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Onlangs heeft Europees commissaris Monti van Fiscale Zaken een 

discussienota uitgebracht met de bedoeling een samenhangende 

fiscale Europese strategische visie te ontwikkelen. 1 Het rapport 

'Nieuwe wegen, vaste waarden' plaatst de christen-democratie in 

het hart van de Europese discussie. Hieronder volgt een beschou

wing van een aantal ontwikkelingen in de belastingwetenschap met 

betrekking tot ons systeem van inkomstenbelasting, tegen de ach

tergrond van de fiscale voorstellen die in het rapport 'Nieuwe we

gen, vaste waarden' zijn gedaan. 

H 
ct rapport '1\:ieuwe we

gen. vaste waardcn' houdt 

een pleidooi 

voor het ver

minderen van lasten op ar

bcid. Minder belasting

heffing op arbeid betekent 

een verschuiving van las

ten naar andere produktic

factoren Ecn mogelijkheid 

die wordt genoemd zijn de 

indirectc belastingen op 

verbruik. Ons stclscl van 

i nkomstenbelasting be-

vcrzekeringen. Ongevccr 2.5 mii)oen 

helastingplichtigen hctalcn 50% of 

meer over de top van hl't 

inkomen. Een aantal waar

dcn liggen ten grond..,Jag 

aan on<, hclastingstelseL 

draagkracht, ncutraliteit, 

efficiency, eenvoud en in

zichtelijkheid van regel

gcving alsmede handhaaf

baarheid. Met uitzondenng 

van de eerste twce zijn 

deze waardcn van toepa<,

sing op iedere vorm van 

hocft modernisering De A1r. A1.LA Villi Rlj wctgcving Draagkracht is 

compensatie kan immer<, niet aileen ge- een typisch fiscaal ver<,chiJnsel. 

vonden worden in uitgavenbeperking. 

Een meerjarig programma is nodig. 

I nkomsten be Jasti ng 
Circa tien miljoen Ncderlanders heb

hen te maken met de inkomstcnbelas

ting, loonbelasting en de premies volks-

Draagkracht 
Aan het draagkrachtbeginsel ligt hct 

chri-.ten-democratische uitgangspunt 

van solidariteit ten grondslag In I 'J28 

verwoorddc De Wilde in AR-Staat

kundc als volgt: "De antircvolutionaire 



rartij rleit voor een rrogre<;sieve in

komstenhelasting, dat wil zeggen voor 

een zodanige, waarhij een boger rer

centage wordt geheven naannate het 

inkomen boger is. Zij doet dat, omdat 

ze met de draagkracht der burger'> reke

ning wil houdcn."2 Het draagkrachthe

ginsel klinkt edel. Politici gehruiken 

dan ook vaak de lcus: "De 5terkste 

<;chouder<>, de zwaarste lasten." Maar 

ook De Wilde moest in 1928 a\ erken

nen dat draagkracht niet zo'n eenvou

dig hegrir is "In het algemeen kan men 

cr dit van zeggen, dat een gczin met 

een zodanig inkomen, dat prccies in de 

mee<;t noodzake\ijke hehoeften kan 

worden voorzien, geen draagkracht 

heeh. Daar kan voor belastingen niets 

meer af. Naarmate het inkomcn boger 

wordt, kan er mecr hesteed worden 

voor uitgaven die niet noodzakclijk 

zip1, tot men ten<;\otte komt aan inko

mcns, die weclde-uitgaven pcrmitteren 

en die gelegenheid geven geld over te 

lcggen." Tot zover De Wilde Nie<;<;en 

zegt in 1995 het volgende· "De taak 

van hct helastingrecht is, \a<;ten te vcr

delcn over subjecten die principieel aan 

clkaar ge\ijkwaardig zijn. Wij zoeken 

daarhij naar de liscalc toepa<;sing van 

het gclijkhcid,heginsel. Draagkracht i<, 

ecn hegrip dat aan een ieder appel

lccrt."; 

Het draagkrachtheginsel i'> op twee ma

nicren uitgewerkt in om he\a<;tingstel

<,e\. Fncrzijds geheurt dat horizontaal, 

in de vorm van verschillende tarief

grocpen (he\a<,tingvrijc <,ommen). Zo 

wordt cr rekening gehouden met de 

persoonli1ke om<;tandighcden van he

lastingplichtigen (gehuwd, allcen

staand, mel of zonder kinderen etc). 

Anderzijd-, door drie ver-,chillende ta

rieven (in 1996:6.15%, 50')), en 60%) 

Hoc boger het inkomen, hoc mecr be

last<ng. Nu k\inkt hct draagkrachthe-

ginscl rechtvaardig, maar werkt het in 

de praktijk nog? 

Cnossen heeft in zijn 'Contouren van 

een hscaal convenant' treffcnd uiteen

gezet dat het theoretisch, juiste, draag

krachtbegin<>el in de praktijk verworden 

is.• Hij gceft als voorbecld de belas

tingplichtige die de aankoop van ecn 

jacht, waarvan de gebruikswaarde en de 

vermogcnswimt onbelast zijn, finan

cier! met een lening waarvan de rente 

aftrekbaar is tegen het toptarief (60'1h). 

