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Het belastingstelsel is 
dringend aan herziening 
toe.* Steeds vaker dringt 
het besef door dat de 

Een amendering 
van het 

belastingplan voor 
de 2 1e eeuw 

marktbeleid van de jaren 
zeventig - een kortere 
werkweek en massaal 
beroep op vervroegde 
pensionering - volstrekt 
niet voldoet voor de ko
mende jaren. Het arbeids
aanbod moet immers niet 
worden teruggeschroefd, 
maar juist worden ver
hoogd om de kosten van 
vergrijzing op te vangen. 

topinkomens en de meest 
vermogenden de dans 
ontspringen. De tarieven 
van de inkomstenbelas
ting suggereren dat de 
sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen . 
Echter: de sterksten 
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maken gebruik van een jungle aan aftrekposten en 
belastingconstructies en betalen feitelijk een niet 
vee! groter aandeel van hun inkomen aan belasting 
dan de lagere inkomens. Een smalle grondslag voor 
de belasting- en premieheffing bedreigt het draag
vlak voor collectieve voorzieningen . Oat is funest, 
nu de vergrijzing op ons afkomt. Daarom moet de 
grondslag worden verbreed door beperking dan wei 
afschaffing van buitensporige aftrekposten en door 
meer mensen te helpen een plaats op de arbeids
markt te veroveren. N aar de mate waarin we daarin 
slagen, kunnen de tarieven dalen. 

Van werkloosheid naar een krappe arbeidsmarkt 
Nederland krijgt de komende twintig a dertigjaar te 
kampen met een enorme vergrijzing . Het aandeel 
van 65-plussers in de bevolking zal verdubbelen. 
Dit zal de Nederlandse samenleving drastisch veran
deren. De kosten van de oudedagsvoorziening en de 
gezondheidszorg zullen escaleren. Daarom moet nu 
geld opzij worden gezet voor tekortreductie en een 
A ow -fonds. Steeds minder mensen zullen beschik
baar zijn voor de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt 
slaat in rap tempo om van grootschalige werkloos
heid naar overschot. Nu al zien we schreeuwende 
tekorten aan vaklui als informatici, lassers en secre
taressen. Het midden- en kleinbedrijf wil de werk
week weer verlengen tot 40 uur, omdat personeel 
blijkbaar niet aan te slepen is. Vele andere bedrijven 
stropen het buitenland af voor personeel. Dit zijn 
allemaal signalen dat de agenda voor het arbeids-

Gerichte loonkostensubsidies voor bedrijven 
Van de banengroei profiteren vooral schoolverla
ters, banenwisselaars en vrouwen die (opnieuw) 
een kansje wagen op de arbeidsmarkt. Omdat de 
produktiviteit van langdurig werklozen en gedeelte
lijk arbeidsongeschikten vaak lager is dan het wette
lijk minimumloon, blijven deze groepen aan de kant 
staan. De loonkosten moeten dus omlaag en we 
moeten investeren in de verdiencapaciteit van deze 
mensen . Het alternatief, verlaging van het mini
mumloon en dus van de uitkeringen, is niet sociaal. 
Gerichte lastenverlichting is daarom een links 
thema. Bedrijven krijgen een forse korting op hun 
verschuldigde belastingen en premies, mits ze zich 
inzetten voor goede doelen: kinderopvang, leer
lingwezen, scholing, werving van langdurig werklo
zen, creatie van eenvoudige barren. Het voordeel is 
dat bedrijven worden gestimuleerd eenvoudige 
banen in het Ieven te roepen voor langdurig werklo
zen. Om oneerlijke concurrentie met ongesubsi
dieerde banen ('verdringing') en onnodige subsidie
ring ('dood gewicht') te voorkomen, moeten deze 
fiscale stimulansen gericht worden op langdurig 
werklozen en tijdelijk van aard zijn. Loon
kostensubsidies moeten geleidelijk worden afge
bouwd naarmate mensen meer gaan verdienen, 
zodat mensen hogerop kunnen komen zonder last 
van 'glazen plafonds' . Zo wordt tweedeling van de 
arbeidsmarkt voorkomen. 

