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H. GAJENT AAN 

Internationale belasting: utopie of idee? 

In het verkiezingsprogramma 1982- 1 986 schreef 
D'66 dat de Nederlandse regering aan dient te 
dringen op een internationaal onderzoek naar de 
wenselijkheid en mogelijkheid van internationale 
belastingheffing ten behoeve van ontwikkelings
samenwerking. Daarbij zou gedacht kunnen wor
den aan belasting op luchtvervoer. Daarnaast 
zouden ook de voor- en nadelen van belastipg op 
wapenhandel onderzocht moeten worden. 

De vraag is of het tijdstip gunstig is om de dis
cussie hierover aan te gaan. In een tijd van eco
nomische recessie waarin de financiële middelen 
voor ontwikkelingssamenwerking beperkt wor
den, zou een discussie over nieuwe financierings
methoden voor de ontwikkeling in de derde we
reld geen overbodige luxe zijn. 

Het zou zelfs niet misstaan in de komende in
ternationale discussies over de herziening van de 
Bretton Woods-instellingen, waarover de laatste 
tijd in verschillende internationale fora in toe
nemende mate wordt gesproken. Ook in de uit

werking van Perspectief '86 zou het onderwerp 
zijn plaats kunnen vinden. 

Rapport Verenigde Naties 

Een aantal jaren geleden is in het kader van de 
Verenigde Naties een deskundigengroepl bijeen 
geweest die een rapport uitbracht met o.m. een 
inventarisatie van nieuwe financieringsmethoden 

gericht op meer automatische overdracht van fi
nanciële middelen. Het rapport, dat jammer ge
noeg slechts beperkte aandacht heeft gekregen, 
was opgesteld om na te gaan welke nieuwe finan
cieringsmethoden konden worden ontwikkeld ten 
behoeve van de bestrijding van de woestijnvor
ming in de wereld . In 1977 was over dit laatste 
onderwerp een grote vN-conferentie in Nairobi 
gehouden, waarin de gigantische omvang van de 
financieringsbehoefte van deze problematiek 
naar voren kwam. De studie bouwde voort op de 
aanbevelingen die de speciale zittingen van de 

Algemene Vergadering van de VN in 1974 en 
1975 over de nieuwe internationale economische 
orde hadden aanvaard en waarin de noodzaak 
van meer 'voorspelbare, gegarandeerde en auto
matische' financiële stromen ten behoeve van de 
ontwikkeling van de landen in de derde wereld 
was aanvaard. In de internationale discussies 
over deze onderwerpen bleek steeds weer dat de 
onzekerheid over de toekomstige beschikbaar
heid van financiële middelen bij de ontwikke
lingsplannen van deze landen de planning zelf en 
de uitvoering van deze plannen nadelig beÏn
vloedt. 

In het rapport van bovengenoemde expert
groep is een inventarisatie opgenomen met o.m. 
voorstellen betreffende internationale belasting, 
opbrengsten van het gebruik van internationale 
gebieden, inkomsten van militaire belastinghef-
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fing en besparingen vanwege ontwapening, mo- keer jaarlijks '250 miljoen dollar zou opbrengen, 

netaire maatregelen, zoals speciale trekkingsrech
ten en goud verkopen, grondstoffenstabilisatie 
e.d. Een vervolgrapport2 belichtte in groter de
tail een aantal van deze voorstellen, zoals alge

mene handelsbelastingen of -heffingen, IMF-goud
verkopen, speciale trekkingsrechten, het gemeen
schappelijke grondstoffenfonds, internationale 
opbrengsten uit de exploitatie van de zeebodem 
en belastingen of parkeergelden van geostatio
naire communicatiesatellieten. Over een aantal 

van deze voorstellen die, zoals gezegd, nadere 
studie rechtvaardigen, wil ik het volgende op
merken. 

Luchtvervoer 

De door 0'66 voorgestelde studie over een belas
ting op het luchtvervoer lijkt van alle vormen van 
handels- en dienstenbelasting in de sfeer van ver
voer en communicatie het meest aantrekkelijk (of 
het minst onaantrekkelijk). Een bescheiden hef
fing voor zaken- of toeristenreizen, al dan niet 
geïndividualiseerd, zou een aanzienlijke financie
ringsbron kunnen vormen. Ook hierbij geldt ech
ter dat de administratieve kant van een dergelijke 
heffing een grote belemmering kan vormen voor 
de eventuele invoering ervan. Daarnaast zou 
voor wat betreft toeristenreizen c.q. -uitgaven een 
differentiatie moeten worden aangebracht tussen 
rijke en arme landen; de laatste immers proberen 
hun inkomsten uit het toerisme te vergroten en 
zouden van een dergelijke vorm van belasting
heffing nadelige gevolgen kunnen ondervinden. 
Toch zou men met een betrekkelijk simpel sys
teem van heffingen een financieringsbron moeten 
kunnen aanboren die het luchtverkeer niet we
zenlijk zou behoeven te belemmeren. De Brandt 
Commissie 3 heeft deze mogelijkheid onder de 
aandacht gebracht. Geschat wordt dat een 1% 
heffing op internationale personen en vrachtver-

met een jaarlijkse groei van 10 à 15 procent. 