De effcctievc belastingdruk is negaticf 

60%. Daar staat tegcnover de aandeel

houder die door ons systecm van k\a<;

sicke, dubbelc hefting (eerst vennoot

<>chapsbelasting over de winst, daarna 

inkomstenbelasting over de uitgedeeldc 

win'>t) te maken hceft met een positievc 

effecticve belastingdruk van 74%. En 

dan is er nog niet cens rekening gchou

den met 0.8% vcrmogcnsbclasting. Fen 

verschil van 134% punten. Hij die ex

ce<>sicf consumeert wordt fiscaal be

loond, hij die ondernecmt wordt hscaal 

'gestraft' 

Door onbepcrktc rente-aftrck toe tc 

<,taan, niet aileen voor wat betreft de 

hypotheekrente op de cigen woning, 

maar op aile uitgaven wordt mede over

matig consumpticf gedrag door de 

overheid gcstimuleerd. Christen-demo

craten zijn opgevoed met een aantal 

deugden, waarondcr spaarzaamheid. 

Fen hscaal '>ystcem dat verleidt tot 

-,chulden staat haaks daarop. De bulk 

helasting- en premiehetalcrs hceft een 

inkomen tot f 80.000,-. Behoudens de 

vollcdig aftrckbarc hypotheekrente zijn 

er weinig mogelijkhcden voor hen om 

het helastbaar inkomen te bc'invloeden. 

Vee\ vermogenden zijn door lcgaal ge

bruik van de wetgcving op ecn fi<>cale 

nullijn te brengen. Daar staat tegenovcr 

dat vee! vermogenden door lcgaal ge-
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bruik van de wetgeving in staat zijn om 

met behulp van de vele faciliteiten die 

de belastingwettcn bieden hun belast

baar inkomen tot nihil terug te bren

gen. Daarnaast leidt het stelsel tot een 

verlamming van de ar-

gative effects on labour costs a1Ui employmmt." 

Zic ook Van den Dool. 5 In de woorden 

van het rapport 'Nicuwe wegen, vaste 

waarden': "Het vliegwiel van het ar

beidsbestel moet weer uitdraaien op in-

schakeling van menscn in 
beidsmarkt. Velen zitten 

aan de onderkant in cen 

'poverty-trap·. Een gulden 

bruto meer betekent netto 

achteruitgang door verlies 

van allcrlei subsidiemoge

lijkheden en vrijstellingen 

van eigcn bijdragen voor 

overheidsdiensten. Het 

stelsel prikkelt niet meer. 

Het zijn niet de sterkste 

schoudcrs die de zwaar<,tc 

lasten dragen. Het zijn de 

hardwerkende werknemers 

zondcr vermogen die de 

zwaarste lasten torsen. 

Het stelsel prikkelt plaats van uitschakeling 

van mensenn Welke wijzi-

niet meer. Het zijn 

niet de sterkste 

schouders die de 

gingen in het belasting

stelsel zijn daarvoor 

nodig) De huidige inkom

stenbelasting bestaat uit 

vijf zogenaamde bronnen, 

namelijk: Winst uit onder

ncming, lnkorn<,ten uit ar-

zwaarste lasten 

dragen. Het zijn de 

hardwerkende beid, lnkomsten uit 

werknemers zonder 
verrnogen, lnkomsten in 

de vorm van pcriodieke 

uitkeringen en verstrekkin

gcn en als laatste Winst uit 

aanrncrkelijk belang. 

vermogen die de 

zwaarste lasten 

torsen. Onze inkomstenbelasting 

hecft een synthetisch ka-
De Wig 
Het rapport 'Nieuwe wegen, vaste 

waarden' toont aan dat de zware ge

rniddelde belasting- en premiedruk in 

sarncnhang met de hoogte van het mi

nimumloon cr de oorzaak van is dat de 

loonkosten van laaggeschoolden hoven 

de waarde van hun arbeidsproduktivi

leit uitstijgen Cevolg onvoldocnde 

vraag naar arbeid. Daar komt nog bij 

dat het netto-uitkeringsniveau van laag

gescholden te hoog is om hen aan te 

rnoedigen hun arbeid tegen een lager 

nettoloon aan te bieden of om zich ver

der te scholen. De toegang tot de on

dcrkant van de arbeidsmarkt is geblok

keerd. Overigens is dit niet een uniek 

Nederland-, probleem Commissaris 

Monti schrijft daarover. "Presently there is 

increasing concern thcJt the burdoJ on labour 

ccmnot be made any heavier, pendmg the risk of 

the tax base erosion tlnough the rmderground 

economy, but also not to wor·sen the alrwdy ne-

rakter, dat wil zeggcn dat 

de inkomsten uit aile bronncn van in-

komen in een belasting worden samen· 

gevoegd en als zodanig tczamen 

genomen de heffing<,grondslag van die 

belasting vorrnen. Aile soorten inkom

sten worden dan ook in beginsel op gc

lijke wijze in de heffing begrepcn Bij 

toepassing van een analytische inkom

stenbelasting zou dit anders zijn Dan 

worden de diverse inkomsten volgens 

afzonderlijke belastingen, elk met een 

eigen tariefstructuur belast. 

Analytisch of synthetisch 
systeem? 
Zonder naderc uitwerking rept het 

CDA-verkiezingsprogramma voor de 

Tweedc Kamerverkiezingen in 1994 

over de bevordering van de ontwikke

ling van het inkomstenbelasting in de 

richting van een analytisch systecmr' 

De Vcreniging voor Belastingweten-



<;chap hecft er in I 995 een a parte studie 

aan gewijd. Een analyti<;che inkomsten

hela-.ting laat zich het duidelijkst type

ren door haar te vergelijken met een 

synthetische inkomstenhelasting. Ken

merkend voor een synthetische inkom

stenhelasting is dat het belasthare 

inkomen de somis van hetcrogene op

hrengsten, welke som in beginscl, on

geacht de <;amenstelling in zijn geheel 

wordt hclast. Baten en lastcn worden 

toegerekend aan de verschillende bron

ncn van inkomen, zoals bijvoorbeeld 

inkomsten uit arbeid en inkomsten uit 

vcrmogen. Kenmcrkend voor cen ana

lytJ'>chc inkom<,tenhelasting is dat de 

verschillende inkomenscategoricen aan 

een zcltstandige hcla<>tingheffing wor

den onderworpen.c De -,chrijvers van 

het Ccschrih nummer 197 van de 

Vcreniging voor Bela-,tingwctenschap 

mcnen dat met betrekking tot een he

paaldc categorie van inkomen pa<; van 

een analyti-.chc helastinghefhng kan 

worden ge<>proken, indien sprake is van 

een vollcdigc zeltstandige hclasting

hcfhng van die hctreffcnde categoric. 

