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De walvis van 

Paars 

Binnenkort zal de volksver
tegenwoordiging debatte
ren over de invoering van 
de in het regeerakkoord 
overeengekomen forfai
taire vermogensrende
mentsheffmg. Kort gezegd 

De onrechtvaardige 
betrokken bij de politieke 
besluitvorming die meer 
op grond van argumenten 
dan op grond van meerder
heicisbeslissingen verloopt. 
Alleen algemene belangen 

vermogens

rendementshiffing 
die door het verloop van de 

komt de heffing hierop neer 
dat ' inkomsten' uit 
fmancieel privé-vermogen 
voortaan zullen worden be
paald op een forfaitair per
centage van 4% van de 

SIJBREN CNOSSEN 
discussie een breed draag
vlak hebben verworven, 
worden neergelegd in wet
geving die alle burgers 
bindt. De regels, aldus nog 

Hoogleraar fiscale economie aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

waarde van dat vermogen, ongeacht de werkelijke 
inkomsten. Het op deze basis berekende bedrag zal 
worden belast tegen 3 o%. In wezen is dus sprake van 
een (partiële) vermogensbelasting van I, 2%. De 
progressieve inkomstenbelasting op privé-vermo
gensinkomsten (toptarief 6o%), zoals rente, divi
dend en huur, wordt afgeschaft, evenals de bestaande 
vermogensbelasting. 

Hoewel de toekomst van de inkomsten- en ver
mogensbelasting ons allemaal aangaat, is de rende
mentsheffmg nooit onderwerp van publiek debat 
geweest. Dat wringt want de stelselwijziging insti
tutionaliseert de structurele vermindering van de 
progressie bovenin het inkomensgebouw: het ge
middeld tarief daalt als het inkomen toeneemt. Over 
alternatieven, zoals een versterking van het huidige 
regime van de inkomstenbelasting met een vermo
genswinstbelasting (waardoor het gemiddelde tarief 
niet zou dalen), is nooit gesproken. Hervorming van 
de al honderd jaar oude vermogensbelasting (bre
dere grondslag, lager tarief) is evenmin ter discussie 
gesteld. Deze gang van zaken staat op gespannen 
voet met de eisen die aan een democratische rechts
staat mogen worden gesteld . 

Is de stelselwijziging legitiem? 

In zijn lucide Den Uyl-lezing, eind vorig ~aar in de 
Rode Hoed, betoogde Willem Witteveen dat de 
(sociaal-)democratische rechtsstaat geen feit is maar 
een beginsel. De mondige en kritische burger is 

steeds Witteveen, moeten 
gemotiveerd worden, en worden beoordeeld op hun 
kwaliteit en hun bruikbaarheid. Het streven naar le
gitimiteit, naar draagvlak voor beleid en regel
geving, is belangrijker dan het streven naar lega
liteit, dat wil zeggen, de juistheid van de juridische 
procedure die is doorlopen. Het primaat van het po
litieke gaat boven het primaat van de politiek - in dit 
gevalhet regeerakkoord. 

Voldoet de rendementsheffmg aan deze eisen van 
de rechtsstaat? Een fundamentele politieke discussie 
over de richting waarin ons belastingstelsel - een 
publiek goed dat ons allen raakt - zich de komende 
decennia zou moeten bewegen, heeft niet plaats 
gehad - niet in de Tweede Kamer, noch elders. Dat 
station is met grote vaart gepasseerd. In december 
I 997 zonden de bewindslieden van Financiën hun 
verkenning over Belastingen in de 21 e eeuw naar de 
Tweede Kamer. Vervolgens organiseerde de vaste 
kamercommissie voor Financiën een tweetal sum
miere rondetafelgesprekken en bracht de Sociaal
Economische Raad, desgevraagd, advies uit. 

