
Het fiscale systeem moet fundamenteel dienstbaar worden ge

maakt aan de duurzame samenleving. Er moeten vijf strategische 

keuzen worden gemaakt, te weten: lagere lasten op arbeid; hogere 

op bestedingen; geen premies meer op excessief consumentisme; 

aanmoedigen van ondernemen; de BTW als instrument tot duur

zaamheid en lagere lasten op arbeid, hogere op betalingsverkeer. 

Om zover te komen is een meerjarig programma nodig waarin de 

productiefactor milieu stapsgewijs wordt geprijsd. 

E 
en VJ.Il de centrale thema's in 

'Ntcuwc \Vcgcn, va'-;tc \Vaar

den' I'> de duurzame -.amen

kving De duur-

lijke tree! houdt met het tempo waarin 

de natuur ze voortbrengt. 

Het verwezcnlijkcn van de duurzJme 

sJmenleving vraJgt om 

zanlc <.;Zinlcnlcving is ccn 

'>ynthe<;e van economic en 

ecologic: ccn -..anlcnlcving 

waann in lxhoctten en 

vraag naar gocdcrcn en 

dien<;ten wordt voorzien 

zondcr dat '>chade aan 

'-lJnlcnlcving en lcclomgc

vtng wordt tocgchracht. 

AJnwending van de pro

ductJetactoren kapitaal, M

beid, grond en milieu i' A1r WAI C Visser 

g6nspireerde maatschap

pelijke inzet VJil burger'>, 

private instellingen, maat

schappelijke orgJni'>Jtie-; 

en de overheid. lnzet VJil 

iedereen du,, omdat het 

hier gaat om het bestaJn 

van iedereen, volgende 

generJties incluis. l::en es

sentiele rol kJn ons bciJs

ting'>tel,el dJarin vervullen. 

Het is tiJd heuse -.tappen 

geoptlmJii,ecrd naar de mate WJJrin ziJ 

heschikbaJr zipl; kapitJJI wordt ingezet 

voor ondernemen, Mheid voor inko

mcn-.,vcrwcrving, grond worth ingczet 

111 evenw1cht tu<,<;en enerzlJd' produce

ITil I. welvaJrt 1 e11 JnderziJd' won en en 

tot ru<;t komen lwelziplJ, tcrwijl hct ge

hruik VJJl natuurliJkc hulpbronnen ge-

te zetten om ons fi-;cale systcem nu 

lundamcnteel diemtbJJr te gJJil maken 

aan de duurzame <;anwnleving. Belas

tingdruk behoort zo te zijn vcrdeeld 

dat ondcrncming'>Zin. Jrheid'>pJrticipJ

tic en inkon1cnsvcrvvcrving vvordcn gc

<;timukcrd en dat bestedingen in het 

hclang van onzc lccton1gcving \Vordcn 
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geremd. Coed rentmeesterschap eist 

dat. Het is tijd voor krachtige structure

le maatregelen zonder administratieve

lastenverzwarend gemillimeter. 1 Derge

lijke maatrcgclcn kunnen aileen worden 

genomen door een sol ide overheid, een 

overheid met cen rechte rug, die or

treedt in het algemeen belang, die ge

wenste activiteiten laat gebeuren en 

ongcwcnstc voorkomt, die marktcorri

gerend en marktaanvullend handelt, en 

n1et zwicht voor deelbelangen. I )Je 

gaan vaak nict verder dan de doorsnee 

van hen die de bereidheid mi'>sen te in

ve<;tercn in de toekomst en in samen 

Ieven. 

Functies van belastingheffing 
Van oudsher hcelt het helfen van belas

tingen de budgcttain.: tunctie: het ver

garen van middelcn voor de samen

lcving Hierbij <,taat het begin'>el van 

neutraliteit voorop: belastinghelting 

mag in heginsel geen invloed hebben 

up de keuzen van degenen die goede

ren en diensten aanschaflen. De ver

-.cheidenheid aan goederen en diensten 

in de leelgemeemchap moet ongewij

zigd blijven, helastinghefting bchoort 

vraag en aanbod naar goederen en 

diensten in dezelfde mate te reduceren. 

Dit ncemt echter niet weg dat het ge

hruikelijk is dat overheden met bela<,

tingheffing het maat<,charrelijk reilcn 

en zcilcn trachten bij te sturen. In de 

algelopen decennia is imtrumenteel ge

bruik van hct belasting'>telscl geaccep

teerd geraakt cen dergeli)k gebruik is 

legitimien wanneer de overheid doclen 

nastreeh die typische overheidsdoelen 

lu Clmsteu Drii!Ocr<JI!sc/Jc Vcrkeuumqeu 11r li (Jlllli 1 sloud 

CCII ilrlike/ '()p ii'Cij llllilf WI (illlder) /,c/ilsliiiijl/c/sc/' Jlilll lllf 

1\1 L.A l'ilil R1) Clok i11 de komeudc uit_qcJI'eJI l'!lll C/)V zullcu 

ilrtikcleu o!'cr ous f,c/ilstiu_qste/se/ l}e/Jiilillsl ii'OU!eJJ. 

