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Cor Mol
I.F. Stone: If you want to know about governments, all you have to know is two words,
“governments lie”.
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De studiecommisie herziening belastingstelsel een groot aantal mogelijke hervormingen in kaart
gebracht. De huidige discussie over de noodzakelijke bezuinigingen zou met name moeten gaan
over structurele aanpassingen die de overheidshuishouding op de langere termijn op orde brengen. We
zullen enkele belangrijke onderwerpen nader behandelen, en ons daarbij concentreren op die zaken die de
upper middle class schromelijk bevoordelen en de rechtvaardigheid van ons belastingstelsel ondergraven.
Het aanpakken van die onrechtvaardigheden alleen zou al zorgen voor voldoende additionele inkomsten
om de overheidshuishouding op orde te brengen.
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Met de Beer definiëren we de middenklasse als de groep in de inkomenscategorie van het derde t/m
het achtste deciel. [1] De bovenste helft van de middenklasse, het zesde, zevende en achtste deciel
heeft een inkomen van €45.000 tot € 81.000. Het 9e deciel heeft een inkomen van 81.000 tot 106.000
en het 10e deciel daar boven. De 20-percentsgroep rijkste huishoudens heeft een bovenmatig
aandeel in de HRA (48%) en pensioenpremieaftrek ( 62%). [8]

We zullen een viertal hervormingen behandelen die gezamenlijk ruim voldoende zijn om op termijn
aan de 3% EU-norm te voldoen. Zoals in een eerdere bijdrage
(http://cormol.wordpress.com/2012/12/29/werkelijke-staatsschuld-2012-2014/) betoogd,
voldoen we al ruim aan de 60% EU-norm. De opbrengst van de maatregelen laat zich (basis 2012 –
zonder aanpassingen van de projectie) als volgt samenvatten (in Mld):

Tabel 1 Belastinghervormingen (Mld euro)

(click op tabel om te vergroten)
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(http://cormol.files.wordpress.com/2012/03/belastinghervormingen-samenvatting1.jpg)

In totaal leveren de hervormingen naar de stand van heden op een termijn van 15 jaar dus ruim 22
miljard per jaar op. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele geprognotiseerde toe- en
afnames.in de loop van de tijd. Zo is de verwachte pensioenpremie-aftrek in 2016 al 2 miljard hoger
en levert de hervorming dus 30% van 2 miljard of 600 miljoen meer dan de 4 miljard in 2012.In 2013
komt direct 9,4 miljard meer belasting beschikbaar. De daling van de bestedingen zullen
ongetwijfeld aanleiding geven tot een uitverdieneffecten, zoals het bijlenen en maximaal opvoeren
van de HRA in het verleden aanleiding gaven tot forse bestedingen en inverdieneffecten. Deze
laatste baten zijn helaas verjubeld..

1 Woningmarkt subsidies

De hervormingen van de woningmarkt hebben we eerder
(http://cormol.wordpress.com/2012/02/27/hervorming-woningmarkt/) behandeld en voor de
goede orde herhalen we hier de samenvatting:

Tabel 1 Samenvatting hervormingen woning markt (Mld)

(click op tabel om te vergroten)

(http://cormol.files.wordpress.com/2012/03/belastinghervormingen-woning.jpg)

Het HRA cijfer betreft 2012, hiervan wordt de helft gestorneerd. De vermogensrendementsheffing
betreft het netto saldo (http://cormol.wordpress.com/2012/02/22/beter-laat-dan-nooit/) van de
rendementsheffing, kapitaalverzekeringen en eigenwoningforfait 2010.
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2. Aftrek pensioenpremie

Dat de aftrek pensioenpremies ook uit de hand gelopen is, mag uit onderstaande passage blijken:

“De commissie {studiecommissie belastingstelsel} meent echter wel dat er op dit moment sprake is
van een bovenmatige pensioenopbouw die zou moeten worden afgetopt. De pensioenopbouw is in
voorkomende gevallen zodanig groot dat deze niet meer als hoofddoel het bieden van een
oudedagsvoorziening heeft, maar er veel meer sprake is van vermogensopbouw.”[5]

Het opbouwen van een pensioen is vergelijkbaar met het opbouwen van vermogen. Er is derhalve
geen reden om het sparen voor pensioen of anderszins fiscaal verschillend te behandelen.
Fiscaaltechnisch wordt het sparen van pensioen gefaciliteerd doordat de premie tot een bepaalde
hoogte aftrekbaar is (Witteveen kader)  en de pensioenuitkering bestaande uit de gestorte premies
en het daarop behaalde rendement wordt belast (omkeerregel). Ten onrechte zijn
de pensioenvermogens vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing, hetgeen tot ongelijke
behandeling leidt ten opzichte van gewoon sparen. (jaarlijks 1,2% van 935 miljard of 11,2 mld.)

In 2012 is met de inkomensbeperkende regeling pensioen (box I en Box III) een bedrag van 13,6
miljard gemoeid oplopend tot 15,6 miljard in 2016.[7].  Het aandeel in de aftrek is vanaf het 6e tot
het 10e deciel personen, en dus niet huishoudens, respectievelijk 7%, 11%, 16%, 22% en 40%, zodat
de top vijf decielen 96% van de aftrek voor hun rekening nemen.[8]  Daarnaast zijn de
pensioenvermogens vrijgesteld van vermogens rendementsheffing. Pleitbezorgers van deze regeling
wijzen er graag op dat een dergelijke regeling goed is voor de houdbaarheid van de
toekomstige overheidsfinanciën.Tegenstanders wijzen er op dat de huidige belastingtarieven om
dezelfde reden onnodig hoog zijn omdat het gederfde belastinggeld nu moet worden opgehoest en
derhalve leidt tot hogere tarieven. Hoewel het derhalve mijn voorkeur zou hebben om de hele
omkeerregeling af te schaffen, omdat dit ook de overheidsschuld
(http://cormol.wordpress.com/2012/02/08/nederlandse-staatsschuld-veel-kleiner-dan-veelal-
gedacht/) onnodig opblaast t.o.v. onze buurlanden, zal daarvoor onvoldoende politiek draagvlak
zijn.[6]

Een maximering van de jaarlijkse aftrek pensioenpremie tot zeg 10.000 (ca  25% premie van  een
welvaartsvast pensioen van 40.000 boven de AOW) zou nog steeds opbouw van een redelijk
pensioen mogelijk maken zonder dat de schatkist de thans zo noodzakelijke middelen wordt
onthouden. Als we onze hypotheek weer in dertig jaar gaan aflossen, bouwen we immers ook weer
vermogen op en verhogen hiermee het besteedbaar inkomen op pensioendatum. Door deze aftrek te
maximeren en een inhaal voor verliesjaren mogelijk te maken, kan het ingewikkelde Witteveen
kader, een goudmijntje voor belastingconsulenten, ook vervallen. Als de aftrek van het 9e en 10e
deciel hiermee ook op de 16% aftrek van het 7e deciel komt, krijgt de belastingdienst zo’n 30% van
13,6 miljard of 4 miljard extra belasting binnen. Uiteraard heeft de acceleratie van de pensioen
belastinginkomsten effect op ons houdbaarheidstekort, maar aangezien Brussel daar toch geen
rekening mee wil houden moeten we dat maar voor lief nemen. [17]

Die hogere inkomens kunnen het bedrag dat zij anders aan pensioenen besteden ook netto sparen of
beleggen. Het moet daarbij niet al te moeilijk vallen om de beleggingsrendementen van de
woekerpolissen of andere producten die de “innovatieve” financiële markten aanbieden door een
veel lagere kostenstructuur te verslaan.Wel worden ze dan ook geconfronteerd met de
vermogensrendements- heffing.