Maar daar bleefhet bij. Een plenair kamerdebat, 
waarin de maatschappelijke gevoelens over de stel
selwijziging kunnen worden gearticuleerd, vond 
niet plaats. Niet ten onrechte zei de premier enkele 
weken voor de verkiezingen nog dat slechts sprake 
was van een verkenning. Niettemin werd de stelsel
wijziging vervolgens in het regeerakkoord veran
kerd. In het najaar kan de Kamer nog wat punten en 
komma's in het wetsvoorstel veranderen (of het in 
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zijn geheel verwerpen), maar de stelselwijziging als 
zodanig komt dan niet meer aan de orde. In wezen is 
de hele zaak in Haagse binnenkamers beklonken. Is 
dat wat we onder legitieme besluitvorming ver
staan? 

Is de rendementshd.Jing rechtvaardig? 
De stelselwijziging betekent een structurele ver
mindering van de progressie bovenin het inkomens
gebouw waar mensen met grote vermogens zijn 
gehuisvest. De rendementsheffing heeft namelijk tot 
gevolg dat het gemiddelde tarief van de inkomsten
belasting - het bedrag van de belasting berekend als 
percentage van het economische inkomen- bovenin 
de inkomensverdeling lager is dan het tarief voor 
middeninkomens. In plaats van progressief, neemt 
het verloop van de drukverdeling de contouren aan 
van een walvis. Als percentage van het inkomen is de 
druk laag onderin het inkomensgebouw, stijgt zij 
voor middeninkomens, om weer af te nemen voor 
hogere inkomensgroepen. 

De belangrijkste oorzaak van deze oneigenlijke 
drukverlaging is dat de rendementsheffmg veel min
der diep snijdt in het rendement dat wordt behaald 
op een belegging met een hoog rendement dan op 
een belegging met een laag rendement. Met name 
rijke mensen profiteren hiervan. Zij hebben name
lijk meer risicodragende fondsen met hogere ver
wachte rendementen in hun portefeuille dan min
der gegoede vermogensbezitters. Als fractie van het 
rendement zal de heffing ex-post daarom lager zijn 
voor mensen met grote vermogens, hoewel de be
lasting van het ex-ante, voor risico aangepaste, ren
dement hetzelfde is voor alle beleggingen. De per
soonsgebonden risicopremie (die als een vorm van 
arbeidsinkomen kan worden gezien!) wordt niet be
last. Dit is duidelijk in strijd met de algemeen ge
deelde gedachte dat de sterkste schouders de zwaar
ste lasten dienen te dragen. 

Bezwaren tegen de rendementsheffmg worden vaak 
afgedaan met het argument dat de nieuwe heffmg 
meer oplevert dan de belastingen die zij vervangt. 
Maar dat is onjuist. Het vermogen dat aan de rende
meutsheffing zal worden onderworpen bedraagt f 
6 so miljard, zodat de opbrengst op f 7, 8 miljard kan 
worden gesteld. Echter, hierop moet in mindering 
worden gebracht de belasting die aan de nieuwe be
lastingvrije som kan worden toegerekend (f 2,4 mil
jard), de inkomstenbelasting over de feitelijke ver
mogensinkomsten die nu nog worden belast (f 4, 2 

miljard) en de opbrengst van de oude vermogensbe
lasting (f 1, 3 miljard). 
Weliswaar worden ook de aftrekmogelijkheden van 
pensioen- en lijfrentepremies beperkt, maar die 
maatregelen hebben niets te maken met de stelsel
wijziging als zodanig. 

Ondeugdelijk is ook het argument dat de rende
meutsheffing een stabielere bron van overheidsin
komsten zou zijn dan hethuidige regime. De grotere 
opbrengststabiliteit moet namelijk toegeschreven 
worden aan het feit dat de hypotheekrenteaftrek, die 
de grondslag van de huidige belasting op vermo
gensinkomsten erodeert, in een andere box wordt 
ondergebracht (de erosie wordt verplaatst maar ver
dwijnt niet). Overigens is de opbrengst van de ren
dementsheffmg - minder dan 1% van het nationale 
inkomen - te gering om veel gewicht aan het stabili
teitsargument toe te kennen. De heffmg is waar
schijnlijk wel robuuster dan het huidige regime 
(trucs met renteaftrek worden moeilijker), maar 
daarvoor moet wel erg fors op de rechtvaardigheid, 
zoals die door het draagkrachtbeginsel tot uitdruk
king wordt gebracht, worden ingeleverd. Boven
dien, het huidige regime kan aanzienlijk robuuster 
worden gemaakt, zonder dat het draagkrachtbegin
sel geweld wordt aangedaan. 