Zoals gezegd, de lage-lonensubsidie kampt met 



verdringing, dood gewicht en glazen plafonds. Ze 
komt merendeels terecht bij mensen met een deel
tijdbaan, vooral jongeren en gehuwde of samenwo
nende vrouwen. Ze nodigt bedrijven uit een dee! 
van het loon zwart uit te betalen om de subsidie in 
de wacht te slepen, en ontmoedigt scholing. De 
doelgroep van (langdurig) werklozen - vaak laagop
geleide mannen - op zoek naar een voltijdbaan 
wordt niet bereikt. Zij hebben meer aan de kortin
gen voor langdurig werklozen, het leerlingwezen en 
scholing. De stimulansen voor het leerlingwezen en 
scholing verbeteren de kwaliteit van het arbeidsaan
bod. De stimulans voor kinderopvang moedigt 
meer vrouwen aan om te gaan werken. Dat ver
hoogt het arbeidsaanbod. De komende jaren is het 
immers cruciaal dat de stille reserves - vrouwen, 
langdurig werklozen, 55-plussers, gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten - beschikbaar komen voor de 
arbeidsmarkt. Voor velen van hen loont het echter 
am per om te gaan werken. Het me est pregnant doet 
dit zich voor bij bijstandsmoeders. 

Arbeidstoeslag voor alle werknemers 
Een bijstandsmoeder met een kleuter ontvangt 
f I .67o bijstand per maand. Ze betaalt aan huur 
f 6oo, maar krijgt f 272 huursubsidie. Het gros van 
de lokale lasten wordt kwijtgescholden. Ze moet 
rondkomen van f I .J4o: bijstand plus huursubsidie 
minus huur en f 2 lokale lasten. Dat is geen vetpot. 
Vervelender is dat ze er am per op vooruit gaat als ze 
een baan neemt. Zo Ievert I 2 o procent van het wet
telijk minimumloon netto f 2. I 40 op, een stuk meer 
dan de bijstand. Haar huursubsidie wordt echter 
met f I 2o gekort en ze moet f 43 meer lokale lasten 
zelfbetalen. Na betaling van f 263 voor kleuterop
vang, houdt ze f I . 3 84 over, slechts f 44 meer dan in 
de bijstand. Als ze een studerend kind heeft, krijgt 
ze f 7 5 minder studiefinanciering en loont het dus 
helemaal niet om te werken. Ze blijft liever in de 
bijstand. Ze kan dan voor haar kroost zorgen, hoeft 
niet te werken, heeft geen reis-, kleding- of andere 
beroepskosten en kan met korting naar de film. 

Bestrijding van armoede met inkomensafhanke
lijke regelingen veroordeelt mensen tot de armoe
deval. Elke goedbedoelde regeling die de inkomens
positie van uitkeringsgerechtigden verbetert, maakt 
het moeilijker voor hen hun lot te verbeteren. De 

commissie-Derksen stelt daarom dat het voor bij
standsmoeders en anderen moet lonen om te wer
ken en adviseert dat subsidies minder gericht moe
ten worden op de laagste inkomens. Vee! mensen 
profiteren dan echter onnodig van subsidies. Een 
aantrekkelijker alternatief is dat werklozen er riant 
op vooruit gaan als ze een baan aanvaarden . 

Daarom moet er een arbeidstoeslag komen voor 
lager betaalde werknemers. Te denken valt aan een 
vast bedrag van maximaal f 2 .sao per jaar, met een 
aanloopschaaltje van 8 procent van het inkomen. 
Zo'n toeslag maakt het een stuk aantrekkelijker 
voor bijstandsmoeders, langdurig werklozen en 
anderen om een baan te aanvaarden. Hoewel het 
arbeidsaanbod toeneemt, daalt de werkloosheid. I 
De gemeenschap bespaart geld, omdat de arbeids
toeslag rninder kost dan de bijstand. De arbeidstoe
slag nivelleert tussen werkenden en spoort loonma
tiging en deeltijdarbeid aan. De toeslag stimuleert 
dus zowel het arbeidsaanbod als de vraag naar 
arbeid. Zolang de toeslag niet exclusief naar de 
allerlaagste inkomens gaat, is er geen rem op scho
lingsinspanningen. 