zijn, te begrijpen onder de noemer: be

hartiging van rublieke gerechtigheid 

Als legitieme doelstellingen, ook wei 

doel<;tellingen van sociaal-economisch 

beleid genoemd, gelden: redelijke inko

mensverdeling, aanvaardba1·e economi

sche groei, vollcdigc werkgelegcnheid, 

betalingsbalansevenwicht. stahicl pri)S

peil en milieube-.cherming. De over

hcid oelcnt door middel van bela'>

tinghefting invloed uit op de kwal1teit 

en kwant1teit van de nationalc produc

tic en het consumptiepatroon lalloca

ticve tuncticl, op de economische 

bedrijvighcid en de conJUIKtuur 1 <,tabi

li'>atidunuie) en op inkomensverhou

dingen iherverdelingshmctiel. Sinds 

kort wordt hct belastingsy-.teem- aar

zelend- dicn'.tbaar gcmaakt aan ecolo

gi-.che doeleinden. Productid gehruik 

van leefmilieu en natuurli1ke hulphrotl

ncn wordt net al<, de producticlactorcn 

kapitaal, arbeid en grond onderdeel van 

pri]zen van goederen en diem ten I, in

ternaliseringstunctie ). lliteraard mnct 

aan verderc in<,trumcntal1sering de ei' 

verbonden hlijven dat dat doclmatig, 

doeltreftend en rcchtvaardig gcheurt 

Door gewijzigde vraag- en aanhodver

houdingen als gevolg van belasting

hcfting op hepaalde goederen en 

dicn~tcn zullen zich WJJZign1gcn vt1n 

het consumptieratrnon doorzetten. 

lkstedingen zullcn zo worden gestuurd 

in de richting van duurztElfll gcdrag. 

Legitimiteit 
De lcgitimiteit van gruene bela'>ting

maatregelcn ligt verankerd in twee be

lastingbeginselen: het prohJthegin,el en 

het buitcnkansbeginsel Crapperhau<, 

introduceert een dcrde bcgin'>cL het 

-.chadeheginscl. uitgaande van het ada

gium 'de vervuiler betaalt'.= Deze hegin

selen worden verbonden met het 

priJsmechanisme van de vnje markt, 



waarhq geldt dat de productiefactor 

milieu van redcrccn, dus ccn gcmccn

schappc\ijk goed is. Eenieder die prohjt 

trekt van milieugoederen. hchoort 

daarvoor een gecigende prijs tc betalen, 

waarhij een zekerc milieugebruiksruim

te en zelfhcrstellcnd vermogcn in acht 

wordt genomcn. Die prijs hehoort ge

lrjk te zijn aan de toekomstige sti)ging 

van productiekosten tengevolge van ac

tueel gehruik en van kwaliteitshandha

ving van grond~toHen en \Vingcbicdcn 

daarvan. Als dat de maat is, worden 

vcrvuiling, onhcr~tclharc aanta')tingcn 

van natuur cr1 natuurliike hulphronnen 

voorkomen. I )e markt realiseert aileen 

cfliucnte keuzen onder strikte voor

waarderl Len van die voorwaarden i., 

het hestaan van eigendomsrcchten op 

die lactoren Aan deze voorwaardc 

wordt wat kapitaal, arbeid en grond 

voldaan, maar niet war hetrdt ledom

gcving cr1 natuurlijkc hulphronnen. Dit 

ziJil echte collectieve goedcren waar

van het ccn typi-,che overherdstaak is 

die in '>land te houden. Dat ziJn goede

ren die niet voor individuee\. maar ai

leen voor gcmeenschappelitk gehruik 

zip1, en onaangcta~t aan volgcndc gc

ncratic-, mocten worden doorgcgcvcn. 

I let ontbreken van eigcndomsrechten 

op dcze gemeenschappclijke goederen 

betekent het ontbreken van een markt

priJs voor de verwcrving of het gebruik 

crvan. [n omdat ccn prijs onthreekt, 

ontbreekt de stimulans deze goedcren 

dhcicnt tc gebruiken Bit zeer vee\ be

stedingsbeslrssingen onthreekt de juiste 

ahvcging tussen nut en oiler. h vinden 

dan wei aantastingen plaat'>, die boven

dren niet zeldcn onhcrstelbaar zijn. 

Aangczien schone Iucht of het gehruik 

van schone Iucht niet geprijsd is, wordt 

cr nict doclrnatig n1ce on1ge"prongen. 

Hetzellde geldt voor water en hodcm. 

Tcngevolgc van de onthrekende priJs-

prikkel worden teveel natuurlijke hulp

bronnen opgebruikt voor \outer econo

misch gcwin. Productidactoren worden 

daardoor niet optimaal ingezet en daar

door zijn niet steeds de juiste goedcrcn 

en diensten voortgebracht. Aangerichte 

schade wordt niet, althans onvoldoen

de gedragen door de directe veroorza

kers ervan, maar afgcwcntcld op de 

samenleving. Op iedercen dus en op de 

toekom<,t We zien dat in ongebreidel

dc consumptic, exccssieve mobiliteit en 

vcrvuiling. Alwcnteling van milieufac

torkosten op de samenleving heeft tot 

gevolg dat herstellasten drukken op 

hen die geen profijt hadden. Een ver

storing door het ontbreken van neutra

liteit, die in de weg staat aan de 

totstandbrenging van de duurzame sa

mcnleving. Het algemeen belang van 

iederecn botst met de private belangen 

van cnkelen. Zonder bijsturing zal ooit 

de afrekening in tastbare munt en in 

onherstelbaarheid worden gepresen

tecrd. Tockomstige generatie'> zullen 

mogelijkheden geblokkeerd zien omdat 

eerdere ze hebben verhruikt. Aan het 

begin van de zevcntiger jaren waar

schuwde de rcgering a\ voor milieu

schaarste. Coed rentmeestcrschap ver

mijdt verspi\ling, vervuiling en onom

keerhaarhcid. 

lnternalisering 
Belastingmaatrcgelcn kunncn de kcJ<,ten 

tot voorkoming van milinr<,chade, mi

lieufactorkmten, in de relatieve prijzen 

van goederen en dicnsten tot uitdruk

king hrengen. De ovcrheid zorgt er met 

grocne bclastingmaatregelen voor, dat 

onvoldoende geprijsde schaarste conti

nu van het werkelijke prij.,kaartje wordt 

voorzicn. Het instrument werkt gene

rick, dus breed in de sarnenleving, en 

rnarktconform. Doordat bclasting

hcffing per dcfinitie invloed heeft op 
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het economisch handelen van perso

ncn, dragcn dezc maatregelen. n1its 

goed gericht en suhstantieel en helder 

g6ntroduceerd en begelcid, de positie

ve impul<. van scherpe en rechtvaardigc 

n1ilicurcgclgcving in zich. 