Hoe kan het huidige regime worden verbeterd? 
Onder het huidige regime is de heffingsgrondslag 
van privé-vermogensinkomsten negatief. Tegenover 
de positieve inkomsten uit hoofde van rente, divi
dend, huur en winst op aandelen die een aanmerke
lijk belang vertegenwoordigen, staat een bijna twee
maal zo grote negatieve opbrengst van de eigen 
woning. In samenhang bezien met de positieve op
brengst van vermogen dat op ondernemingsniveau 
wordt behaald (en hoofdzakelijk als vennootschaps
winst wordt belast) betekent dit dat het effectieve 
tarief op vermogensinkomsten (inclusief winst) op 
1 s% kan worden geschat, tegenover een effectief 
tarief op arbeidsinkomen van 45%. Deze moeilijk te 
rechtvaardigen discrepantie in fiscale behandeling 
moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan het 
feit dat privé-vermogenswinsten in Nederland (in 
tegenstelling tot andere landen) niet worden belast. 
En omdat reguliere vermogensinkomsten gemakke
lijk in onbelaste vermogenswinsten kunnen worden 
omgezet, wordt de heffmgsgrondslag van vermo
gensinkomsten ook grotencJ.eels weggeslagen. 

Horen vermogenswinsten tot het inkomen? Ja
zeker. Wie kiest voor inkomen als maatstaf van belas-
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tinghefflng, ontkomt er niet aan vermogenswinsten 
daarin te begrijpen. De economische beschikkings
macht die is belichaamd in de waardestijging van een 
vermogensbestanddeel verschilt niet van die aanwe
zig in de vorm van lopende inkomsten, zoals divi
dend, rente of huur. In beginsel doet het er ook niet 
toe of de winst word gerealiseerd of niet. Immers, 
realisatie is een kwestie van vermogensbeheer, niet 
van inkomensdefinitie. De economische positie van 
iemand die een aandeel met winst verkoopt ver
schilt niet van de positie van iemand anders die een
zelfde waardestijging niet verzilvert, maar als het 
ware herbelegt in hetzelfde aandeel. 

In tegenstelling tot Nederland heffen vele andere 
landen, waaronder bijna alle lidstaten van de Euro
pese Unie en de Verenigde Staten, wel een vermo
genswinstbelasting; zij het dat de belasting in België, 
Duitsland en Oostenrijk beperkt is. Vermogens
winsten worden hoofdzakelijk door mensen met 
grote vermogens (en hoge inkomens) behaald. Zij 
kunnen meer risico lopen en kunnen sneller op de 
markt reageren. Een vermogenswinstbelasting is 
dan ook een progressief element in de belastingstel
sels van de landen die haar heffen. In de Angelsak
sische literatuur worden vermogensinkomsten en
winsten wel unearned income genoemd- inkomen dat 
je niet in het zweet van je aanschijn hebt hoeven te 
verdienen. Dat is een additionele reden om dat inko
men niet de dans te laten ontspringen . 

In r 9 8 o werd voor het laatst in de Tweede Kamer ge
discussieerd over een vermogenswinstbelasting. De 
toenmalige regering wees de belasting af, omdat ( 1) 
een vermogenswinstbelasting nadelige economi
sche en fmanciële effecten zou hebben, en ( 2) de 
perceptiekosten onevenredig hoog zouden zijn in 
verhouding tot de opbrengst. Dezelfde argumenten 
zijn terug te vinden in BelastinghdfinB in de 21 e eeuw. 
Maar herhaling verhoogt het waarheidsgehalte van 
ondeugdelijke argumenten niet. 

Uit de economische literatuur blijkt namelijk dat 
de effecten van een vermogenswinstbelasting op het 
spaar- en investeringsvolume verwaarloosbaar zijn 
(zij moeten worden gemeten in honderdsten van 
een procent). Wel dient aandacht te worden ge
schonken aan het zogenoemde lock-in effect. Door 
de belasting te beperken tot gerealiseerde vermo
genswinsten, blijven beleggers hun aandelln langer 
in portefeuille houden dan zij zonder de belasting 
zouden hebben gedaan. Daardoor gaan risico en 
eigendom uit de pas lopen. 