In Nederland zou dan van een analyti

-,che belastinghefting sprake zijn als de 

eerder genocmde vijf hronnen vijf apar

te helastingen zouden worden. De ba

kermat van ons huidige systeem van 

inkomstcnhelasting ligt in Engeland 

(eind achtticnde ecuw) De oorlog te

gen Napoleon moest immer<; gcfinan

cierd worden. Daar begon men met cen 

analytisch systeem, dat in de loop der 

tiid door ontwikkelingen op het Euro

pesc vasteland i-, omgcvormd tot cen 

min of mecr syntheti<>ch systcem. Nu 

liJkt de pcndule weer de andere kant uit 

tc slaan. 

Rechtvaardigheidsgronden 
voor een analytisch stelsel 
De mcest voorkomende argumenten 

voor de invoering van een analytisch 

systcem voor belastingheffen, c.q. het 

introduceren van analytische elementen 

in het bestaande synthetische systeem 

zijn de volgende: 

1. Vereenvoudiging 
Het ingewikkelde systeem van belas

ting heffcn van inkomsten uit vermo

gen zou vcel makkelijker kunnen. 

Bijvoorbceld een hevrijdende voor

hcffing met uniform verlaagd tarief. 

Deze voorheffing die tevens eind

heffing is, wordt ingehouden op de in

komsten uit vermogen door de 

instelling die deze uitkeert. Budgettair 

is het belang van de belastingheffing 

over inkomsten uit vermogen gering. 

2. Tegengillm numipulatie 
Hct invoercn van ecn vermogenswinst

belasting, hct negeren van rente-aftrck

mogelijkheden en het introduceren van 

een uniform verlaagd tarief van inkom

stenhelastingheffing worden vaak gc

nocmd als analytische maatregelen om 

de manipulatie tcgen te gaan. 

3. Kritiek op draagkrocbtbegi11Sel 
In de vakliteratuur is het draagkracht

beginsel meerdere malen ten grave 

gedragen. 5 Ceen draagkrachtbeginsel, 

geen synthetisch stelsel van inkomsten

belastingheffing. Bij een niet-syntheti

sche belasting is het draagkracht

beginsel immers mocilijk in te passen. 

Stevens hecft de kritiek als volgt ver

woord:'' 
De ideologic van de liberaal-demo

cratische rechtsstaat lijkt te hebben 

afgerekcnd met de verzorgingsstaat. 

Toepassing van de draagkrachtge

dachte verleidt de calculerende bur

ger tot liftersgedrag. 

De toenemende instrumentalisatie 

van de hclastingwetgeving holt de 
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intrinsieke rechtswaarde van het 

draagkrachtbeginsel als verdelingsbe

ginscl uit. 

De toenemende internationalisering 

van de samenleving zet toepassing 

van de draagkrachtgedachte onder 

druk. Draagkracht is op nationaal ni

veau amper te realiseren vanwegc het 

feit dat de hogere inkomens en de 

mcervermogenden doorgaans meer 

van de aftrekposten en andere belas

tingbesparende faciliteiten genieten 

dan de lagere inkomens. Op Europees 

niveau zal dat niet minder worden. 

4. Beleidsconcurrentie met het buitmlm1d 
In het buitenland, met name de Ianden 

van de Europesc Unie, is cr een tendens 

te bcspeuren van bevrijdendc bron

hctfingen op rente, royalties en divi

dend tcgen !age proportionele tarieven. 

Hctgeen inhoudt dat deze soorten in

komsten direct biJ de betaalbaarstel!tng 

worden ondcrworpcn aan ccn belas

tingheffing tegen cen vast percentage. 

Op dit moment wordt rente zonder in

houding van belasting uitgekeerd. 

Wendt dit uitgekeerd aan een buiten

landcr dan neemt dcze het zondcr 

hcffing mee de grcns over Dit wordt 

dan onmogelijk Hct wegvallen van de 

grenzen en daardoor de toenemcnde 

mobilitcit van het kapitaal zoudcn 

daartoe nopcn. In dit verband signal

ecrt Europecs Commi"aris I\Jonti1 'The 

arws in tPhich the Single 1\larket does not 11/J

/Jmr to IJC tuorki~t.q fully effectiPcly rnclude the 

t11xatiorr of 11011-r·esident in.!itndu,i/s, cross-bor

der interest payments .and t!Je adequ11cy of 

hdilteral tax cot>entions for 11 fully .!we/ope.! 