mate markten doelmatiger met de lac

tor n1ilieu on1gaan, kunncn grocnc hc

la<;tingen hun allocatieve functie 

adcquater vervullen.' De ettectiv1teit 

van een groene helastingmaatregel is 

immers athankeliJk van 

Marktpartijcn weten zich 

aangespoord tot voorko

ming van verspilling, ver

vuiling en vcrzuring en 

aangemoedigd tot vin

dingrijkheid in het -,peu

rcn naar en ontwikkelen 

van etticientere en -,chone

re productiemcthoden. 1 

lnternalisering langs 
calculaties van producen-

ten en consumenten en 

dus van hun gedragslvcr

andering I Naargelang 

markten heter functione

ren zijn groene belastin

gen dus een reeler 

aangrijpingspunt voor mi

lieupolitiek En niet aileen 

fiscale weg vergt de 

laagste 

maatschappelijke 

kosten en verschaft 

het beste effect. 
l'rijwerschillen wiJzen 

consun1cntl'n de weg naar nlilieu

ontziend gedrag Indirect volgen pro

ducenten dat gedrag vanzelf, omdat de 

groene belastingdruk de vraag veran

dert en hen ertoe aanzet andere goede

ren en diensten aan te bieden. 

Naar verwachting vergt internalisering 

langs fiscale weg de laagste maatschap

pelijke kosten en ver<,chaft het het hes

te effect Niet de overheid, maar de 

markt zelf voert de maatregelcn uit. Dit 

beperkt de uitvoeringslasten van maat

regelen. De markt past zich aan zoals 

op iedere andere priJsverandering. De 

kosten van andere regulerende instru

menten zoals directe regulering met ge

en verhoden, subsidiering, vergunning

vcrlening, convenanten en productie

rechtcn, waarbij de overheid zelf 

uitvoerder is, worden nogal eens onder

schat.~ Groene helastingmaatrcgelen 

zip1 instrumenten die naadloos kunnen 

aansluiten hij de ordening van de markt 

en daardoor het minst hinderlijk zijn 

Zij lcggen de verhinding tussen besli<.

sen. hetalen en genieten en bevorderen 

via marktwcrking hct gewemte doel

matige en spaarzame gebruik van de 

productidactor milieu. De markt zeit 

werkt als ordeningsmechanisme. Naar-

daarvooL ook voor verhe

tering van de werking van de arheids-

markt zijn gruene hela-,tingen met een 

gering gedragsveranderend ctkct aluit

stekend inzethaar '' Groene hclasting

druk schept neutraliteit op het 

deeltcrrein milieubescherming 

Europese en mondiale aanpak 
Veelmilieuvraagstukken zijn grensover

schrqdend. Ze dienen daarom in 

luropees of zelfs mondiaal vcrhand en 

krachtig te worden aangepakt Het is 

daarom goed dat de lidstaten van de 

Europese Unie lhierna EU J zich via het 

EG-Verdrag ambitieuze doelstcllingen 

hchben gc'>teld, ook al ziJn die hier en 

daar wat con1pron1i<;-;oir en wollig gc

formuleerd. De Raad van l\1inisters van 

de EU (hierna de Raad I en de Furope<.e 

C:ommissie (hierna de Commissie) 

hebben zich ten doel gestcld hierin de 

synthese te bereiken met optimaal 

evenwicht tu<,<;en de vnjheid van gocde

rcnvcrkeer en milieuhe<,chcrming. lkze 

svnthc<.e in de literatuur o<lk als intc

gratie aangecluid. is -,edert '1\laastricht' 

verankcrd in het FC-Verdragc en de 

Raad hecft intcgratic in resolutie'> tot 

lange termiJnhelcid verhevcn.~ Het Hof 

van lustitie i-, van opvatting dat aile he-



<;]i'>'>ingcll, met name ook die welke bui

ten het kader van milieubelcid worden 

genomen, moeten voldoen aan de ei'>en 

van mllieuhe<,chermlng." lntegratie van 

economic en milieu i'> een dwingende 

en afdwinghare vanze\/<;prekendhcid 

I )c Raad hedt op voor<;tcl van de 

C:ommi<;<;ic en op advics van hct 

luropce'> l'arlcmcnt 'op wcg naar duur

zamc ontwikkeling' 'cen helcid-,plan en 

actieprogramma van de Cemeemchap 

inzake hct milieu en duurzamc nntwik

keling' algekondigd en wij>t de commu

nautalrc imtellingen, de lid'>taten, het 

hedrijf.,lcvcn en de burger'> op hun vcr

antwoordclijkhedcn. "' On lang> nog 

pre>entecrck luropcc<; C:ommi<;<;Jri'> 

voor Be\a<;ttngen 1\\onti ccn di>cussic

nota waarin de duurzan1e ',Jlllenleving 

ge<;talte kri)gt 11 Met 'Nicuwc we gen. 

va>te waardcn' plaatst de christen-de

mocratic zich in hct hart van de 

lurope>e di'>cu<,<;ie over duurzaamhcid. 

In WTO (World 1/t~,lr ()n]illllStl

liOll /CATT (Cr11mli ;\,Jmllltlll o11 T,-t~dc mzd 

Trtllll{'orl)-vcrhand ziJll vcrgclijkhare 

o11lwzkkclingcn gaande.'' 