Wapenhandel 

Een ander voorstel in het 0'66-verkiezingspro
gramma betreft de voorgestelde belasting op wa
penhandel. Evenals andere voorstellen van 'mi
litaire belastingen' is dit voorstel naar zijn aard 
verschillend van andere internationale belasting
voorstellen. Een belangrijk neven oogmerk bij dit 
soort belastingen is nl. om de militaire uitgaven 
te ontmoedigen en de wapenwedloop te vermin
deren. Een cynicus zal opmerken dat het voor de 
ontwikkelingshulp goed zou zijn dat er veel wa
pens worden verhandeld: de belasting daarop 
vormt dan een goede financieringsbron voor de 
derde wereld! De eerder aangehaalde expert
groep lijkt zich van dit dilemma bewust en be
veelt dan ook aan dat, gezien het oogmerk om de 
wapenhandel te verminderen, een belasting van 
5 % op alle wapenhandel te overwegen valt. De 
schattingen over de omvang van de wapenhandel 
liggen tussen de 9 en 10 miljard dollar per jaar. 
Een 5 % -heffing zou dus een half miljard dollar 
per jaar op kunnen leveren - en als dat tot effect 
zou hebben dat de wapenhandel met 10% ver
mindert, zou deze belasting nog 400 miljoen dol
lar per jaar opbrengen, aldus het rapport. De rea
liteitszin van dit soort voorstellen moet niet al te 
hoog worden aangeslagen; kennelijk ook reden 
waarom de uitwerking ervan in het vervolgrap
port achterwege is gebleven. Dat neemt overigens 
niet weg dat het jammer is dat de recente hoofd
bestuursnotitie over vrede en veiligheid zo weinig 
zegt over de internationale wapenhandel, en geen 
uitwerking geeft aan de voorstellen in het verkie
zingsprogramma. 
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Zeebodem 

Van de voorstellen voor meer voorspelbare en 
automatische overdracht van financiële middelen 
kunnen die, welke in het kader van de vorig jaar 

aanvaarde Zeerechtconventie over de exploitatie 
van de diepzeebodem zijn neergelegd, in de toe
komst een belangrijker rol gaan spelen. Niette

genstaande de moeilijkheden die (ook voor Ne
derland) nog moeten worden overwonnen alvo
rens het verdrag zal worden geratificeerd C.q . in 
werking zal treden, is in dit geval in beginsel 
sprake van een internationaal aanvaard systeem 
van belastingheffing op de exploitatie van de 
minerale rijkdommen van internationale gebie
den i.c. de diepzeebodem. Een van de vragen 
daarbij is bijvoorbeeld op welke wijze de beoogde 
Internationale Zeebodem Autoriteit en de 'In
ternationale Onderneming' ook de efficiënte 
mijnbouwexploitatie van de zeebodem zullen 
weten te bewerkstelligen. De schattingen over de 
opbrengsten uit de exploitatie via het ontworpen 
systeem in de Zeerechtsconventie, afhankelijk 
van het verwachte tijdstip waarop de commer
ciële diepzeemijnbouw van start zal gaan en in 
welke omvang, lopen nogal uiteen. Terwijl de 
Brandt Commissie in haar rapport sprak van 500 

miljoen dollar in het eind van de tachtiger jaren, 
zijn sindsdien aanzienlijk bescheidener schattin
gen gemaakt, waarbij meer rekening is gehouden 
met de huidige situatie op de wereldmetaal

markt. 

Conclusie 

De meeste voorstellen die gericht zijn op meer au
tomatische financiële middelenoverdracht zijn 
zonder twijfel op korte termijn niet realiseerbaar. 

Zij roepen - zoals gezegd - weerstanden op omdat 
zij, vaak ten onrechte, worden vereenzelvigd met 
voorstellen voor de totstandkoming van een we
reldautoriteit. Men vergeet daarbij veelal de be
perkte of rudimentaire vormen van 'interna
tionale belasting' die zich de afgelopen tijd heb
ben ontwikkeld, zoals in het kader van de Euro
pese Gemeenschappen, terwijl zelfs de universele 
contributieverplichting van de leden van de Ver
enigde Naties als zodanig kunnen worden be
schouwd . Het zou 0 '66 sieren de discussie over 
deze problematiek uit te diepen. In een tijd van 
toenemende korte-termijn-belangenstrijd blijven 
initiatieven met een verdergaande reikwijdte, hoe 
moeilijk ook realiseerbaar, nodig. Het antwoord 
op de vraag of internationale belastingheffing -
in welke vorm dan ook - een utopie of een bruik

baar idee is, staat echter niet bij voorbaat vast. 
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