Siuqlc i\1arket ' 

5. Neutrale helastinyheffinq op 
kapitaalinkomm 

In ecn in de Nederlandse litcratuur door 

Cnossen en llovenberg aangezwengelde 

discussie wordt het realisercn van een 

neutralc belastingheffing op kapitaalin

komen als argument gehanteerd voor 

het invoeren van een analytische in

komstenbelastingheffing 111 Ncutraliteit 

houdt in dit gcval in dat het fiscaal ge

zien gcenszins uitmaakt uit welk land 

de kapitaalinkomsten afkomstig zijn of 

naar wclk land het toe gaat. En ook is 

het irrelevant of de inkomstcn uit cigen 

danwel vreemd vermogcn afkomstig 

zijn 

De voor de politick relevante vraag is 

niet zozeer ot cen synthetisch sy5teem 

van inkomstenbclastinghcffing nu wei 

of nict kan bestaan in combinatie met 

analytische clcrnentcn. Vanuit de uit

gangspunten van de christen-democra

tie is het van belang ot de solidariteit, 

de gerechtigheid en het rentrneestcr

schap beter inhoud gcgeven kunnen 

worden in een aangcpast ot ander sy

stcem van bela<;tinghclfing. 

Huidige belastingpolitiek 
De bc!a.,tingpolitiek van het kabinet

Kok wordt in hoge mate hcpaald door 

de gcdachte dat het belastlllginstru

ment met succes ingezet kan worden 

hij het realiseren van doclcinden van 

overheid.,belcid. In ccn rap tempo 

wordt er zcer gedctaillecrdc wetgeving 

over het volk uitgestort. Van tante

Agaathregcling tot groen-hcleggcn, 

van versnclde atschrijving op rnilieu-in

ve<,tcringen tot fiet<,-lcasing. Crapper

hach schreef daarover: 11 "De bela<,-

tingen op inkon1cn, winst en vern1ogcn 

zijn volledig verziekt door de vele uit

zonderingsbepalingen die hcpaalde 

grocperingen, om het even of het hos

pita''>, hoeren, of starters e tutti c{1111111i 

ziJn, bijna altijd onder het mom van 

cen algemeen helang, hebben wctcn tc 

veroveren." De helastinguitgaven (t<~x 

expc11d111n·es) zijn dcze kabinctsperiodc 



lor<. toegenomen. De vraag is gerccht

vaardigd hoc de tocnemcnde hclasting

uitgavcn zich vcrhouden tot de 

hudgcttaire discipline met hetrekking 

tot de groei van de overheidsuitgaven. 

[en vreemde paradox tekent zich al. 

De sociaal-democraat Vermeend is ver

sneld hezig om het van oudshcr door 

sociaal-democratcn en christcn-dcmo

cratcn gesteunde draagkrachtbeginsel 

om zccp te helpcn. Zijn geloof in het 

gchruik van het liscale instrument voor 

de rcaliscring van nevcndoeleinden van 

overheidsbeleid, lcidt tot een soms ver

regaande mate van dctaillcring in wet

geving en uitvocring. Nict aile helas

tingplichtigen zicn door de homen het 

bos mccr. Een mogeliJke consequentie: 

de vergroting van het zwarte en grijze 

circuit. Monti waarschuwt daar ook re

gen. Nu heeh de huidige staat<.-;ecretaris 

van hnancicn iVcrmecnd, red.) wei on

dcrkend dat er knelpunten zijn in de 

hscalc wetgeving. Daartoe hceft hij een 

wcrkgrocp ingcsteld die inmiddels 

voor<.tellen hccft gedaan voor cen lis

caal-technische herzicning van de 

loon- en inkomstenhelasting. Hct gaat 

hicr cchtcr vaak om korte tcrmijnoplos

stngcn. Hct helastingstelsel cvoluccrt 

met de -,amcnlcving. De kracht van het 

rapport 'Nicuwe wcgen, vaste waardcn' 

is hierin gelcgen dar het cen lange-ter

mijn visie schetst. 

Hoe zou de hcrvorming van ons helas

tingstc\-,cl cruit kunnen zicn: Alvorens 

daar vcrder op in te gaan, ecrst een aan

tal tendenscn aan Crapperhaus, ont

lcend:12 

Bij een toencmende welvaart necmt de 

solidaritcit tussen burgers af. 

De vergriJzing van de hevolking leidt 

tot ecn tocneming van de belasting- en 

prcmicdruk. Dit moct wei opgebracht 

kunncn worden 

De terugtredcnde ovcrheid zal zijn op 

individualisering ingestelde burgers 

mecr ruimte Iaten, geen bclastingvrijc 

sommen, geen vrijstellingen en aftrek

posten, geen huitcngewone lasten, ren

te van schuldcn en alimentatie. Socialc 

uitkeringen steeds meer op netto-basis, 

hijvoorbeeld in de vorm van toeslagen 

tot een sociaal minimum, zoals huur

subsidie en kinderbijslag. 

De invoering van de Economische en 

Monetairc Unie zal de wcerstand hij de 

ban ken tegen de invocring van een bron

belasting op rente doen verminderen. 

Hct groeiend hesef dat het bclasting

recht zich niet \cent tot de rcalisering 

van allerlei doelstellingen van over

hcidsbclcid. 

Overhcveling van de onroercnde zaak 

als belastingohject aan de lagcre ovcr

hcden, bijvoorbeeld ook de over

drachtshelasting. 

lndien de tcndenscn doorzettcn, dan 

ligt ccn stelsel van inkomstenbelasting 

in het vcrschiet dat een hredcre grand

slag kent, lagere tarieven, mindcr 

vrijstellingcn en mindcr aftrekposten. 

Duidelijke sporen hiervan zijn te hcr

kennen in het pakkct hervormings

maatregelen dat de Duitse regering 

onlangs heeft aangekondigd. 11 Het 

CDA zou net als haar zusterpartij 

C:DU, hier het initiaticf kunnen nemen 

tot meer fundamentele wijzigingcn in 

ons stelsel van inkomstenbelasting. 