Vijf strategische keuzes 
Onzc >Jmcnlcving in haar aLtuelc vorm 

ll., in vccrtig, vijhig jaar opgchoLI\vd en 

z1t complex 111 elkaar Aanpa<;<,ing i'> du'> 

niet in een handomdraai te regelen 

Cekozen moet worden voor een plan

nlatig ondcrs gc:-,tructurccrclc r.;taatshuis

houding met heduidend minder la<,ten 

op arheid en onderneme11, ncutrale las

ten op kap1taal en zwaardere la>ten op 

he>tedingen d1e <,amenhangen met po

tcnticlc milicuschadc. Om zovcr te ko

men i'> een meerjarig programma nodig, 

waarin de productielactor milieu <;taps

gcwij<; wordt geprij'>d, waardoor onder

nemingcn gelcideliJk hun afhankelijk

hcid van hepaalde natuurlijke hulp

hronncn kunncn vcrrnindcren en over-

schakclen naar hernieuwbare en duur

zame hronnen. 11 Met een tijdige en 

brede structurele aanpak kan bovendien 

internationaal voor<;prong worden hc

haald. Cegcven het in gang te zetten 

autonomc proces naar de duurzame sa

menlcving i'> cen dcrgcliJke gclcidclijkc 

gcwenning veruit verkieshaar hoven 

een plotselinge confrontatie over tien, 

twintig of dertig jaar met plotsklaps 

vertienvoudigde ko<;tcn voor '>chaar<;cr 

geworden gronchtotfen. Producenten 

worden nu al meer en meer afgerekend 

op hun milieugedrag. N1et aileen door 

consumentcn, maar ook door andere 

ondernemingen, de media, overheden, 

pensiocnfondsen en belegger<,_ i\\ilieu

aantasting en uitputting van natuurlijke 

hulphronnen kunnen tot ern<;tige aan

ta"tlngcn van rendemcnten, vernlo

gen<;posltie'> en bestaan<;continu'iteit 

van ondernemingen leiden. Her mecr

iarig progran11na is een progran1n1a dat 

verder rcikt dan de omhciningen van 

regeerperioden. Het karwei moet wei 

kunnen worden afgcmaakt. lnve<;teren 

in duurzaamheid is investercn in wcl

vaart, welzijn, contimt'iteit en zeker

heid. De duurzame samcnleving kan 

ge<;talte kriJgen wanneer oncvenwich

tighedcn op de declterrcinen arbeid, 

milieu, consumptie, ondernemen en <,o

lidariteit '>tructureel worden gccorri

gecrd J)aartoc zijn in ieder geval de 

volgendc vijl strategische keuze'> nood

zakcliJk 

Lagere ltJslel1 of! arheid, hoqere O/! 

hestedingen 
Aan het einde van de vorige eeuw 

bracht de helastingberziening-Pierson 

ons be\a<;tinghdfing op de grond<;\agen 

inkomen, win'>t en vermogen. llclas

tingheffing naar draagkracht werd voor 

hct ccrst het leidend begimel Vermo

gemhezitter'>, winstgenietenden en 
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werknemers zijn allcngs meer belasting 

gaan betalen. Juist de loontrekkenden, 

die cen eeuw geleden nog nauwelijks 

aan bod kwamen, zijn het mcrcndcel 

van de belasting gaan betalen. 1• llij de 

vcrdcling van de belastingdruk zijn de 

lasten gaandeweg te ccnzijdig op de 

productiefactor arbeid komen tc liggen. 

Die zijn zo hoog opgelopen, dat het 

niet te gcwaagd is te stellcn. dat als de

ze niet op arbeid maar op de productic

tactor milieu waren komen te drukken, 

cr gcen werkgelegenheids- en milieu

vraagstuk zou bestaan. Nu dat wei zo 

is, wordt arbeidsparticipatie geremd in 

plaats van versterkt en de Schcpping 

verkwanseld in plaats van gekoesterd. 

len reusachtig potentieel dat in staat is 

zeit in zijn ondcrhoud tc voorzien, 

doet niet meer mee, en is vanwegc de 

hoge overdrachtsuitgaven ( zoals sociale 

uirkeringcn) die dar oproept debet aan 

het jaarlijks mislopen van ten minste 

ecn procent economische groei. De las

ten op arbeid moeten worden vcrlegd 

naar bestedingen. Wigverkleining, het 

docn afnemen van het verschil tussen 

bruto-arbeidskosten en nettoloon, de

blokkeert de onderkant van de arbeids

markt. Sclcctieve verzwaring van de 

lasten op consumptieve bestedingen 

stuurt het gedrag van consumenrcn en 

producenten naar duurzaamheid. 

Hogere lasten op bestedingen; lagcre 

op arbeid. Dat Ievert tienduizenden ar

bcidsplaatsen op." 

Cecn flrcmics mccr ofl excessief 
consumentisme 
F.xcessief consumpticf gedrag mag nier 

meer ten laste van de samenleving wor

den gchnancierd. Dat doer dubbel af

breuk aan solidaritcit en draagkracht. 

De onlangs door de staatssecretaris van 

Financien voorgestelde aftrekbeperking 

voor consumpticf krediet is zeker een 

juiste stap in de goede richting Ook de 

hypotheekrente-aftrek moct zijn gcli

mitccrd; tot ccn (ge'indexeerd) vrijge

steld bedrag, f 508.000 (1996) 11•, 

gerelateerd aan de hnancicring van ccn 

eigen woning. Het huurwaardcforbit 

vervalt en daarmee vee! oneigenliJke 

discussies. De hypotheekrente-altrek is 

nooit bedoeld gewccst om tweede en 

derde vakantiehuizen en andere execs

sieve consumptiegoederen ten laste van 

de samcnlcving te financiercn. 

Ammwediging van ondememw 
Rente en dividend zijn beide vergoe

dingen voor het ter beschikking stellen 

van kapitaal. maar worden halsstarrig 

hscaal gcdiscrimineerd Dividend, de 

vergoeding voor eigen vcrn1ogcn, j-, 

duhhel helast 7 met vennootschapsbelas

ting en met inkomstenbelasting Rente, 

de vergoeding voor vrccmd vermogcn. 

aileen met inkomstenbelasting Dat 

komt omdat dividend bij de vennoot

schap niet aftrekhaar is en rente wei. 