Eigenlijk moet de arbeidstoeslag boger zijn voor 
mensen met een laag loon die vee! inkomensafhan
kelijke subsidies kwijt raken . Een bijstandsmoeder 
met weinig of geen werkervaring en scholing ver
dient dan een hogere arbeidstoeslag dan een alleen
staande hoogopgeleide werkloze die een riant loon 
kan verdienen. De hogere uitvoeringskosten moet 
men op de koop toenemen. 

Het is een slechte zaak de inkomenspositie van 
de armsten in de samenleving te verbeteren (bij
voorbeeld via een incidentele extra koppeling) zon
der oog te hebben voor hun positie op de arbeids
markt. Verhoging van het minimumloon en de uit
keringen is leuk voor de minima, maar de conse
quentie is dat het minder loont een baan te aanvaar
den. Daarom moet zo'n verhoging gepaard gaan met 
een gerichte arbeidstoeslag voor de lager betaalde 
werknemers. In de Verenigde Staten werd deze 
combinatie ingezet in de strijd tegen armoede. Ook 
de regering-Blair gaat voor deze dubbelslag. Na de 
onrust over de zelfverrijking van het topmanage
ment, is Nederland hard toe aan zo'n gerichte 
arbeidstoeslag voor werknemers. 

* Vergroening van het belastingstelsel 
komt hier niet aan bod. Zie het hoofd. 
stuk 'Milieu: Is het tweesnijdend zwaard 
een 'canard'?' in mijn Een Schaap in 
Wo!Jskleren, Prometheus, Amsterdam, 
1997. Voor meer details over de fiscale 

arbeidstoeslag voor lager betaalde werk
nemers en de uitruil tussen 

onderkant van de arbeidsmarkt'. 
1 . Zie J.J. Graafland en R.A . de Mooij, 
'Analyzing fiscal policy"in the 
Netherlands. Simulations with a revised 
M 1M 1 c ', Centraal Planbureau, Den 
Haag, 1998. 

beperking/ afschaffing aftrekposten en 
lagere tarieven, zie de hoofdstukken 
'Het belastingstelsel voor de volgende 
eeuw' en 'Lastenverlichting voor de 
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Uitruil van cifirekposten tenen laeere tarieven 
In Hongkong betalen alleenstaanden die minder dan 
f 25. ooo per jaar verdienen, geen belasting. 
Kostwinners kunnen het dubbele verdienen zonder 
belasting te betalen. Slechts 40 procent van de 
werknemers betaalt belasting, maar nooit meer dan 
I 5 procent van hun inkomen. Hongkong kent nage
noeg geen aftrekposten. De Ioo.ooo mensen met 
de hoogste inkomens - 3 procent - leveren de schat
kist bijna 6o procent van de belastinginkomsten op. 
In Hongkong dragen de sterkste schouders de 
zwaarste lasten. 