Het C:DA zou in die discussie andere 

accentcn kunnen hcnadrukken met als 

uitgangspuntcn participatie door ieder

een. De solidariteit moet opnieuw een 

invulling krijgen. 

Ondernemen fiscaal belonen 
Participatie kan alleen lukken als er vol

docnde werkgelegcnheid is. Ondcr

ncmers schcppen werkgelegenheid. De 

fiscale consequcnties van ondernemcn 

moeten eenduidig en helder zijn 
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Zo zou gedacht kunnen worden aan een 

ondernemingswinstbelasting. Een on

dernemingswinstbelasting wordt gehe

ven naar de winst, onafhankelijk van de 

rechtsvorm van de onderneming. Een 

separate onderncmingswinstbelasting is 

a! in 1960 bepleit door cen studiegroep 

van het Katholiek Verbond van Werk

geversvcrcnigingen. De toenmalige be

windsliedcn wezen deze gedachte af 

met als argument: "Dat het inkomen in 

zijn geheel, ongeacht de bestemming 

en het risico, waarmcde het is verkre

gen, en onverschillig welke bestemming 

daaraan wordt gegeven, een gocd han

teerbare maatstaf is voor de i ndividucle 

draagkracht." Ruim dertig jaar na dato 

lijkt dit mccr theorie dan praktijk 

Ondernemers kiezen veelal een rechts

vorm met de laagste effectieve helas

tingdruk. In plaats van 60% inkomsten

belasting over de top van het inkomen 

te betalen, prefereren zij het lagere ta

rief van de vennootschap.,he]a.,ting in 

combinatie met een langdurig uitstcl, 

c.q. afstcl van de 20% belastingheffing 

over Winst uit Aanmerkelijk belang 

over de in de vcnnootschap beclaimde 

winstreserves. 

Een ondernemingswinstbelasting met 

syntheti'>che trckken krijgt gestalte 

door de wimt van de onderneming on

geacht de rechtsvorm te be]a.,ten naar 

een va'>t percentage. llij het cventucel 

uitkeren van deze winst, bijvoorbeeld 

in de vorm van dividend aan de aan

deelhouder, zal dczc worden betrokken 

in de inkomstenbelasting. Maar het ge

dcelte van het te betalen bedrag in de 

inkom'>tenhe]a.,ting wordt vcrlicht met 

het hedrag dat reeds over de winst in 

de ondernemingswinsthelasting i'> be

last. De ondernemingswinstbelasting is 

zodoende voorhcffing van de inkom

stenbelasting. 

Ecn meer analytische vorm is in de 

Verenigde Staten onderzocht. In het 

rapport 'Integration of the Ind1u1dual and 

Corporate Ti1x Systems' wordt ook het 

concept van de Compre!Jmsiue Business 

Tncome Ti;x uitgcwerkt In dit stelsel 

wordt dividend, een vergoeding voor 

eigen vermogen, niet in aftrek geno

mcn omdat het een winstuitdeling be

trcft. Ook de hetaalde rente, een 

vergoeding aan vreemd vermogenvers

trekkers is niet Ianger aftrekbaar van 

het helastbaar inkomen. De ontvangers 

nemen de rente en de dividenden daar

om in ontvangst zonder enige vorm van 

heffing. Hierdoor is het onderscheid in 

behandeling van eigen en vreemd ver

mogen opgeheven. 

In dit verhand is het Ruding-rapport 

van belang.'" Daarin werd ondcrmeer 

de aanbeveling gedaan tot de invoering 

van een com111011 corfJOration tax system. Een 

dergelijke onderncmingswinstbelasting 

zou in icdcr gcval aan het volgende cri

terium moeten voldoen: 

'The first criterion Js the JninCI)Jlc that taxation 

should be neutral hetweerL 

1. different legal structures, 

different methods of fin,wcillt}, especially 

hettPWJ distrihuted and undistributed profits, 

""d 
l inuestmmts i11 domestic sh11m r111d iJwest-

mulfs in tbe s!J11res of compr111ies based in ot

her A1emhn St,Jtes." 

Loonsomheffing 
In de discussie over ecn ander systeern 

van inkornstcnhelasting is de rneest ver

gaande gedachtc de invoering van een 

algehele loonsomheffing: 

De C:ommissie ter bestudering van 'De 

belastingheffing van onze]f.,tandige ar

heid' van de Vercniging voor Bclasting

wetenschap '>trandde in de jaren 

zeventig met haar studie naar een alge

rnenc loonsornhcffing. De C:ornmissic 



gaf de opdracht terug. Volgem Meeles 

is de reden voor het teruggeven van de 

opdracht gelegen in het volgende argu

ment: 15 "Ncemt men een algemeen lan

delijk percentage als onderdeel van de 

loon<,omhefling dan worden bedrijven 

met veel ongeschoold pcrsoneel te 

zwaar en die met relaticf veel hogcrbe

taaldcn te Iicht belast hetgeen het pro

blcem van de te hoge arheidskosten in 

de eerstgenoemde bedrijven zou ver

groten " Dat is precies het tegenoverge

stelde dat de schriJvers van Nieuwe 

wegen, vaste waarden' beogen. 