Het argument van de hoge perceptiekosten gaat 
ook niet op. Weliswaar zijn de inningskosten van een 
vermogenswinstbelasting hoger per gulden op
brengst dan die van de loonbelasting, maar daar staat 
tegenover dat de integriteit van de inkomstenbelas
ting beter gewaarborgd is en belastingplichtigen niet 
worden aangemoedigd om reguliere inkomsten om 
te zetten in vermogenswinsten (waardoor de nale
vingskosten lager zijn) . 

Het 'loek-in' effect en het gemak waarmee ver
mogensinkomsten in vermogenswinsten kunnen 
worden omgezet, zijn argumenten om vermogens
winsten te belasten- ook als zij nog niet zijn gereali
seerd; tevens wordt oneigenlijke verliescompensa
tie zo voorkomen. Als vermogenswaarden wel zijn 
te bepalen - en daar gaat de rendementsheffmg im
mers van uit- ligt het dan niet voor de hand de aan
was van het vermogen elk jaar in de inkomstenbelas
ting te betrekken? Die aanwas (of het verlies) kan 
worden gesteld op het verschil tussen het vermogen 
aan het eind en het begin van het jaar (gecorrigeerd 
voor onttrekkingen en stortingen). Een nieuw en 
onuitvoerbaar idee? In Amerika wordt vermogens
aanwas al op partiële basis belast (voor opties,jutures 
en een aantal andere fmanciële instrumenten) en 
staan de wetenschappelijke tijdschriften vol met be
schouwingen over een integrale mark-to-rnarket tax, 

zoals de belasting van vermogensaanwas daar wordt 
genoemd. En sinds korte tijd belast Italië fmancieel 
vermogen op basis van de jaarlijkse aanwas. 

Waarom is het alternatief van een vermogens
winst- of -aanwasbelasting niet onderwerp van pu
bliek debat gewe_est in Nederland? 

Waarom wordt de vermosensbelastinB ifseschcift? 

Dat geldt ook voor de geruisloze afschaffing van de 
integrale vermogensbelasting. De vermogensbelas
ting heeft één van de meest voor de hand liggende 
rechtsgronden die ons allen zou moeten aanspre
ken. De vermogensbelasting is namelijk een correc
tie op de economische macht, zekerheid, sociale sta
tus en politieke invloed die inherent zijn aan bezit. 
Vermogen, aldus van Dale, is 'het geheel van ie
mands bezittingen aan goederen en rechten (activa 
en passiva), hetgeen hij rijk is na aftrek der passiva'. 
Maar vermogen, wederom van Dale, is ook: macht, 
invloed hebben, kunnen, kracht en capaciteit. En in 
deze nevendefmities ontwaren we het waarom, de 
rechtsgrond en de instrumentele betekenis van de 
vermogensbelasting. Geloven we echt in een recht
vaardigere verdeling van bezit, inkomen en macht, 
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dan mag een integrale vermogensbelasting- toege
geven, met een hoog symbolisch gehalte- niet ont
breken. De rendementsheffing vervult die functie in 
ieder geval niet- integendeel. 

Ook de vermogensbelasting komt in andere 
Europese landen (en daarbuiten) voor: Finland, 
Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Spanje, !Jsland, 
Zweden en Zwitserland. Ook als het tarief propor
tioneel is, zal een vermogensbelasting de progressi
viteit van het belastingstelsel verhogen. Dat komt 
omdat vermogen vooral bij hogere inkomensgroe
pen zit. De huidige vermogensbelasting is voor ver
betering- verbreding- vatbaar. Slechts 1 o% van het 
totale privé-vermogen wordt thans belast. Dat komt 
door het grote aantal vrijstellingen, zoals voor pen
sioenrechten, kapitaal- en lijfrenteverzekeringen, 
bedrijfsvermogen van zelfstandigen en 'aanmerke
lijk-belang' -vermogen in besloten vennootschap
pen, en eigen woningen. Het tarief is misschien aan 
de hoge kant, maar een brede vermogensbelasting 
misstaat niet in een rechtvaardig belastingstelsel. 