Jaarlijks laat de belastingdienst door het omkeerstelsel van de pensioenen nog eens 23 miljard
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Jaarlijks laat de belastingdienst door het omkeerstelsel van de pensioenen nog eens 23 miljard
(http://cormol.wordpress.com/2012/02/08/nederlandse-staatsschuld-veel-kleiner-dan-veelal-
gedacht/) aan belastingen liggen. Door dit stelsel af te schaffen kunnen we dus additioneel 23 – 4
(zie 2. boven) of 19 miljard belastinginkomsten genereren, terwijl ook de staatsschuld
(http://cormol.wordpress.com/2012/02/08/nederlandse-staatsschuld-veel-kleiner-dan-veelal-
gedacht/) in enkele jaren kan worden afgelost. Daarmee sparen we ook nog eens 11 miljard (2012)
aan rente uit. Het geld klotst dus eigenlijk over de plinten, als je even verder kijkt.

3. Laag tarief BTW

“Het voordeel van het lagere BTW tarief komt vooral ten goede aan hogere inkomensgroepen die
duurdere variëteiten voedsel kopen, vaker uit eten gaan en meer voedsel weggooien. Bij
voedselproductie komen veel broeikasgassen vrij.”, aldus prof S Cnossen.[9] Met deze uitspraak kan
ik het van harte eens zijn. Met deze subsidie is inmiddels 9,2 miljard gemoeid.[10].  Nadat de lagere
inkomens gecompenseerd worden voor de koopkrachtplaatjes, kan dit bedrag deels worden besteed
aan een verlaging van de schijven in box I. Een indicatie voor het te compenseren bedrag is de 3,8
miljard voor voedingsmiddelen, zodat 5,4 miljard rest.[10]  Hiervan geven we 2,4 miljard extra in de
vorm van een belastingverlaging in box I terug, hiermee storneren we in totaal 6,2 miljard. De
suggestie van Groenlinks om deze compensatie vooral op de 1e schijf te richten, lijkt mij gezien de
personele samenstelling van die schijf wat al te simplistisch en vereist nader budgetonderzoek.[11]
Een extra inflatoire impuls lijkt mij gegeven de huidige recessie nu niet bepaald op de loer liggen,
sterker, het is nu juist het moment om de hervorming door te voeren. Een voordeel van de
verhoging van de BTW t.o.v. een inkomensheffing is dat de ouderen hieraan meebetalen, terwijl de
minder draagkrachtigen toch gecompenseerd worden.[15]

4. Toptarief voor topinkomens

Het staat vast dat de meeropbrengst van een verhoging van het huidige toptarief tot 60 procent
zonder gedragsreacties 1,6 miljard euro bedraagt. Wordt daarbij een nieuwe schijf ingevoerd die bij
100.000 begint dan is de meeropbrengst 560 miljoen.[12] Sommigen zullen
dit symboolpolitiek vinden, ik blijf het een hoop geld vinden.De vraag is daarbij of gedragsreacties
optreden. Op grond van (gedateerde [12]) buitenlandse studies meent Bas Jacobs dat dit wel het
geval is.[13] In Nederland hebben we echter twee fraaie praktijkvoorbeelden:
de belastingherziening in 1990, waarbij het toptarief van 72% naar 60% ging en de herziening van
2001 met een daling van het toptarief naar 52%. In beide gevallen is van een toename van
de grondslag niets gebleken.[16] De politieke haalbaarheid van dit voorstel lijkt overigens gering,
maar het kan in elk geval als wisselgeld gebruikt worden. Als troost mag dienen dat de hogere
inkomens al een forse belastingstijging ondergaan als gevolg van bovengenoemde voorstellen.