Hierdoor en door een vee! te krappe 

rente- en dividcndvrijstelling zijn voor

al ondernemers die zijn aangewczcn op 

eigcn-vermogenshnanciering in het 

nadeel: starters, doorstarters, jonge, 

kleine. coiipcratieve en innoverende 

ondernemingen. Het verse hi! in behan

deling ontmoedigt nieuwe investerin

gcn met nieuw risicodragend kapitaal 

en heslissingen dividend uit te keren. 

Leenhnanciering en tinancicring door 

winstinhouding zijn daardoor goedko

per dan vcrwcrving van eigen vermo

gcn. Deze vcrstoring, die nog versterkt 

wordt door de inflatie. omdat de nomi

nale rente en niet de reele rente aftrek

baar is, belemmert het vrije verkcer van 

kapitaal. Het onlangs door de staatssc

cretaris van Financien voorgestelde 

apartc raricf voor dividend is op weg 

naar atschaHing van deze discriminarie 

CllV'l% 



ook ccn <,lap in de gocdc richting. 

Div1dend behoort <16k aftrekbaar te 

ziin. net als rente. Het wordt aantrek

keli,ker '>paargeld binnen de nationale 

economic tc Iaten circulcren in plaats 

van tc lx·leggcn in hct huitcnland. 

Cehjke hscale behandeling van rente 

en d1vidcnd zal er voor zorgen dat 

mccr ri'>icodragend bpitaal heschik

haar komt en zal menscn met ondernc:

mer<,zin aanmoedigen te ondernemen. 

waardoor ook langs die weg participa

tie in economische bedrijvigheid wordt 

vergroot Ondcrncmcrszin wordt zo 

structurccl aangemocdigd. Celcgcn

heid'>maatrcgelcn. die het belastingstel

<;e] aileen maar ingewikkelder en 

ondoorzichtiger maken. kunnen wor

den gcn1i~t. 1 ;-

De BTW als instrument tot 
duurzaamheid 
De vierde 011evenwichtigheid is het 

hicrvoor ge'>ignaleerde ontbreken van 

neutraliteit ten aanz1en van milicuhe

'>cherming De oplossing 

hctfing: door het recht op aftrek van 

betaalde l.lTW hecft deze helasting 

geen gevolgen voor de productiekosten 

van onderncmingcn en evenmin voor 

medcdingingsverhoudingen. De llTW 

hezit het vcrmogen milieubezwaarlijke 

consumptie en productic tc ontmoedi

gen en duurzame consumptie en pro

ductie aan le moedigen. Dit vermogen 

kan momentecl muwclijks worden be

nut vanwege de huidige tarid<;tructuur. 

Thans schrijft de Zcsde BTW-Richtlijn 

voor. dat een lidstaat een algemeen ta

rief moet voeren van tenminste 15')(,_,, 

Daarnaast mag een lidstaat ccn of twee 

verlaagde tarieven toepassen van ten 

minstc 5% voor de gocdcren en dien

<;ten die ziJn vermeld op bijlage H van 

de Zesde llTW-Richtlijn 1" Zou de ta

ricfstructuur zo worden aangepast, dat 

het algemene llTW-tarief substantieel 

hoger. bijvoorbeeld op ten minste 25% 

wordt gebracht. de mogelijkheid tot 

toepassing van de twec verlaagde tarie

ven wordt gehandhaafd (bijvoorbeeld 

5% en I 5% ), de lidstaten 

daa.rvoor io;;; even cenvou-

dig als <;tructurecl. De ta

rieven van de helastingen 

op hestcdingen hij uitstek. 

de llTW en de accijnzen, 

worden 111 EU-verband ge

leideliJk gedif terentieerd 

tcr -;turing van hct gcdrag 

van consumentcn en pro

ducenten naar duurzaam

hcid. en even gelcidclijk 

vcrhoogd ter algehcle ver

lichting van de lastcn op 

arhcid. Het BTW-systccm 

i'> een hij uitstek ge'>chikt 

instrument om de con-

De BTW bezit het 
voor milieuschadeliJke 

goederen en diensten de 

mogelijkheid krijgen een 

verhoogd llTW-tarief van 

hijvoorhceld 40% toe te 

passcn, dan ont<;taat ccn 

tarieh,tructuur die vol

docnde rcgulcrcnd vcrmo

gen bezit om consump

tieve en productieve ge

dragsveranderingen ten 

bate van de duurzame sa

mcnleving teweeg te bren

gen en mogelijkhcden 

hiedcn de lasten op arbeid 

vermogen 

milieubezwaarlijke 

consumptie en 

productie te 

ontmoedigen en 

duurzame 

consumptie en 

productie aan te 

moedigen. 

sumptie generiek en gericht te regule

ren in de richting van duurzame 

productie en consumptic. De l.lTW is 

cen ncutrale methode van belasting-

te verlagen llijlage H van 

de Zesde BTW-Richtlijn zal dan voor

taan aileen duurzame goederen en 

diensten moetcn vermelden. Hctzelfde 

moet worden nagestreefd voor de 
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Het 

brand-;tofacciJnstarieven. Aan de toe

pa<,<;ing van een verlaagd 8TW- of ac

cijmtarief zal een milieulabel of ander 

duurzaamheidskeur zijn gekoppeld. 0
" 

Deze keuren behoren onder stringent 

overheid-;toezicht te staan. Her wordt 

dan mogelijk (gelahelde I biologische 

land- en tuinbouwproducten met een 

lager tarid te belasten dan andere voe

dingsmiddelen, waardoor de vraag 

meer op duurzaam geteelde voedings

middelcn kan worden gericht. Een was

machine die I'> gecomtrueerd om 

twintig jaar n1cc tc gaan, die zccr wci

nig energie verbruikt en ten slotte ge

heel wordt gerecyclcerd, kan mit<, 

voorzien van een milieulahel, ook met 

een verlaagd BTW-tarict worden bclast 

llcruepen met vriJweluitsluitend arbeid 

als toegevoegde waarde (schoen

her-,tellcr, fietsenmaker, timmerman. 