Onlangs hedt Crapperhaus gepleit 

voor ecn nieuwe variant:"' de invoering 

van een loonsom- en hedrijfsvermo

gembelasting, de LBB. Hij ziet de LBB 

als een helasting op het gebruik van de 

schaarse produktidactoren arbeid en 

kapitaal. De rechtsgrond is dat degene 

die met behulp van arbeid en kapitaal 

deelneemt aan het produktieproces, be

hoort hij te dragen in de kosten van de 

overhcid, die immers u voor een be

langrijk gedeelte op gericht is om het 

produktieproces ongestoord te Iaten 

verlopen. De overheid als bedriJt kan 

zeit ook belastingplichtig zijn. In de 

huidigc situatie is het zo dat bij onder

ncmingen hct vcrschil tussen de op

hrengsten en de kmten, dus de winst, 

wordt belast. In de loonsom- en be

drijtsvcrmogenswinst zijn de grootte 

van de totalc te betalen loonsommen en 

de grootte van de hoeveelheid kapitaal 

aanwez1g in ecn onderneming de maar

stat voor de grondslag waarover een 

loonsom- en bedrijtsvermogcnsbelas

ting wordt geheven De UlB is echter 

geen oplmsing voor de WIC-prohlema

tiek, maar maakt dcze, zoals Crapper

haus zeit zegt, mecr inzichtclijk 

Crapperhaus <;te]t dat her systeem van 

<,ynthctische belastinghethng zijn lang-

ste tijd heeft gchad Het draagkracht

beginsel tunctioneert niet mecr. Hij 

pleit voor een lange tcrmijnvisie van de 

regering. Hij plaatst de invoering van 

de door hem beplcitte LBB als vervan

ging voor de vennootschapsbelasting, 

de inkomstenbelasting, loonbelasting 

en vermogensbelasting in een F.uropcse 

context. De LBB zou op Europees ni

veau ingevoerd kunnen worden ter li

nanciering van de uitgaven van de 

Europese llnie. Tevens ziet hij veel in 

de invoering van een nieuw fiscaal be

ginsel, het zogenaamde schadeheginsel. 

Dat zou bijvoorbeeld ecn vertaling 

kunnen krijgen in nieuwe 'groenbelas

tingen'. Voor de christen-dcmocratie 

schuilen er interessante elementen in de 

vi,ie van Crapperhaus Nadeel is dat de 

macro-economische etfecten van zijn 

ideecn nog niet zijn doorgerekend. 

Twijfels over de haalbaarheid zijn ge

rechtvaardigd. 

Duaal stelsel 
Fen andere visie, die wei macro-econo

misch is doorgerekend, betreft het 

'plan-C:nossen'. Cnossen doet in navol

ging van de Scandinavi,che Ianden een 

plcidooi voor de invoering van een du

aal stelsel: inkomsten uit arbeid worden 

progressief belast en inkomsten uit ka

pitaal daarentegen tegen een vast per

centage. ZiJn voorstel komt verkort op 

het volgende neer: 

inkomsten uit arhcid worden naar 

een drielcdig progressid tarief be last. 

Het toptarief is 50'/b vanaf t 200 000,-, 

het laagste tarief is 30'){, tot f 1 00.000,-, 

inclusicf premies volksverzekeringen. 

Dit is tevens het tarief voor de ven

nootschapsbe I asti ng, 

inkomstcn uit kapitaal worden be]a<,t 

tegcn 3()<}b; 

atschafhng van de belastingvrije som; 

een niet-overdraagbarc arbeidsaftrek 

< 

z, 

-jl 

z 

r 



,,...J 

w 

:f] 

. ...J 

1.'-L.J 

li'l H-
I 

\·VJ 

1:1.] 

z 

llf--

r:[J; 

<( 

.. ~ 

11'-L.I 

:1:::::::: 

:1\] 

'z 

:i~ 

:::J 
:lw 

·'z 
:<:::<: 

II•:..;J 

:> 

van f I 0 000,~ in plaats van een 

arhcidskosten for fait, reiskostcnaftrek 

en zclfstandigcnaftrek, 

uitkcringsgercchtigden hehben geen 

rccht op arbcidskostenaftrek, 

het toptarief wordt pas bctaald bij 

ecn inkomen vanaf f 200.000,~, 

invocring van ccn bronbelasting 

(30'){,) op rente, ook voor pcnsioen~ 

fondscn en vcrzekeringsrnaatschap~ 

pijcn, 

invoering van vermogcnswinstbelas~ 

ting op aandelen ( 15% ), 

geen vennogenswinstbelasting op 

eigen woning; 

aftrekbaarheid van comurnptieve 

rente wordt afgeschaft, 

aftrekbaarheid van hypothcekrente 

op de eigen woning in beginscl hand~ 

haven, 

negaticf kapitaal inkomen van eigen 

woning door hypothcekrcnte blijft 

wei verrekenbaar met arbeidsinkomen. 

In navolging van de cornrnissic~ 

Andriessen pleit Cnossen niet voor een 

verklcining voor de werkgevers~WIC 

maar voor cen verklcining van de werk~ 

nemers~WIC. De werknemers~WIC is 

het bedrag dat tusscn het bruto~ en het 

netto~loon in zit. Dit zijn de inkom~ 

stenbclasting, premies volksverzekcring 

en het werkgcversgedeeltc van de 

werknemersverzekeri ngen. De verklei ~ 

ning van de werknemers~ WIC houdt in 

dat de belastingen en de werknemers~ 

prernies omlaag gaan zodat het netto~ 

loon stijgt. Het arbeidsaanbod zal hier~ 

door op kortc termijn toenemcn. De 

wcrkgevers~ WI C is het verse hi! tussen 

loonkosten van ccn werknemcr en het 

bruto loon. Dit zijn de wcrkgeverslas~ 

ten. llij hct verlagcn hiervan zal de 

vraag naar arbeid toenerncn. 