Vaak wordt gesteld dat het maximale marginale tarief niet hoger dan de bijna magische 50% zou
moeten bedragen (b.v. CDA Sociale Vlaktaks), onder het motto dat het niet meer dan fair is om de
helft te houden van de (extra) prestatie. Daar echter eerder sprake is van een gouden lepel bij
geboorte (wij zijn ons brein), of het incasseren van rents, overtuigt die redenering niet.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Laatste bijgewerkt 13 mei 2012.

{1] Paul de Beer, “De middenklasse onder druk?”, In: De kwetsbare middenklasse, debattenreeks
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{1] Paul de Beer, “De middenklasse onder druk?”, In: De kwetsbare middenklasse, debattenreeks
Hollands Spoor, Den Haag: WRR/Strategieberaad Rijksbreed, 2008, pp. 15-42. Het CBS pleegt het
2e, 3e en 4e deciel de lagere klasse, het 5e, 6e en 7e deciel de middenklasse en het 8e, 9e en 10e deciel
de hogere klasse te noemen. Aan de Upper class doen we in Nederland niet. De charme van de de
indeling van de Beer is dat bijna iedereen zich middenklasse kan noemen, maar het daarom
natuurlijk nog niet is. Het is wel het recept voor politieke middenpartijen, die eigenlijk materieel
vooral voor het 8e t/m het 10e deciel opkomen,  om te claimen dat ze voor de middenlklasse
opkomen en zo in het zadel blijven, zonder te hoeven hervormen.

[2] Eerdere bijdragen koopsector (http://cormol.wordpress.com/2012/02/22/beter-laat-dan-
nooit/) en huursector (http://cormol.wordpress.com/2012/02/23/beter-laat-dan-nooit-2/) en
 http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bouwen-
wonen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3118-wm.htm (http://www.cbs.nl/nl-
nl/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3118-wm.htm)

[3] Rapport studiecommissie belastingstelsel,  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html
(http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html) , blz
325.

[4] zie “Vermogens Huishoudens (http://cormol.wordpress.com/2012/02/26/vermogens-
huishoudens/)“, tabel 2.

[5] Rapport studiecommissie belastingstelsel, blz 79.

[6] Zie ook –  K. Caminada en K.P. Goudswaard, “Pensioenen en de
schatkist”, http://media.leidenuniv.nl/legacy/kc-2003-05.pdf
(http://media.leidenuniv.nl/legacy/kc-2003-05.pdf) en S.J.G. van Wijnbergen, “Nederland weer
aan het werk”, ESB, 7 januari 1998, blz. 4-8. Gert Bos, “Omkeerregel helpt staatsschuld
verminderen”, FD selections,15 augustus 2011.

[7] Miljoenennota 2012, Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000, nr. 2, blz 25.

[8] Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 en 31 205, B, blz 14.  Uit de beantwoording is op
te maken dat dit 2005
betreft.. http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20071123/verslag_schriftelijk_overleg_vaste/f=/w31200b.pdf
(http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20071123/verslag_schriftelijk_overleg_vaste/f=/w31200b.pdf)

[9} S Cnossen, "Enkele gedachten over de toekomst van het Nederlandse belastingstelsel ", in
Studiecommisie belastingstelsel, 155.

[10] Minister De Jager, “Antwoord op schriftelijke vragen Fiscale agenda”, blz 16.

[11] CBS, het 1e deciel betreft voornamelijk studenten [14]. Mogelijk dat dit de reden van de door
GL voorgestane bijzondere behandeling, een vorm van cliëntelisme, naar de studenten zelf, of naar
hun beter gesitueerde ouders op de grachtengordel toe.

