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VAN DE REDACTIE
Op 30 oktober 2013 belegde de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën een goed
bezochte discussiebijeenkomst over de voorstellen van de Commissie inkomstenbelasting en
toeslagen. De voorzitter van deze commissie, drs. Kees van Dijkhuizen, presenteerde de
hoofdlijnen van de voorstellen met behulp van een PowerPointpresentatie. Die voorstellen
zijn samengevat in het openingsartikel van prof. dr. Peter Kavelaars, lid van de CommissieVan Dijkhuizen. Zijn bijdrage is eerder afgedrukt in het Weekblad fiscaal recht en op enkele
punten geactualiseerd met het oog op de publicatie in dit tijdschrift. Tijdens de bijeenkomst
werden de voorstellen van de commissie uitgebreid van commentaar voorzien door de
vooraanstaande fiscalisten prof. dr. Leo G.M. Stevens en prof. dr. Sijbren Cnossen. Deze
aflevering van het tijdschrift bevat uitgewerkte versies van hun debatbijdragen. De drie
bijdragen naar aanleiding van het Dreesseminar zijn medio november 2013 afgerond.
Sindsdien hebben zich enkele nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, bijvoorbeeld op het gebied
van de pensioenen.
Het overheidsbeleid leidt op verschillende manieren tot herverdeling tussen jong en oud, en
tussen arm en rijk. Prof. dr. Frank A.G. den Butter illustreert dit in zijn bijdrage voor het
beleid op het gebied van de pensioenen, de woningmarkt en de zorg.
Dr. David Hollanders en dr. Ferry Koster schatten in het slotartikel het verband tussen de
ontwikkeling van de AOW-uitgaven (als percentage van het bbp) en de vergrijzing van de
bevolking. De door hen becijferde stijging van de AOW-uitgaven bij een ongewijzigde AOWleeftijd kan verklaren waarom deze leeftijd vanaf 2013 stapsgewijze wordt verhoogd.
Dit is het eerste nummer van dit tijdschrift dat tot stand is gekomen na het vertrek van Leen
Hoffman als eindredacteur. Wij danken hem voor de zeven jaar ‘trouwe dienst’, waarin hij
veel voor het tijdschrift heeft betekend.
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