De bovengenoerndc voor<,tellcn impli~ 

ccren een forse daling van de lasten op 

arbeid en cen stijging van de bela'>ting 

op kapitaal. Voorzover de opbrengstcn 

van de extra belasting op kapitaal on~ 

voldoendc zijn orn de verrnindering 

van de belasting op arbeid te cornpen~ 

seren, stelt Cnossen voor orn dit tekort 

te dekkcn door een vcrrnindering van 

subsidie'> op huisvesting en openbaar 

vervoer. 13erekend is dat het hier om ex~ 

tra bezuinigingen gaat in de ordc van 

grootte van dric miljard gulden 

Het plan ~C:nossen is doorgerekend met 

behulp van een sirnulatie~analyse met 

het toegcpaste algcrnecn~evenwichts~ 

modell'v1llv11C 17 De belangrijkstc con~ 

clu<,ies zijn: 

vergroting van de wcrkgelcgcnheid, 

belastingdrukverschuiving van actie~ 

ven naar inactieven, met name he~ 

jaarden en RWW~uitkeringsgerech~ 

tigden, 

hct lagere marginale taricl lokt ar~ 

beidsaanhod uit, 

de werklooshcid necmt al, 

aanzicnlijke vergroting van inko~ 

rnensver<,chillcn, 

onzekerheid over de eHecten op 

spaargcdrag van pensiocninstellingen 

en individuelc spaardcrs, 

indien pensioenprernies worden ver~ 

hoogd, dan juist verzwaring van 

WIC op arhcidsinkomcn. 

De verdien<,te van Cnossen is dat hij 

ecn uitgewerkte vi'>ic geprescnteerd 

heeft die macro~cconomisch is doorge~ 

rekcnd. Zijn hcschouwingcn blijvcn 

niet steken op een abstract tiscaal ni~ 

vcau. Het C:DA zou er goed aan doen 

het plan~Cnmsen cen scrieuze kans te 

gcvcn in de uitwerking van de stratcgi~ 

sche doclstelling van hct rapport 

'Nicuwe wcgen, vastc waarden' l'ijn~ 

puntcn, zoal'> cen te forse lastenvcrho~ 

ging voor ouderen hoven 65 jaar en 



uitkering.,gcrechtigden zouden eruit ge

haald kunnen worden. Wellicht dat ecn 

hijhuiging mogelijk i'> door een deel van 

de compematie te zoeken in (nieuwe) 

indirecte bela-,tingcn op verbruik. 

Splitsingsstelsel 
In het rapport Nieuwe wegcn, vaste 

waarden' wordt in het kader van een ac

tid gczin-,belcid gcplcit voor de invoe

ring van cen <,plitsingsstel.,el. Het 

CDA-verkiezing<,programma voor de 

Twecde Kamerverkiezi ngen 19CJ4 <,prak 

van een optionee! splibings<,telscl. 

Waarom optioneelc Welke hela.,ting

plichtige kiest ervoor om mecr bela'>

ting tc betalcn7 

De gcdachte van het splitsing<,stel,el 

mod nadcr worden uitgewcrkt. Hct 

huidige stel'>el van inkomstenbelasting 

kan worden heschouwd al-, ccn mcng

vorm van een <,ystccm geha-,ecrd op in

dJviduelc betting en een '>Y'>tccm 

gehasccrd op gezinshelling. Dit laatste 

komt tot uitdrukking 111 de veJ·-;chillen

de hcla<,tingvrije <,ommen. In het hiJ

zondcr de overdracht van de bela'>ting

vriJC <,om aan de alleenverdicncr. Het 

initiatid wet'>ontwerp De Korte-Van 

Rey 1 VVD I, m. 2~.2~ 1 bcoogde hier 

een cindc aan te maken. Onlangs is hc

kend gcmaakt dat de hccr Van Rcy dit 

voor<,tcl wil intrckken. 1'' Ccen staaltjc 

van krachtige wctgcving'>arbeid. Na

dccl van hct huidige '>Y'>kem i'> dat in 

de -,ituatie van een allcenvcrdiener 

150')-(,.tarid) er mccr inkom<,tenhelas

ting hetaald moet worden dan in de '>i

tuutie van t\vccverdicncr;., n1ct geza

menliik hctzelfdc inkomen als de al

lecnvcrdiener 

Onder ecn splitsing<,<,telsel zou met na

me ver<,taan kunnen worden een grond

<,]ag.,plitsing. De volgende variant lijkt 

het mce<,t haalbaar. Van de hruto in

kom<,ten u1t arbeid van heide partners 

( !)V () <J(1 

wordt - door aftrek van wcrknemers

premics, pemioenpremics en dergelijke 

- de bijdrage berckend aan hct geza

menlijke belastbare inkomen (herlci

den) Hicrna worden de divcr<,e 

bestanddelen van hct gezamenlijke in

komen hij elkaar opgeteld ( samenvoe

gen); vervolgens wordt het gezamenlijk 

belastbarc inkomen gesplitst. 

Volgens de 13ouwstenennotitie van het 

Ministerie van Financien zijn de vol

gendc gevolgen verbonden aan de in

voering van een <,plitsingsstelseJ.211 

Marginale drukverlaging voor allcen

verdicners, overigcns is dat een steeds 

klci nere groep helastingpl ichtigen. 

Marginale drukverhoging voor de 

minst-verdienendc partner. Dit kan een 

rem op de arbeidsparticipatie van met 

name vrouwcn vormen. lets dat haaks 

<,taat op de strategische doelstelling van 

het rapport 'Nieuwe wegen, va<,tc waar

dcn'. De invoering hetckent budgettair 

ccn tckort van 4 miljard gulden. 