In Nederland brengen de mensen die het topta
riefbetalen- circa 3 procent- minder dan een kwart 
van de opbrengst van de loon- en inkomstenbelas
ting op. De hoogste inkomens betalen weinig belas
ting, omdat ze veel aftrekposten (hypotheekrente, 
lijfrenten, enzovoorts) in stelling brengen en tegen 
een hoger tarief mogen verrekenen. Steeds meer 
mensen ergeren zich hieraan. Ook de genereuze fis
cale behandeling van topvoetballers en opties van 
topmanagers kunnen op weinig sympathie rekenen. 
Het Nederlandse belastingstelsel is rechtvaardig 
noch doelmatig. De hoogste ink omens be tal en een 
te klein aandeel. De vele aftrekposten stuwen de 
tarieven omhoog. Dit ontmoedigt mensen hogerop 
te komen. De drang van werknemers in Hongkong 
om hun lot te verbeteren, is legendarisch. In 
Nederland vindt men het vaak niet nodig zich over
dreven in te spannen voor een betere positie op de 
arbeidsmarkt. Internationaal bezien is Nederland 
een vreemde eend in de bijt: de tarieven zijn hoog 
en de aftrekposten riant. Veel talent zoekt om puur 
fiscale redenen zijn heil in het buitenland. Hoge 
tarieven in combinatie met een jungle aan aftrekpos
ten spoort mensen aan veel energie en tijd te stoppen 
in belastingontwijking in plaats van nuttige econorni
sche activiteiten. We kunnen niet met ons belasting
stelsel voortmodderen. Een fors aantal aftrekposten 
moet worden beperkt of afgeschaft. Dit maakt een 
substantiele verlaging van tarieven mogelijk. 

Het is absurd dat aftrekposten meer opleveren 
voor veelverdieners dan voor mensen met een 
bescheiden inkomen. Zij kunnen hun aftrekposten 
verrekenen tegen het 5o%- of 6o%-tarief. Een inte
ressante tweeslag ontstaat als zowel een bredere 
grondslag en versterking van het draagkrachtprinci
pe worden gerealiseerd. Een optie is om zoveel 
mogelijk aftrekposten, zeker wanneer ze niets met 
de werving van inkomen te maken hebben, tegen 
het tarief van de eerste schijf te verrekenen. Helaas 

komt dit niet in de kabinetsplannen voor. Het kabi
net gaat met de stofkam door de aftrekposten en 
haalt slechts 2,5 rniljard gulden binnen, vooral in de 
sfeer van consumptieve rente, lijfrenten, inkomsten 
uit vermogen en spaarloon en door de werkelijke
kostenaftrek te schrappen. Dat is peanuts. 

Wie echt iets substantieels wil, moet aftrekpos
ten durven verrekenen tegen hetzelfde lage tarief 
voor iedereen en/ of de vier grote aftrekposten ter 
discussie stellen. Circa f I 67 rniljard van de ruim f 
2oo rniljard aan aftrekposten, vrijstellingen en 
belastingvrije sommen komt voor rekening van de 
grote vier: het arbeidskostenforfait, de belasting
vrije sommen, de hypotheekrente en de pensioe
nen. De schatkist derft, respectievelijk, 6, 4 3, 
I I en I 2 miljard gulden. Het ligt voor de hand het 
huidige arbeidskostenforfait om te zetten in een fis
cale arbeidstoeslag die voor elke werknemer het
zelfde oplevert (opbrengst 3,5 miljard gulden). De 
opbrengst van het schrappen van de aftrek werkelij
ke kosten (f o,7 miljard) kan eveneens worden inge
zet om deze arbeidstoeslag verder te vergroten. 

Van belastinevrije som naar individuele 
hiffineskortinB 

Rechtvaardigheid, doelmatigheid en economische 
zelfstandigheid eisen dat de belastingvrije sommen 
worden omgezet in individuele heffingskortingen. 
De hogere inkomens kunnen worden gecompen
seerd door verlenging van de eerste schijf. Los van 
de vraag of mensen in een laag of hoog tarief zitten, 
ontvangt men precies hetzelfde voordeel van de 
heffingskorting. Reparaties van de koopkracht van 
de laagste inkomens worden een stuk goedkoper, 
omdat de hoogste inkom ens niet Ianger elk jaar een 
onbedoeld cadeautje krijgen. De regering over
weegt afschaffing van de belastingvrije som. Oat is 
een ramp, omdat daarmee het belangrijkste instru
ment voor herverdeling van inkomens overboord 
wordt gegooid. Bovendien zullen mensen met een 
zeer klein inkomen (studenten, alfahulpen) die 
momenteel geen belasting betalen flink gaan sputte
ren. 

