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Slotconclusie 
De walvis die in onze Hofvijver zou zijn gesignal
eerd, lijkt mij wat grotesk uitgevallen. De woeling 
in het water lijkt mij eerder afkomstig van een dar-

tele goudvis die verheugd is over het verhoogde 
zuurstofgehalte dat de doodse vijver van het draag
krachtprincipe ingeblazen is. Er is weer leven in die 
vijver! 

REPLIEK 

De reactie van Leo Stevens 
heeft mij gesterkt in mijn 

Rendementsheffing 
is groezelig 

consensusprodukt 
mogensinkomsten niet bijt, 
krijgen we op voorhand een 

overtuiging dat de fiscale 
besluitvorming in Neder
land fundamenteel tekort 
schiet. Dat staat natuurlijk 
los van mijn grote waarde
ring voor Stevens of mijn 

SIJBREN CNOSSEN 
groezelig consensuspro
dukt geserveerd dat in 
strijd is met elementaire 
uitgangspunten over een 
rechtvaardige en efficiënte 

Hoosleraar fiscale economie aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 

respect voor de politiek. Waar het om gaat is dat ons 
oordeel nooit beter kan zijn dan de analyse waarop 
het is gebaseerd. En bij de rendementsheffing wor
den veel standpunten ingenomen, maar wordt wei
nig geanalyseerd. 

Wat dreiat er mis te aaan? 
Bij de analyse van de rendementsheffmg gaat het er 
om of het voorstel ( 1) spoort met de laatste theore
tische inzichten en empirische bevindingen, ( 2) 
praktisch uitvoerbaar is en niet teveel uit de pas 
loopt met de stelsels van omringende landen, en (3) 
politiek haalbaaris-in die volgorde . Nemen we een 
andere volgorde in acht - zeker in de belastingwe
tenschap, maar ook in de politiek - dan kunnen we 
onszelfkeihard tegenkomen. Stevens neemt aan dat 
andere voorstellen politiek niet haalbaar zijn. Ik ben 
niet bij enig Torentjesoverleg geweest, maar weet 
wel dat de Tweede Kamer niet plenair over alterna
tieven heeft gedebatteerd. Ja, er is een rondetafelge
sprek geweest, maar dat is nog geen hoorzitting 
(zoals Stevens ten onrechte zegt), laat staan een ple
nair debat. 

Een debat over de principiële keuzes - in casu, de 
rendementsheffing of een vermogenswinst- c.q ver
mogensaanwasbelasting - vindt niet plaats met Çe 
dooddoener dat alternatieven niet uitvoerbaar zijn, 
ook al denkt de hele wereld daar anders over. Omdat 
de vvotegen een vermogenswinstbelasting is en de 
PvdA daarom concludeert dat een belasting op ver-

verdeling van de lasten
druk. Vervolgens wordt iedere dissidente opvatting 
genegeerd of platgewalst. 

Waarom is een fundamentele discussie in de 
Tweede Kamer belangrijk? Omdat de burgers van 
dit land als belastingbetalende kiezers voor hun uit
eindelijke oordeel geen boodschap hebben aan be
schouwingen van geleerden in de fiscale vaklitera
tuur. Zij stemmen niet op deze mensen, maar op hun 
vertegenwoordigers in het parlement. Van hen 
mogen de kiezers verwachten dat zij de principiële 
keuzes op hun merites zullen beoordelen en verant
woording zullen afleggen over de genomen beslis
sing. Dan weten de kiezers waar zij aan toe zijn en 
kunnen zij hun stem de volgende keer op dezelfde of 
op een andere partij. uitbrengen. Inderdaad, de 
Tweede Kamer bepaalt zijn eigen bewegingsruim
te- de woorden van Stevens- maar het recht van de 
kiezers op interactie en duidelijkheid mag de Kamer 
daarbij niet uit het oog verliezen. Als de procedure 
formeel in orde is, wil dat nog niet zeggen dat de 
legitimiteit is gewaarborgd. 

Pas nadat dit fundamentele debat heeft plaats 
gehad, kan over een eventueel compromis worden 
nagedacht dat vervolgens in wetgeving wordt neer
gelegd. (Pas dan komt Stevens' zorg over de fiscaal
technische uitwerking aan de orde). Ik ben niet de 
enige die vindt dat het democratische besluitvor
mingsproces op dit punt tekort dreigt te schieten. 
We kennen uitgebreide inspraakprocedures voor de 
Betuwelijn, de uitbreiding van Schiphol - noem 
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maar op - maar voor fundamentele wijzigingen in 
de fiscale infrastructuur wordt niet of nauwelijks tijd 
uitgetrokken. 