Het wekt, op zijn zachtst gezegd, verbazing dat 
sociaal-democraten zich zo druk maken over de hy
potheekrenteaftrek, waarvan ook lagere inkomens
groepen profiteren, terwijl de afschaffing van de in
tegrale vermogensbelasting, alsook het achterwege 
laten van de invoering van een vermogenswinstbe
lasting- maatregelen waarvan vooral vermogenden 
profiteren- zonder zweem van protest lijken te zul
len worden geaccepteerd. Hoe legitiem het debat 
over de fiscale behandeling van de eigen woning ook 
is, dit valt moeilijk te rijmen met een coherente visie 
op sterke schouders en zware lasten. Op zijn minst 
verdienen de miljarden die de schatkist misloopt 
omdat vermogenswinsten niet en vermogensin
komsten nauwelijks worden belast, evenveel aan
dacht als het gat van de hypotheekrenteaftrek. 

Slotopmerkinaen 

De heffing van belasting over feitelijke vermogens
inkomsten en -winsten strookt met het draagkracht-

beginsel. De rendementsheffmg doet dat niet. Toe
gegeven, inkomsten uit vermogen kunnen niet zo 
hoog worden belast als inkomsten uit arbeid, omdat 
anders kapitaalvlucht dreigt. Maar vermogensin
komsten kunnen aanzienlijk effectiever worden be
last dan thans het geval is. De beste benadering daar
voor is de duale inkomstenbelasting die in Noorwe
gen en andere Scandinavische landen -met een soci
aal-economische signatuur die overeenkomt met de 
Nederlandse- wordt geheven. Onder deze belasting 
worden inkomsten uit vermogen (inclusief gereali
seerde vermogenswinsten) gescheiden belast van in
komsten uit arbeid. De hypotheekrente kan alleen 
van andere vermogensinkomsten worden afgetrok
ken. Het tarief is gelijk aan dat van de vennoot
schapsbelasting (dat beperkt de belastingarbitrage) 
en de belasting wordt gecomplementeerd met een 
brede vermogensbelasting (dat verhoogt de 
progressie). 

De rendementsheffing strookt ook niet met de 
voorheffmgen op vermogensinkomsten die op Eu
ropees niveau zijn voorgesteld. Nederland zal infor
matie ontvangen en moeten verschaffen over door 
ingezetenen c.q. niet-ingezeten genoten vermo
gensinkomsten, hoewel die inkomsten hier te lande 
niet worden belast. In dat licht kan ook niet veel 
waarde worden gehecht aan het argument dat de be
lasting van vermogensinkomsten en -winsten meer 
informatie vergt dan de rendementsheffing. Ook het 
argument dat de behoefte aan meer informatie een 
grotere inbreuk betekent op de privacy snijdt weinig 
hout. Als genieters van sociale uitkeringen wel het 
hemd van het lijf kan worden gevraagd, waarom 
kunnen vermogenden dan geen inzicht verschaffen 
in hun bezittingen en schulden? 

De belasting van feitelijk genoten vermogensin
komsten en -winsten is in overeenstemming met het 
draagkrachtbeginsel. Wie dit principe belangrijk 
vindt, kan geen genoegen nemen met een drukver
deling van de inkomstenbelasting die de contouren 
van een walvis vertoont. 

Rectificatie 

In het artikel van Bas Jacobs in het juni-nummer 'Groen Links 

en de hypotheekrente. Realistischer konden ze het niet maken', zijn 

door een vergissing van redactiewege twee fouten geslopen: 

- p. 295, eerste kolom onderaan: het huidige 'effectieve 

huurwaardeforfait' is niet o,43%, maar, zoals eerder in de 

tekst vermeld, o,5]%; 

- p. 296, tweede kolom onderaan: terugdringing van de 

effectieve subsidie op woningbezit tot het niveau van de 

huursubidie per huurder van f 1 ooo,- per jaar levert, aldus 

de afgedrukte tekst, 3,4 miljar~ op. Dit moet zijn: 5,8 mil
jard. 

Onze excuses aan de auteur. 