schilder, loodgicter, hovenier, interieur

verzorger, welzijn-,werkcr, etc.) kunnen 

in het belang van arbeidsparticipatie 

eveneen'> met ecn vcrlaagd tariel woJ-

den belast 

l)aar \\'aar hct nodig i~ duurzaan1 gc

drag van ondernemers vcrder aan te 

-;cherpcn, kan er voor worden gekozen 

het vooraltrekrecht terzake van milieu

bezwaarliJke 111/lllis tc heperken. Daar-

door gaat de BTW voor de 

koper van milicubezwarcndc 

draagkrachtbeginsel 
Inputs een kostenpost vormen. 

llitcraard hehoren hiJ het 

mag nooit 
aanbrengen van zo'n aftrck

beperking alternatieven te 

bestaan, zodat de under

nemer kan kiezen. Hetland-

overboard worden 

gezet. 
bouwlodait kan evenecns 

dienstbaar worden gemaakt 

aan de milieubescherming-,doelstelling. 

Agrarisch ondernemers met milieugela

belde productieprocessen - bijvoor

hecld ondernemers in de biologische 

land- en tuinbouw die ecn Skal-certifi-

caat bezitten en onderncmers die werk 

maken van agrarisch natuurbeheer- d1e 

de landhouwregeling toepas<.cn, kunnen 

ter compensatie van hun hogere be

drijfskmten in aanmerking kumen voor 

een hogerc forfaitaire compen<.atic dan 

agrari-,ch onderncmer<; die de landbou

wregeling toepa-,.,en zonder milieugela

helde pruductieprucessen. 

Verwezenlijking van de gepre'>entecrde 

aanpassingen in de BTW-taricf-,tructuur 

moet in llrussel krachtig worden he

plcit, met echte. actieve, va'>lhoudende 

en ge'impircerde snllc milieudiplomatie 

en lef i'> her mogeliJk re<.ultaten te hc

halen. Ceel een enthou-;iast en de-.kun

dig team drie jaar e11 cen kantoor in 

Bru<,<,el en er zijn ta-,thare IT'>Ltltaten te 

boeken. De aanpassingcn pa<;<;cn gcheel 

in de FC-Verdrag<.doel'>tclling van intc

gratic van cconon1ic en ecologic, in hct 

bl)zondcr in de docl-,tellingen van mi

lieure-;oluties van de Raad' 1 en het ge

zamenlijkc be-.luit van het Luropee'> 

l'arlcment en de Raad'', waarmce vooJ-

al ook het werken met marktconlormc 

imtrumenten bedoeld i'>. J)e Comml'>

sie hedt verklaard, dat economischc en 

hscale prikkel-, cen belangrl)kc rol zul

lcn moeten -,pelcn bl) de toekomstige 

evolutie van het milicubeleid, wanneer 

de krachten van de markt aan her werk 

zijn, moeten de prijzen van productie 

en consumptie de totalc ko-.ten met Jn

hegnp van de milieulactorko<,ten voor 

de samenlcving weer<.piegelen-' 1 De 

benadering van aileen maar wcttcn of 

regelgeving (be-.luiten en controlc op 

de uitvoering) moel, aldu-; de Com

mi'isie, plaats maken voor cconomi-.chc 

en fiscale imtrumenten.'" De Com

missie erkent dat de milicuzorg een 

vecl belangrijker plaats moet krijgen in 

de ovcrige -.ectoren van het Cemeen

schapsheleid en zal crop toezicn dater 

een veel vcrdcrgaande doorvoering van 

C IJV '!% 



integratie van de miheu-a<,pecten in an

dere helcid-,,cctoren plaatwindt.'' 

Lcu;cre /ostm ofJ orheid; boc;m op 
he to lint} suerkcer 
Hct hela>tingimtrumcnt i<; uitstekend 

in '>laat ccn hccht tundament onder de 

duurzan1c -,amcnlcving tc lcggen. 

Hcr·<,tcl van de balam op de vier hier

voor gcpr-c>cn tccrdc dceltcrrei nen 

maakt hct hcla<;trng>tcl,el tot een struc

turclc dragcr van de duurzamc >amenle

vrng De BTW i> al> medcdinging>

neutralc algcmenc vcrbrurk.,bela<;ting 

hr1 Lllhtck gc>chikt hc>teding'>gcdrag 

nchting duurzaamheid tc >turen en kan 

door mrddcl van hc<;lurtvormrng in ELI

vcrhand doeltrcllcnd aan de duurzamc 

-,z-~nlcnlcving dicn..,thaar worden gc

mJakt Fncrgic i-, ook zo'n algcn1cnc 

grond<.;\ag. J\1ct de invocring van dena

tlonalc rcgulcrcndc cncrgJchclJ<..,ttng 

per I ranuari I'!'!(, " ccr1 pn>pcctiel

vollc >lap rrchting duurzaamheid gczet 

I )c matltn:gcl i-, nu nog n1aar ccn hc

<;chcidcn pr·ikkcltjc drc encrgieverhrui

kcr> moet aanzettcn tot >paarzaam 

gcdrJg, nll!Jr de ".tap J<., jui-,t en funda

mentecl. wortlt de komendc jaren vcr

der opgc>chaald cr1 " hovendien 

zodonig vorn1gcgcvcn, dat, zodra dat 

kan, >ncllc op>chalrng naar Europec> 

niveau mogelijk i> Omdat cncrgic een 

hrcde gmnd>lag "· i> het rclatrd cer1-

voud1g ovlTccnkom-;tJg hct oogn1crk 

van dczc grocnc hclzt<..,tlngnlaatrcgcl, de 

nict-heoogdc ophrcng<,t te gcbrurken 

voor de vcrlaging vun de la~tcn op ar

beid en onderncmen. Veelzeggend is. 