De rendementsheffmg heeft een hoog voorge
kookt gehalte. Over wijzigingen binnen de heffmg 
mag best gediscussieerd worden - Stevens doet dat 
ook - maar de keuze voor de heffing zelf komt niet 
meer aan de orde. Ik begrijp dat niet. Zelfs al zouden 
technische problemen bij de uitvoering van een ver
mogenswinst- c.q. -aanwasbelasting voor invoering 
van de rendementsheffing pleiten - quod non - dan 
nog geldt dat wat in beginsel dient te worden gedaan 
(even afgezien van de praktische aspecten) van cru
ciaal belang is ten behoeve van een juiste keuze tus
sen alternatief toepasbare oplossingen. 

Wat is het ijkpunt? 

Wat me in de hele discussie opvalt - ook in de reac
tie van Stevens - is dat de rendementsheffing voort
durend wordt vergeleken met wat we nu hebben in 
plaats van met wat we behoren te hebben . De 
nieuwe heffmg brengt niet meer op dan de som van 
de oude belasting op vermogensinkomsten en de 
vermogensbelasting (waarvan de grondslag ook 
hoofdzakelijk uit beleggingsvermogen bestaat). 
Maar die vergelijkingsmaatstaf is natuurlijk volstrekt 
oneigenlijk. De heffmgsgrondslag van vermogensin
komsten is in de loop der jaren volledig verloederd, 
omdat we geen belasting op vermogenswinsten c.q. 
-aanwas hebben . Zo kunnen belaste inkomsten fis
caal straffeloos worden omgezet in onbelaste win
sten - een kleine moeite voor innovatieve specialis
ten. (Dat een herziening noodzakelijk is staat dan 
ook niet ter discussie). 

De vraag zou echter moeten zijn wat de belasting 
zou opbrengen indien we vermogenswinsten wel 
zouden belasten. Met een natte vinger kunnen we uit
rekenen dat dat veel meer is dan' een bereik van circa 
3 procent van de heffingsgrondslag van de loon- en in
komstenbelasting' waar de rendementsheffing op uit
komt. Dan zouden vermogensinkomsten veel minder 
vaak in vermogenswinsten worden omgezet - zeker 
niet als rente in rekening zou worden gebracht vanaf 
het moment dat de winstgroei heeft plaatsgevonden 
(dan hebben we in feite een aanwas belasting). Ik be
grijp niet hoe de bewindslieden van Financiën kun
nen roepen dat hoge tarieven wel blaffen maar niet 
bijten (een treffende kwalificatie volgens Stevens), 
om vervolgens het gebrek aan beet tot norm te ver
heffen. De windhandel in constructies die nu de op
brengst drukt wordt straks geïnstitutionaliseerd. 

Makkelijker kunnen we het niet maken, 
wel onrechtvaardiger 

Stevens geeft toe dat de forfaitaire rendements
heffmg een degressief tarief kent. Als 3 o procent be
lasting moet worden betaald bij een rendement van 
4 procent, dan impliceert dit dat maar 1 s procent 
belasting hoeft te worden afgedragen bij een rende
ment van 8 procent. Hoe hoger het rendement dat 
iemand met zijn vermogen behaalt, hoe lager de be
lasting die hij daarover betaalt. Bij deze 'veronder
stelde [sic!] bevoordeling van de rijken' , zoals 
Stevens het noemt, plaatst hij echter twee kantteke
ningen die het effect zijns inziens mitigeren maar dat 
mijns inziens niet doen. 

In de eerste plaats stelt Stevens dat risicodragend 
vermogen veelal zal bestaan uit aandelenbeleggin
gen (ik betwijfel dat overigens, maar ga daar hier 
niet op in) . Het rendement op die beleggingen zou al 
onderworpen zijn geweest aan de vennootschapsbe
lasting. Zodoende zou sprake zijn van dubbele 
heffing. Dat argument gaat echter niet op als we tot 
de conclusie komen dat de vennootschapsbelasting 
een belasting op overwinst is. Voor die conclusie is 
veel te zeggen, omdat rente aftrekbaar is en bij de 
ontvanger veelal niet wordt belast (empirisch on
derzoek bevestigt dat). In combinatie met de ver
vanging van eigen door vreemd vermogen impli
ceert dit dat de normale beloning op vermogen op 
vennootschapsniveau niet wordt belast. Van dubbele 
heffing is dan geen sprake. 

In de tweede plaats gaat het argument van de 
dubbele heffing ook niet op als we aannemen dat de 
belasting over (toekomstige) dividenduitkeringen 
wordt verdisconteerd in een lagere waarde van het 
aandeel. Verlichting van de dubbele druk impliceert 
dan dat aandeelhouders een onbelaste vermogens
winst in de schoot geworpen krijgen ter grootte van 
de gekapitaliseerde waarde van het belastingvoor
deel. Verlichting heeft dan geen zin om een betere 
allocatie van productiemiddelen te bevorderen (de 
investerings- en uitdelingsbeslissing wordt namelijk 
niet verstoord) en is, zacht gezegd, zeer dubieus op 
grond van rechtvaardigheidsoverwegingen. Of deze 
kapitalisatie-effecten optreden is een empirische 
vraag, maar wel is zeker dat Stevens' conclusie geen 
aprioristische waarde heeft. 