Pak excessen in de hypotheekrente-ciftrek a an 
Beantwoordt de hypotheekrente-aftrek nog wel aan 
haar oorspronkelijke doel: het vergemakkelijken 
van de overstap van een huur- naar een koopwoning 
voor de lagere en middeninkomens? Vooral de lage
re inkomens huren; de hogere inkomens kopen. 
Mensen met een hoger inkom en kopen een duurder 



huis en profiteren relatief meer van de hypotheek
rente-aftrek. Hoewel nog geen 3 procent van de 
belastingbetalers het toptarief betaalt, claimt deze 
groep een vijfde van de nationale aftrekpost voor 
het eigen huis (hypotheekrente minus huurwaarde
forfait) en verrekent deze tegen het tarief van 6o 
procent. Vooral de hogere inkomens nemen een 
hogere hypotheek en lossen minder snel af, om de 
aanschaf van een boot of auto te financieren of te 
profiteren van onbelaste koerswinsten op beleggin
gen in aandelen. De enorme vlucht die spaar- en 
beleggingshypotheken nemen, heeft te maken met 
het uitbuiten van de profijtelijke combinatie van 
onbelaste koerswinsten en aftrekbare rente. De 
aftrek kan verder worden opgevoerd door extra 
geld te lenen, waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is, 
voor tussentijdse stortingen met een onbelast ren
dement. 

De staat draagt een kwart bij aan de financiering 
van het eigen huis . In Engeland, Duitsland en 
Frankrijk is dit, respectievelijk, slechts 7, 8 en I o 
procent. De prijs die we met z'n allen voor onze 
riante hypotheekrente-aftrek betalen, is hogere 
belastingtarieven. Gebruik van de hypotheek voor 
aanschaf van auto's, caravans, aandelen enzovoorts 
moet aan banden worden gelegd. Ook de rente
aftrek voor de hypotheek op het tweede huis moet 
sneuvelen. 

Iemand met een eigen huis had kunnen verhu
ren. Dit inkomen in natura- het huurwaardeforfait
wordt belast. Toch is het een beetje zuur dat iemand 
die zijn hypotheek netjes heeft afgelost, 'woonbe
lasting' blijft betalen. Daarom valt op langere ter
mijn te overwegen de hypotheekrente-aftrek voor 
iedereen tegen bijvoorbeeld het tarief van de eerste 
schijf te verrekenen en het huurwaardeforfait af te 
schaffen. Bestaande gevallen moeten natuurlijk 
worden ontzien, zodat de huizenmarkt niet onder
uit wordt gehaald. Dit voorstel betekent dat de 
lagere en hogere inkom ens voortaan hetzelfde voor
deel van de hypotheekrente-aftrek genieten. 
Bovendien worden mensen die hun eigen huis braaf 
hebben afgelost, niet meer 'afgestraft' met het 
huurwaardeforfait. Daarnaast valt te overwegen om 
de overdrachtsbelasting af te schaffen. Dat is goed 
voor de mobiliteit op de huizenmarkt en de arbeids
markt. 

Ook mensen met een bescheiden inkomen wil
len een eigen huis. Om de gang van huur naar koop 
voor de lagere inkomens te stimuleren, moet men 
de huursubsidie (deels) mee kunnen nemen. Zo 

komt de hypotheekrente-aftrek binnen het bereik 
van de lagere inkomens. 

Het heilige huisje van de pensioenen 

De fiscale subsidie voor het pensioensparen raakt 
bijna iedereen. Vakbonden, werkgevers en over
heid hebben met elkaar afgesproken dater tot 2oo I 
niet aan wordt gemorreld. Aileen de topambtenaar 
van Economische Zaken, Van Wijnbergen, durfde 
deze subsidie ter discussie te stellen. Pensioenspa
ren kost de staat immers nog meer dan de hypo
theekrente-aftrek. De rente op de spaartegoeden is 
onbelast. De pensioenuitkering is belast, maar 
tegen een tarief dat circa 2o procentpunt lager is. 
65-plussers betalen immers geen sociale premies. 

