk. De PvdA vond die dubhele heffing 



gerechtvaardigd Verschillen van opvat

ting tussen de toen drie christen

democratische partijen over de wijze 

waarop de dubbelc hefting moest wor

den verlicht, zijn er helaas de oorzaak 

van dat toen het stelsel niet is veranderd. 

Op elk van deze drie terreinen loopt, 

SO!ll', holt de PvdA- staatssecretaris nu 

de tegenoverge<;telde richting uit. lk 
kan mij er aileen maar over verheugen 

dat hetere inzichten doordringcn Wei 

vraag ik mij at hoe zulkc forrnidabelc 

omturningen binnen een partij moge

lijk ZIJ!l. De <;taat<,secretaris vocrt zijn 

bele1d niet omdat meerderheden hem 

dwingen. nee hiJ loopt voorop, propa

geert, n1i~-;ioncert. 

Hap-snap-politiek 
De Vermogensbelasting vindt hij te 

hoog Hij zoekt al jaren naar verlaging 

HiJ hcplcit omtuming van de verhou

ding directe/indirecte belastingen, in de 

richting van mecr indirccte belastingen. 

Overigens verzuimt hij te verwijzen 

naar 'Nieuwe wegen, vaste waarden', 

dat ver<,chuiving van belasting op ar

beid naar verbruik bepleit 

Zipl laatste voor-.tellen betreffen de 

duhbelc hdhng Hij stelt voor dat voor 

grootaandeelhoudcrs i per<,onen die een 

bcpaald percentage van de aandelen 

van cen familiebedrijf bezitten) gaat 

geldcn dat de ingehouden Dividend

bela'>ting teven<, e1ndhefflllg zal zijn en 

nict mccr cen tc vcrrekenen voor

helting van de progre-.sicve lB. De 

I )ividcndhelastJng hedraagt 25')(, Door 

zijn voor'>tel wordt de Ill voor deze be

lastingplichtigen gereducecrd van 

Jmcc-.tal) (,()% naar 25% Hct hetrdt 

inkomen-. waarover de vennool'>chap al 

i5'){, Vpll hedt hetaald. 

lk JUich ook dit voor..rel toe en zou er 

gccn column aa11 gewi1d hchhen. 111dien 

noo.'-Jt de kocr~wijzigingcn, zc\l.., kocr-,-

(!)VI) iJ(J 

breuken van de PvdA, het belastingbe

leid niet ook een 'hap-snap-politick' 

zou worden. Ongemerkt, misschien 

nict onbedoeld, is door dit voorstcl in

eens ccn stuk analytischc IB ten tonelc 

gevoerd. Oat wil zeggen dat inkomen 

uit de ene soort bron anders belast 

wordt dan inkomen uit de andere bron. 

Te beginnen met inkomen uit dividend. 

Wordt de samenhang met de reeds be

taalde VpB een ogenblik uit het oog 

verloren dan zouden gevoelcns van on

rechtvaardigheid kunnen opkomen 

Wij hebben altijd cen stelsel gckend 

waarbij Ill geheven wordt ongcacht de 

bron van het inkomen. 

Plotselinge wijzigingen zoals dcze, los 

van beginseldiscuS'>ies, vloeicn voort uit 

de manier waarop deze bewindsman te 

wcrk gaat: hij rocpt een commissic van 

experts bijeen die hij vraagt sncl met 

wctsvoorstellen te komen, niet al le 

principieel en uitvoerig, maar pasklaar. 

Als dan de coalitie zonder zich veel van 

de mcning van andcren aan te trekkcn 

dit soort voorstellen 'erdoor drukt', 

kunncn cr ongelukken gcbcurcn. Belas

tingpolitiek mag geen hap-snap-bcleid 

worden, de burger moet ervan op aan 

kunnen dat voldoende afweging plaats

vindt. Door tc <,nel te nemen bochten 

bcstaat het gevaar dat bij de bcwust

wording door de samcnleving van 

plot-.klaps gewqzigd recht schokreac

ties het belcid weer radicaal de andere 

kant doen uitgaan. 1\lct aile gevolgen 

vandien voor cc11 bctrouwbaar en sta

hiel ti-.caal beleid. 

t'den kan bcginselen overdriJven, ze te 

vcrwaarlozen i~ ergcr. 
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