Compensatic is nodig. Oudcrcn hoven 

65 jaar gaan er in inkomen op achtcr

uit. Relatievc achteruitgang van allcen

staanden met kindcren. Door invocring 

van hct splitsingsstelsel zal de mogc

lijkheid van overdracht van de basisaf

trck niet meer nodig zijn. HiJ partners 

uit verschillende ledti)chgroepen kun

nen er problcmen ontstaan. In het jaar 

van in het huwcliJk treden zijn cr com

phcatic'>. Uitvoeringstechni.,ch zijn cr 

veel prohlemcn te verwachten, koppc

ling van inkomcns en veel meer hclas

tingplichtigcn. 

Toch denk ik dat een nadere studie de 

knclpuntcn kan opvangen. Waarom 

werkt cen splitsing<,<,telsel in Duitsland 

en de Verenigde Staten wei' 

]ui<,t de grocp alleenverdieners met be

lasthare inkomen<, in het 50'!\>-tariel 

zullen zich in deze Hscalc gezinspoli-
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tick kunnen herkennen. Dit is de groep 

die het onder dit kabinet hard voor de 

kiczen krijgt (verlaging 

tingcn, inclusief nieuwe grocnbclastin

gen. lk vind dat hct CDA daarin 

mag zijn. 

van de kinderbijslag en 

verhoging van gcmeente

lijke belastingen en heffin

gen). Dit is een groep 

bclastingplichtigen die 

door het opvoeden van 

kinderen de basis legt 

voor de socialc cohesie 

van de tockomst. Een pri

maire doelgroep van het 

CDA. Het tckort van 4 

miljard gulden zou ge

compenseerd kunnen wor

den met de invoering van 

groenbelastingen, c.q. ver

zwaring van indirecte be

lastingen en het schrappen 

van subsidies. Er zal wei 

De lastendruk zou 

zich volgens de 

volgende lijn 

normatief 

Bijvoorbccld afschafting 

van rente op consumptief 

kredict en verhoging van 

accijns op dure verbruiks

goederen. Tevens zal het 

CDA de samenleving een kunnen bewegen: 

van lasten op arbeid 

meer naar lasten op 

kapitaal en indirecte 

prijs mogen vragen voor 

de schade die aan het mi

lieu wordt toegebracht. 

Oat past ook bij een partij 

die cen duurzame samenle

ving voorstaat. Op de kor-belastingen, 

inclusief nieuwe 
te termijn zou een 

onderzoek gestart moeten 

worden naar de voors en 

tcgens van een splitsings

stelsel in de inkomstenbe

lasting. De invoering van 

een splitsing'>tclscl kan een 

concrete vertaling vormen 

groen be Jasti ngen. 

Het CDA mag 

daarin normatief 
cornpensatie gevonden 

rnoeten worden voor de 

65-plussers 

Op weg naar een ander 
christen -democratisch 
belastingstelsel 
Naar rnijn rnening is in de praktijk het 

draagkrachtbeginsel (uitwerking van 

het solidariteitsbeginscl) in de inkom

stenbelasting aan erosie ondcrhevig. 

Hoewel door rnenig politicus nog met 

de rnond bcleden, is de maatschappelij

ke realiteit een andere. Zulks loopt he

laas parallel met een ontwikkeling van 

afnemendc solidariteit in de samenle

ving. Christen-democraten moetcn 

daarin niet berusten. 

Ecn fundamcntclc discussie zou binnen 

onze beweging gevocrd mocten wor

den over de grondslagen van ons belas

tingstelsel De lastendruk zou zich 

volgens de volgende lijn kunnen bewe

gen: van lastcn op arbeid meer naar las

ten op kapitaal en indirccte belas-

zijn. 

van een familievriendclijkc 

fiscale politiek Daarnaast zou op korte 

termiJn cen studie verricht kunnen wor

den naar een belastingneutralc ondcrne-

mingswinstbclasting. Op die wiJze zou 

ondcrncmen zonder ingewikkeldc fisca

le valkuilen rnogelijk moctcn zijn In 

het plan-Cnossen schuilen vele aankno

pingspunten voor ecn dicpgaandc wijzi

ging van ons inkomstenbclastingstelsel 

op middellange termijn Het C:DA zou 

een werkgroep kunncn formeren die 

het plan -Cnossen en de ideeen van 

Crapperhaus nader zou rnoeten analy

seren. Bij een dergcliJkc vergclijking 

hoort ook een macro-economischc 

doorrekcning van de plannen. 

Conclusie 
'Nieuwe wegen, vaste waardcn' is vanuit 

ccn oogpunt van belastingpolitiek ccn 

belangwckkcnd document. Door het 

recent uitgebrachte rapport van de 

CllV ''% 



Europese Commissaris voor Fiscale 

Zaken, de hecr C. Monti, heeft het een 

Europese dimensie gekregen. Het ac

cent ligt op participatie van iedcreen in 

de samenlcving. Werkgelegenheids

hevorderi ng is daarvoor nodig. Fiscaal 

kan dat heleid gestimuleerd worden. 

Fen lange termijnvisie met bctrekking 

tot ons helastingstelsel is daarvoor no

dig. Het ook door christen-democratcn 

onderschreven heginsel van draag

kracht is aan modernisering toe 21 De 

solidariteit, de gerechtigheid en het 

rentmcestcrschap kunnen anders inge

vuld worden in het belastingstelsel. De 

uitdaging voor de christen-democratic 

is het vindcn van een juiste mix tussen 

ecn verschuiving van belastingheffing 

op inkomsten uit arbcid naar kapitaal 

en indirectc bclastingen (ondcrmeer 

grocnbelastingcn). 'Nieuwe wcgcn, vas

tc waarden' geeft de richting aan voor 

ecn vcrnicuwende fiscale discu5Sie bin

ncn de christen-democratische hewe-

ging~ 
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