Deze 'omkeerregel' kost veel geld en komt 
vooral ten goede aan het meest welgestelde deel van 
de natie. Bovendien sparen we met z'n allen toch a! 
heel vee!. Van Wijnbergen wil daarom de belasting 
al bij het sparen heffen; in ruil daarvoor hoeven 65-
plussers voortaan geen belasting meer over hun 
pensioenuitkering te betalen. Bovendien wil hij de 
beleggingswinsten van pensioenfondsen belasten. 
Wat is er mis met zijn kruistocht? 

Mensen stellen prijs op een waardevast pensioen 
en zetten daar elke maand geld voor opzij. 
W erkgevers doen daar een forse schep bovenop. De 
overheid ondersteunt deze contractuele besparin
gen met een vriendelijke fiscale behandeling. Dat is 
de reden waarom ons pensioen vergeleken met 
andere Ianden riant is. De vrees is dat met het 
schrappen van de omkeerregel de pensioenpremies 
stijgen om uiteindelijk hetzelfde pensioen over te 
houden. Bovendien dreigt een loongolf. De lagere 
belastingtarieven worden dan teniet gedaan door 
hogere pensioenpremies en lonen. 

Het wordt een stuk moeilijker om de inkomens
verdeling tussen ouderen en jongeren bij te sturen. 
Het voorstel is vooral een cadeautje voor de hoge 
inkomens. Zij betalen voortaan een lager tarief dan 
so of 6o procent. De middeninkomens betalen het 
gelag. Immers: hun belastingtarief daalt slechts een 
beetje terwijl ze wei een forse aftrekpost kwijt zijn. 
Een ander probleem met het afschaffen van de 
omkeerregel is dat, net als de babyboomers met 
pensioen gaan en de vergrijzingsgolf toeslaat, de 
overheid belasting op pensioenuitkeringen mis
loopt. Zo wordt het wel erg moeilijk gemaakt om 
de escalerende kosten van de AOW en de gezond
heidszorg op te vangen. 

Nu wordt de belasting over pensioensparen uit-
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gesteld tot na het pensioen. Veel beter dan 
afschaffing van de omkeerregel is het rendement op 
pensioenbeleggingen te belasten en de vraag te stel
len of het rechtvaardig is dat welgestelde 65-plus
sers een vee! lager belastingtariefbetalen dan de rest 
van de samenleving. Je hoeft dan niet aan de 
omkeerregel te tornen en het pensioen van vele 
burgers op het spel te zetten. 

Windhandel in belastingconstructies2 

De kranten staan vol met offertes voor koopsompo
lissen, vermogensversnellers, winstverdriedubbe
laars en beleggingshypotheken. De true is om geen 
belastbaar dividend of rente uit te keren, maar te her
beleggen. Zo profiteer je van onbelaste koerswin
sten. Dergelijke constructies zijn gewild bij mensen 
die kampen met een tarief van So of 6o procent. 

Rijke Nederlanders lenen vooral om belasting te 
ontwijken. De banken spelen hier graag op in, want 
deze mensen zijn kredietwaardig. Iemand die reeds 
twee ton aan aandelen bezit, kan voor drie ton extra 
aandelen aanschaffen met een effectenkrediet tegen 
een rente van 6 procent. De vijf ton aan aandelen 
fungeren als onderpand. De rente na belasting voor 
iemand in het toptarief is slechts 2,4 procent. Deze 
eeuw was het gemidd~lde rendement circa I I pro
cent per jaar, waarvan 6 procent koerswinst en de 
rest dividend. Het krediet kost f 6oo per maand en 
Ievert een onbelaste koerswinst op van f I soo en 
een netto dividend van f soo per maand. Van de 
netto winst (f I 400) is f 900 het resultaat van de 
rente-aftrek: een bizarre subsidie voor de rijken. 