Aanvechtbaar is ook zijn standpunt dat de basis
vrijstelling van 7 s. ooo gulden voor een echtpaar een 
Benthams progressie-effect sorteert. Het bedrag is 
zo klein dat het effect, zoals' Stevens overigens ook 
aangeeft, practisch al uitgewerkt is bij een vermogen 
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van een miljoen gulden. Bij grotere vermogens 
(maar daar heeft Stevens het niet over), is het effect 
van de basisvrijstelling natuurlijk een lachertje. Met 
andere woorden, er is geen enkele progressie aan de 
bovenkant van de vermogensverdeling 

Stevens relateert zijn Benthamse progressie aan 
het vermogen in plaats van het inkomen. Zo worden 
appels met peren vergeleken. Relateren we de ren
dementsheffing aan het inkomen, dan dienen we te 
beseffen dat mensen met kleine vermogens veelal 
rendementen halen die lager zijn dan 4 procent. Is 
het rendement bijvoorbeeld I procent, dan bedraagt 
de belasting daarover I 2o procent (afgezien van de 
vrijstelling). Tegen deze mensen zou Stevens dus 
kunnen zeggen: 'Inderdaad u wordt onteigend, maar 
troost u, de heffing is progressief.' Vindt Stevens dit 
'het verhoogde zuurstofgehalte dat ... het draag
krachtprincipe ingeblazen wordt'? 

De rechtsarend van een vermoaensbelastinB 
In tegenstelling tot wat Stevens denkt, heb ik de ver
mogensbelasting niet op draagkrachtgronden ver
dedigt, maar op grond van de overweging dat ver
mogen sociale status, zekerheid en macht verschaft 
waarop de vermogensbelasting een correctie zou 
kunnen vormen. (Als partiële vermogensbelasting 
vervult de rendementsheffing die functie niet.) 
Deze zelfstandige rechtsgrond (die overigens in 
alle internationale handboeken over belasting
heffmg is te vinden) heeft niets met draagkracht te 
maken. 

Deze rechtvaardiging van de vermogensbelas
ting staat ook los van de overweging dat de belasting 
een economische dubbele heffmg op de daarmee ge
genereerde inkomsten zou zijn. Daarin heeft Ste
vens in principe wel gelijk, maar wederom is de 
voorstelling van zaken ietwat simplistisch. In de eer
ste plaats zijn de vermogensinkomsten wellicht niet 
aan de inkomsten- of vennootschapsbelasting on
derworpen geweest. En in de tweede plaats kan een 
dubbele heffmg van bijvoorbeeld Is procent (bij een 

rendement van 8 procent) en een vermogensbelas
ting van o,7 procent, lager zijn dan een eenmalige 
heffing van 3 o procent over het werkelijke rende
ment. 

Conclusie 
Mijn kritiek spitst zich toe op de rendementsheffmg. 
Dat wil niet zeggen dat er geen principiële bezwaren 
tegen andere onderdelen van de belastingherziening 
kunnen worden gemaakt. Onbegrijpelijk is bijvoor
beeld dat de effectieve tarieven op vermogensop
brengsten sterk uiteenlopen, afhankelijk van het feit 
of het vermogen in eigen huis of eigen onderne
ming, een besloten of naamloze vennootschap, in 
onroerende of roerende zaken, of in pensioen- en 
lijfrenterechten, is belegd. Onbegrijpelijk is ook dat 
Nederland een fiscale weg kiest die haaks staat op de 
ontwikkelingen in de Europese Unie en elders. 

Als we vermogensopbrengsten daadwerkelijk 
willen treffen, dan kunnen we er niet om heen dat 
(I) vermogensinkomsten alleen effectief kunnen 
worden belast als vermogenswinsten of, zo moge
lijk, vermogensaanwas ook wordt belast, ( 2) indivi
duen alleen effectief kunnen worden belast voor de 
door hen genoten vermogensinkomsten als bron
heffmgen op ondernemingsniveau worden ingesteld 
(omdat de belasting anders tussen wal en schip kan 
vallen), en (3) ingezetenen alleen effectief kunnen 
worden belast als niet-ingezetenen ook worden be
last door bronheffmgen niet aan hen te restitueren 
(omdat ingezetenen zich anders als niet-ingezetenen 
zullen gaan gedragen). Dit laatste punt vereist na
tuurlijk coördinatie met andere landen, maar een 
heffing op feitelijke vermogensinkomsten is daar
voor een geëigender basis dan een rendements
heffmg. 

Deze uitgangspunten zouden een beter product 
hebben opgeleverd dan Stevens' goudvis die straks in 
de hofvijver gaat spartelen, maar niet bestand zal 
blijken te zijn tegen het nationale weer en de ruwe 
zeeën van de wereldeconomie. 