dat de Werkgroep vergmcning van het 

li>calc >tel>el die naar prakti>chc en na

tionaal te implcmentcren oplo'>Singen 

zoekt, voorlopig in haar tu<;<,cnrappor

tage> tot de conclu<,ie komt dat een 

>uh,tanticlc verbrcdrng van beia<;trngen 

op milieugrond,Jag aileen te vindcn i'> 

op energie en enkele ba<,i<,grond,tol

fen."' Wanneer wij inactivitcit werkclijk 

ernstig nemen, i' het bij het vinden van 

de weg naar duurzaamhcid zinvol een 

andere hrede optic te verkenncn. Deze 

bevindt zich onder de vijf F.uropese 

vrijheden en ;., tot duwerrc nict eerder 

aangeroerd een Europee>-hrede ver

<,chuiving van de la<,ten op arhcid en 

ondcrnemcn naar het bctalingsverkeer, 

gehevcn naar een proportioneel tariel 

van enkele promillcn naar de nominalc 

omvang van iederc hetaling<,tramactic. 

Len grondslag die pa<;t in onze veelziJ

digc >amenlcving. lle-,taande rcchtwer

kecrshelastingen, met >malic en <;elec

ticvc grond,Jagen, zoal<; de over

dracht>hcla,ting, de aS'>urantiehcla>ting 

en de kapitaalhelasting kunncn dan ver

dwijrlcn en het uitvocring-,apparaat 

eenvoudig voor deze brede bela'>ling 

\vordcn ingczct. 

Kroomtuk hinnen het nicuwe cveo

wicht i' draagkracht; hct draagkracht

hcginscl n1ag nooit ovcrboord worden 

gezct. Lliteindelijk hehoort per hclas

tingplichtige op een ot andere wijze de 

uiteinden van de vcr<,chillcnde vmmen 

van bcla'>tinghdhng en bela<;tingdruk 

aao elkaar te worden geknoopt, zoda

nig dat hij cen zekcre eindafrekcning 

r-ckcnrng kan worden gchouden met ic

der' draagkracht Hij toepassing van hct 

draagkrachthcgimel kunncn ook nict

hscalc inkomensathankelijke maatrege

lcn hun rol vervullcn 

,\lr w,\1. C. Visser IS CDA-Ud fll jlsUIIisl te 

Zortm11eer 
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:l:1c hct Mllkcl van \1i:nn1:-. von R11 111 
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'Vcrtllccnd spcelt voor S1ntcrkla<l<, met gc!ro

hc\' lnlo!lld!dJr 2H julll I t)I)(J 
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Zo ook J L de Vnc~ 0- I I R._l Vollehcrgh, 

'! lllJiluClc gcvolgcn van rcgulcTcndc mdteu

hcthngcn' ESH J<)~J2 JOH rechtcrkolom, en 

H R I VollchcTgh. 'Cezocht cncrg1ckc cncr

gteht"l!lngcn' ESB ]<)92/944 

H Vcrhruggcn, 'De rcgulcrcndc cnerglehel

hng i<, gccn toverb<1l ESH llJ 1J2, 2 .i 1 rcchtcrko

lom 

Zo ook A L Hoven berg en S Cnos<,cn, '11'->L<lJI 

latJ morgana' ES/3 I~J9J,'I203 

A.L 80\Tnhcrg en S Cno<,-.en, h<,calc lucht

<.,rm:gc!Jngcn' ESB 1 <)~J2 -t-O linkcrkolom I I de 

Vric<, en H R r Vollehergh, TillJllLJCic gcvol

gcn van regulerenJe mtl1cuhclhngcn', p.;JJ 

1 i)<J2 ·I US rcchtcrkulom 

7 Z1c onder mccr Jrt1kcl 2 [C--\'cr,ird,J cen duur

ZJmc en nict-inflatOJrc groc1 met muchtne

tnlng VJn het md1eu' en artd,cl I ::\OR121 t\'v'Ccdc 

volzin EC-Verdrug 'de eto.,en Ler zJkc vJn llll

lteuheo.,chernltllg vormcn cen heo.,tJnddeel VJ!l 

de Jndere tJkken van gemeeno.,chJpo.,heletd 

t lo! vJn luo.,tttte zJak 300'89 Commt<:><:>ll' v<:. 

Rood 

Reo.,oluue v<1n de RJMJ vJn .1 deLemhcr 1 l)l)2 

hetrellendc het vcrhand tuo.,-.cn hct LOnLurren

tJevermogen VJn de tndu-;tnc en de bcschcr

llllllg van hct md1eu. PhEC. nrC 111 vJn I(J 

december I lJlJ2, Re<:.olutle VJn de RJJd vJn 2 I 

november I i)()-l ter ver-.tcrking van het conLur

JelltiCVcrmogen VJn de 1ndustnc van de 

Ccmcen'>Lhap P/1EC nrC. i-t i vJn (J dcLembCJ 

l()l)-f 

llo! Vdll lmtltle, zJak (J2 'HH (;rickenJJnd V'> 

Rood. r o 20 

IO Re-.olutle VJll de RJJd VJil de lurope'>C c;e

lllCCJl'>ChJpjX'll en VJn de Vertegemvoordlg<_.r.., 

van de Regenngen dcr Lid-Staten, 111 het kader 

vJn de RJad hi,een. van I tchnta11 1~J93, fl/1f(: 
C 13H:I vJn 1/met llJlJi 

11 T:nt~IILlll 111 t/1c [u!of•Cd!t L/111011, d di'Lih>JOil fldf'l' JLll 

the nr_{o!llldl JIICdtlliJ of t/Jt' f( ·()FIN,\ ltllt\lu 1., Hru<;<;l'] 

20 mJart 1 lJlJ6. SLCt ()() )487 

12 C:;\TT T!d3c ,!Jr,llhc Clll'tronlllt'lil, /nlcmd!Jllll<li T!il,/c 

ll)()().<)l volume 1. Ceneva 1<J')} 

I i Vgl \X/ I.J\1 L. \'\long en C C KoopmJn-. 