Het kabinet wil in de volgende eeuw terecht 
korte metten maken met deze constructies. Rente 
op effectenkrediet is voortaan niet meer aftrekbaar. 
Bovendien worden rente, dividend en koerswinst 
tegen hetzelfde tarief (25 procent) belast. Met een 
forfaitair rendement van 4 procent van het vermo
gen hebben constructies geen zin meer. Voortaan 
betaalt men f 400 per maand meer belasting. De 

' belegger zonder effectenkrediet houdt voortaan 
f 25oo over en gaat er dus f Soo op vooruit. De risi
comijdende, kleinere belegger profiteert, terwijl de 
risicozoekende, vaak grotere belegger met veel 
constructies, inlevert. Belastingadviseurs krijgen in 
een klap een stuk minder te doen. De meerop
brengst van de vermogensrendementsbelasting 
wordt gebruikt om de vermogensbelasting (nu 7 
promille) af te schaffen. 

Vermogen zwaarder belasten 
Nederlanders hebben f 35 a f 70 miljard kapitaal 
geparkeerd in het buitenland. De hoop is dat met 
een forse aanpak van beleggingsconstructies en de 
afschaffing van de vermogensbelasting dit vluchtka
pitaal weer naar Nederland terugkeert. Helaas wor
den vermogende mensen gematst. Zij betalen voor
taan immers 25 procent op rendement op vermo
gen, terwijl mensen in loondienst een tarief van 36, 
so of 6o procent betalen. De wetgever erkent hier
mee dat kapitaal in tegenstelling tot arbeid veel 
minder gebonden is aan taal, cultuur of streek en 
dus vlucht naar die plekken waar het belastingkli
maat het mildst is. Echter: over spaargeld is meestal 
reeds belasting betaald. De hoogte van tarieven zegt 
sowieso niet veel. Veel belangrijker is wat mensen 
effectief aan belasting betalen. Met het nieuwe stel
sel hoopt het kabinet dat meer mensen meer belas
ting betalen over hun rendement op vermogen. 

Toch zijn de kabinetsplannen te mild voor de 
meest vermogende mensen. Het tarief van 25 pro
cent en de belastingvrije sommen (f 3 7. soo voor 
alleenstaanden en f 7 s.ooo voor kostwinners) zijn te 
laag. Een tariefvan 35 procent en hogere belasting
vrije sommen is rechtvaardiger, omdat het de kleine 
belegger ontziet en aansluit bij het tarief van de ven
nootschapsbelasting. De vermogensrendementshef
fing is onrechtvaardig, omdat koerswinsten hoven 
de forfaitaire 4 procent buiten schot blijv.en. Het 
merendeel van de beleggingsopbrengst is niet het 
resultaat van vlijtig sparen, maar van geluk en supe
rieur beleggingsinstinct. Deze lucratieve opbrengst 
wordt dus niet belast. Daarom verdient een feitelij
ke vermogensaanwasbelasting de voorkeur. Het is 
jammer dat het kabinet geen echte poging heeft 
gedaan de grondslag van de vermogensbelasting te 
verbreden, om zo het tarief van de vermogensbelas
ting te verlagen. Deze behelst immers slechts I o 
procent van het totale particuliere vermogen. De 
pensioen-, kapitaal- en lijfrenteverzekeringen en 
bedrijfsvermogen van zelfstandigen en aanmerke
lijk-belang-vennootschappen zijn immers vrijge
steld, en de eigen woning is laag gewaardeerd. 