[12] K. Caminada (2011), Overleven we een verhoging van het toptarief?, Almanak 2011 Pecunia
Non Olet, Leiden: PNO pp.13-15, http://media.leidenuniv.nl/legacy/kc-2011-06.pdf
(http://media.leidenuniv.nl/legacy/kc-2011-06.pdf) blz 2. Caminada wijst er ook nog op dat
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slechts 8% van de belastingplichtigen aan het toptarief van 52% onderworpen is. De helft van deze
groep bestaat uit gepensioneerden en hoger ingeschaalde ambtenaren die hun gedrag nauwelijks
kunnen aanpassen, blz 29. Voor commentaar hierop zie Jacobs, Zoutman, “”Het toptarief verhogen
werkt niet!” http://people.few.eur.nl/bjacobs/jacobs_zoutman_aanslag.pdf
(http://people.few.eur.nl/bjacobs/jacobs_zoutman_aanslag.pdf)

[13] Bas Jacobs, Floris Zoutman, “Hoger toptarief leidt tot lagere
Belastingopbrengsten”, http://people.few.eur.nl/bjacobs/ESB_toptarief.pdf
(http://people.few.eur.nl/bjacobs/ESB_toptarief.pdf) .Voor commentaar hierop zie [12] en [16]

[14] SCP,”Minder voor het midden – Profijt van de overheid

2007″, http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Minder_voor_het_midden
(http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Minder_voor_het_midden)
blz 77.

[15] C.L.J. Caminada, “Bouwstenen van de studiecommissie Belastingstelsel”, TvOF, jaargang 42,
nummer 2,blz 109.

[16] K. Caminada (2011), blz 2. Met een timmermansoog kan men dit zelf controleren voor
de wijziging in 1990 –  zie hiervoor Emiel Afman, De Nederlandse inkomensverdeling,
overheidsuitgaven en macro-economische condities, blz 6.
http://emielafman.nl/inkomensverdeling.pdf
(http://emielafman.nl/inkomensverdeling.pdf) Het aandeel van het 10e deciel blijft constant.
Ook ik heb een dergelijke onprofessionele houding bij mijn medepartners destijds niet kunnen
ontdekken en ik heb praktijkervaring met beide hervormingen. Van “elkaar aansteken om meer
vrije tijd te genieten, minder carrière te maken en sneller met pensioen te gaan” (Jacobs) is mij niets
gebleken.  Het verwijt van Jacobs en Zoutman dat een econometrische analyse ontbreekt,
duidt eerder op intellectuele luiheid aan hun kant dan dat dit de fiscalisten kan worden verweten.
Neoliberalen gebruiken graag de maatschappij als hun laboratorium – zie de kredietcrisis van 2008.
Wij kunnen het experiment van een hoger toptarief volgens de Popperiaanse traditie (niet al te)
geleidelijk uitvoeren.

[17]  In 2004 is door het CPB een doorrekening gemaakt getiteld “Effect maximaal fiscaal
gefaciliteerd pensioengevend vermogen” CPB notitie 2004/3. De doorrekening gaf tegen contante
waarde een voordeel van 22 mld bij aftopping 1,5 keer modaal (44.000) en 10 mld bij aftopping 2
keer modaal (59.000) met een horizon tot 2060. Meegenomen werden bate door verval aftrek,
derving bij pensioenuitkering en vermogensrendements- heffing over het spaarvermogen om
pensioen op peil te houden. De gehanteerde disconteringsvoet werd door het CPB flink aangezet
omdat van waardevaste pensioenen wordt uitgegaan (5,5%). Nu de werkgevers het niveau van hun
aandeel in de pensioenpremie bevroren hebben, en de uitkeringen afhankelijk zijn van de
beschikbare premiereserves, kan de calculatie anno 2012 tegen een lagere discontovoet plaats
vinden. http://www.stafdepla.nl/indekamer/cpbdefdefecht.pdf
(http://www.stafdepla.nl/indekamer/cpbdefdefecht.pdf) , blz 1, 3 (voor risico-opslag) en  4.

Het Catshuispakket combineert een aantal maatregelen en had een beperking pensioenpremie
aftrek 3 x modaal opgeleverd. Dit treft alleen de top 10-procent inkomensgroep.De besparing in
2015 zou 2,6 miljard zijn geweest. Door uitverdieneffecten structureel 0,8 miljard.
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