'()IJe· overdJJd '>LhJacll' ES!J llJl)6:5-t-H Altrcd 

van StJden en HJm Labohm. 'Kk1ne <;tJppen 

kunnen \oeren nJar <;choner rnlileLJ 1\'f(( 

}/,ndc/-,h/u,{ 27 Jlllli 19WJ 

I-t I H t'-.1 CrJppcrhau-.. 'l:kla'>t1ng op produktte

tauoren', WFR. I qrJ5· 1 52'1 

15 Hct 1<:. ovengen-. Ollllll'>L Lc vcronder-.tcllcn dar 

cen grntcr dee I VJn dre hog ere b-. ten op hc-.t<..'

dl11gen weglckt naar de Ell Dit meent de enl

ge 11-.cJlt-.t in de Twccdc Kamer, mcvrou\•.: l31b1 

de Vne'> ·:.VVI)J 1\
1R( //,ndddJLl,/27 Jlllll I(Jl)() 

VJn 1Cderc met BT\X1 bciJ<:.te lcvenng o! 

dicn-.tverlctllng vloe1t I .-~%-punt naJr de 'l'l

gcn middclen' V<lll de ru De lwogtc VJil de 

BT\X?-tancven drc cen IJd-.toJ.t toepJ'>L hee!L 

geen cnkcle 111vlm:d op de hiJclragc van een 

lrcl-.taJt aJn de FU I )e BT\Xl 1'> neuLrJ<ll 

[ 6 Ue voorgnteldc llmlct van j SOH()()() '" hct 

moxJmJie vn)ge-.tcldc hnhag hr1 ccn -.paJrhy

potheek: Jrt1kel }(JJ: 2, Wt'l/15 I ')(J·I 

I 7 \V' Harenhen UclJ-.tlng<lrbltrJge aJn-.1;-q.( op 

eLonom1e en ovcrhc!cl-.!lllJllLien, A L 
Bovenhcrg 'lnkomcn lilt vcrmogcn moct unt

Jormcr hciJ'>t worden' lid FurdliLIU'Ir /)d~;hi,d 22 

apnl I l)lJ4, pJglnJ [ 5 S. Cnm'>en. ( ~t:kkcn

hul'> WFJ<. I'FJ1·i~"1 S C no-.-.cn ~ .c\ L 
Bovcnherg 'Hct rJpport Rud111g E\IJ 
19')2 (JIB K Koed11k ~ ( Kool. FunctiO-

neren V<ln de Nedcrlanc!-.e kapltJalmarkt fSH 
1 ()I)} }-l,S ~ ( nm'-.l'll ( )m de Lol'kOill'>l Vclll 

de \Tllnoot-.chJp-.heiJ'>tlng 111 de luropc-.c 

Ll11ic \\'FR I <J%·H71 

I H Artlkel I 2,: iII J I cer-.Lc volZIIl z,~,lc /JTW
Rr,hdtpr 

I() 1\rtJkel 12ti:'J -.lotZIIl z[,,/c HT\1'-1\J,/ 111'1111 

20 Hct Europee-. mdicukeul ,.., gcregcld 111 

Verordcn111g LEC, nr HBO lJ2 VJ.ll de !bod \'Jll 

}3 lllJart 1')')2 ltlZJ.ke l'l'll LOilllllllllJU[Jil '>} · 

'>teem voor de tol'kcn11111g van mdtcukeuJen 

flhEC L lJ<J vJn 11 apnl 1 'JI)} Dezc vcrorde

nlllg I'> gd>J<.,eerd op de mdtcuhc<.,chcrllllllg'>

cloel-.telltng Ill het l::.C-VcrdrJg 'rnzondcrhc1d 

op art1kel I iOS 

21 Rc,ollllu. t'dll ,1, ldd,/ van i clccemhcr I 1)lJ2 he

treHende het verband tll'>'>en heL Loncurrelltle

\Trmogcn van de 1ndu-.tne en de hc-.chcrnllllg 

VJil hct mrlll'U :lJ2 C ~il 03 R.('L'IH/1( 1\111 ,{r 

ldd3 vJn 21 november llJ(l-1: ter vcr-.terk1ng van 

het concurrcnt1everrnogen vJn de l!ldu-.tne vJn 

de Cemeen<..Lhap 1 ')--1- ( i-t i () 1 , Rc~olllltc I'd !I ,it 
ldll,i van I() llK'I 1'l94 heue!lcndc de ZJUtomo

biclllldu-.tne :t).l ( 1·1')'01, 

22 Hcdtulnr I I 10 lJ:!:r:C~ 1'1111 h(t flllorcc~ J>,n/c!llcnlur 

,it l<.dt~,! van 26 Jpnl I l)l)..J. hetreltende hct vter

clc kJclcrprogrammJ VJil de Furope<:.c ( :emcen

'>Lhap van communJutJilT wcrkzJ<lmhcden op 

hct geh1ed \'Jil ondt:rzol'k, LcLhllt'>chc ontwd ... -

kehng en demomtrJtJe I ')l) 1-1 l)lJH 

2 i AIIIII'OLldn: l'dll ,It ( Lliiiiiii'-5IC SpcliJJI ver-.IJ;.! 

vJn de Europese Rekenkamcr J nr i 'J2 ove1 

het mrlteu, ~~ ·:! (J---1- 8 

2-t Idem~§ 5 2-"1 i 
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