Amenderingen van bet kabinetsplan 

De plannen van het kabinet voor de belastingen in 
de 2 I e eeuw schieten tekort. Ze gaan niet ver en 
zijn niet sociaal genoeg. Meer werk moet worden 
gemaakt van grondslagverbreding en arbeidsmarkt-

2. Zie S. Cnossen en A.L. Bovenberg, 
'Belastingen in de 2 1 e eeuw: Een kriti
sche verkenning', ocfEB, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, 1998. 
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participatie. Aileen dan kunnen de tarieven fors 
dalen en kan er een beter draagvlak voor collectieve 
voorzieningen worden bereikt. Vermogens moeten 
zwaarder worden belast en de sterkste schouders 
moeten weer de zwaarste lasten dragen . Daarom 
kom ik tot de volgende amenderingen van de kabi
netsplannen: 
* Geefbedrijven die langdurig werklozen in dienst 

nemen, in het leerlingwezen participeren en 
kinderopvang en scholing aanbieden nog grotere 
kortingen op hun belastingen. Zorg dat deze 
subsidies zoveel mogelijk gericht worden op 
langdurig werklozen en tijdelijk van aard zijn. 
Vermijd 'glazen plafonds'. 

* Vervang het arbeidskostenforfait en de werkelij
ke-kostenaftrek door een fiscale arbeidstoeslag 
voor werknemers, om de armoedeval te bestrij
den en de stille reserves voor de arbeidsmarkt 
aan te boren. 

* Vervang de belastingvrije sommen door indivi
duele, inkomensonafhankelijke heffingskortin
gen . Dat is rechtvaardiger en Ievert een doel
treffender instrument van inkomensherverde
ling op. 

* Schrap meer onnodige aftrekposten voor de 
hogere inkomens. Te denken valt aan beperking 
van excessen in de hypotheekrente-aftrek. 

* Pensioenpremies blijven aftrekbaar en pensioen
uitkeringen belast, maar overweeg op langere 
termijn het rendement op pensioenbeleggingen 
te belasten en het tarief voor welgestelde 65-
plussers te verhogen. 

* Verreken voor iedereen zoveel mogelijk aftrek
posten tegen hetzelfde tarief (van de eerste schijf) 
en gebruik de opbrengst om de tarieven te verla
gen. Dat geldt in ieder geval voor twee van de vier 
grote aftrekposten: het arbeidskostenforfait en de 

belastingvrije sommen. Voor de hypotheekrente 
moet dit op langere termijn worden bestudeerd 
in samenhang met, in eerste instantie, afschaffing 
van de overdrachtsbelasting en pas in tweede 
instantie verlaging van het huurwaardeforfait. 

* Belast rente, dividend en koerswinst tegen het
zelfde tarief. Dit bestrijdt de windhandel in 
belastingconstructies. Stel, om de kleine beleg
ger tegemoet te komen, het tarief op vermo
gensinkomsten niet op 25 maar 35 procent en 
gebruik een dee! van de extra opbrengst om de 
vrije voet te verhogen . 

* De forfaitaire vermogensrendementsheffing 
ontziet koerswinsten. Een rechtvaardiger alter
natief is een feitelijke vermogensaanwasbelas
ting. Probeer de grondslag van de vermo
gens(rendements/ aanwas)belasting te verbre
den . 

* Handhaaf de vermogensbelasting, maar tegen 
een lager tarief. 

Een slotopmerking is op zijn plaats. De hoogste 
inkomens en vermogende mensen moeten hun 
eventuele tariefsverlagingen zelf betalen. Daar 
bovenop zullen zij meer moeten bijdragen aan de 
to tale belastingopbrengsten, om ruimte te scheppen 
voor een fiscale arbeidstoeslag voor werknemers. 
Aileen dan kunnen de stille reserves op de arbeids
markt worden aangeboord en kunnen de voorstel
len op een breed maatschappelijk draagvlak reke
nen . Hoewel extra middelen opzij worden gezet 
voor loonkostensubsidies en de arbeidstoeslag, mag 
belastinghervorming geen geld kosten en niet de 
koopkracht van de lagere en rniddeninkomens aan
tasten. De rest van de financiele ruimte is immers 
noodzakelijk voor investeringen in zorg, onderwijs, 
veiligheid en leefbaarheid, en milieu. 
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