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BOUWEN AAN EEN RECHTVAARDIG, EFFECTIEF EN EENVOUDIG
BELASTINGSTELSEL

L.G.M. Stevens*

Samenvatting
De Commissie-Van Dijkhuizen werkte niet onder een gunstig gesternte. Haar voorgangster,
de Commissie-Van Weeghel, had twee jaar eerder al een nuttige inventarisatie gemaakt van
beleidsplannen, maar die verdween linea recta in het archief. Terwijl de
hervormingsnoodzaak alleen maar toeneemt, lijken de politieke opvattingen over de
vormgeving van het fiscale stelsel steeds verder uit elkaar te groeien. De door de commissie
gepresenteerde vlaktaksplus biedt een mooi denkkader om de actuele hervormingsscenario’s
concreet uit te werken. Ze maakt de inkomstenbelasting leefvormneutraal en is een prima
lanceerplatform voor de vereenvoudigende loonsomheffing. Ze levert ook een aantrekkelijke
saneringsroute voor de woningmarkt.
Dit artikel verkent de aangedragen mogelijkheden en suggesties. Het behandelt het
eigenwoningdossier, het pensioendossier en de spanning tussen boxen van de
inkomstenbelasting. Ook de door de commissie te weinig in de beschouwing betrokken
uitstralingseffecten naar de vennootschapsbelasting komen aan de orde. Verder is de ongelijke
behandeling van vermogen(sinkomen) en arbeid(sinkomen) punt van aandacht. Het artikel
wordt afgesloten met de haalbaarheid van vereenvoudigingsmogelijkheden binnen de
ondernemersfaciliteiten en toeslagen.
Trefwoorden: belastingherziening, vlaktaks, fiscaal eigenwoningbeleid
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Zorgelijke omgevingsfactoren
De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen werkte niet onder een gunstig
gesternte. Haar voorgangster, de Studiecommissie belastingstelsel, had twee jaar eerder al een
nuttige inventarisatie gemaakt van beleidsplannen die op dat moment klaarlagen. 20 Het
laatstbedoelde rapport verdween echter linea recta in het archief. De Tweede Kamer vond dat
een volgende commissie met nieuwe voorstellen moest komen. Het getuigt van moed van de
leden van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen dat zij die opdracht in februari 2012
hebben willen aanvaarden, want waarom zou nu worden geaccepteerd wat het parlement
betrekkelijk kort daarvoor zonder duidelijke argumentatie afwees, terwijl de financiële ruimte
voor vernieuwend fiscaal beleid steeds verder inkrimpt? Daarmee stond de commissie voor de
uitdagende taak politiek haalbare plannen te ontwikkelen, in het besef dat belastingverhoging
al snel contraproductieve effecten heeft en dat de wetgever het politiek laaghangend fruit al
voor een groot deel heeft geplukt.
De val van het kabinet-Rutte I in april 2012 levert voor de commissie een extra
complicatie op. In het Begrotingsakkoord 2013 van mei 2012 steunen vijf politieke partijen
het besluit van het demissionaire kabinet om het algemene btw-tarief al met ingang van 1
oktober 2012 met 2 procentpunt te verhogen. Daarmee verloor de commissie 4 miljard euro
smeergeld, dat zij ongetwijfeld in gedachten had om de tarieven van de inkomstenbelasting te
verlagen. Verhoging van het algemene btw-tarief is overigens niet zonder problemen. De na
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zo’n tariefsverhoging te verwachten daling van de bestedingen vormt immers bepaald geen
impuls voor de economische bedrijvigheid. Verder hebben veel ondernemers in de grensregio
steeds meer moeite om overeind te blijven in de slag om de consumenteneuro met Belgische
en Duitse concurrenten.
Na de verkiezingen van september 2012 bracht de commissie ijlings een
interimrapport uit, 21 in de hoop dat haar visie een prominente plek zou krijgen in het
regeerakkoord. Die hoop is ijdel gebleken. Voor het kabinet een gemiste kans, want de door
de commissie spoedshalve gepubliceerde hervormingsplannen hadden een nuttige
inspiratiebron kunnen zijn voor fiscaal herstelbeleid. De in het interimrapport geschetste
contouren waren in de vakliteratuur in allerlei varianten reeds onderwerp van discussie
geweest. Over de hoofdlijnen bestond een grote mate van consensus.
Terwijl de hervormingsnoodzaak alleen maar toenam, leken de politieke opvattingen
over de oplossingsrichting steeds verder uit elkaar te groeien. Wankel politiek draagvlak heeft
met name zijn sporen nagelaten in het Belastingpakket 2014. Het kabinet-Rutte II
presenteerde een allesbehalve geloofwaardig en vertrouwenwekkend pakket maatregelen. In
plaats daarvan kwam het kabinet met een reeks ad-hocmaatregelen, die fundamentele en
duurzame oplossingen van fiscale probleemdossiers eerder in de weg zitten, dan ze dichterbij
te brengen. Het is daarom extra pijnlijk, dat het kabinet heeft laten weten 22 dat het in verband
met de vele drukke werkzaamheden rond Prinsjesdag pas daarna met de voorbereiding van
een reactie op het definitieve rapport van de commissie 23 zou kunnen beginnen en dat het de
Kamer hierover vóór 1 april 2014 zal informeren. Bepaald geen reactie die blijk geeft van
enig gevoel van urgentie ten aanzien van de bevindingen van de commissie. Intussen heeft het
kabinet bij de samenstelling van het Belastingpakket 2014 wel degelijk in het rapport
gewinkeld, maar dan selectief.
Afgezien van het verlies van smeergeld door de btw-verhoging, worstelde de
commissie bij haar werkzaamheden nog met een heel andere complicatie. De meeste
ingrijpende fiscale hervormingen zijn slechts haalbaar bij versterking van de Europese en
internationale samenwerking. Maar het politieke besef over de noodzaak daarvan is niet sterk
ontwikkeld. De recente discussies over belastingparadijzen, belastingharmonisatie en
begrotingsdiscipline hebben dat genoegzaam laten zien. Evaluatie van de
vennootschapsbelasting hoorde – jammer genoeg – niet tot de taakopdracht van de commissie.
Gezien de samenhang met de inkomstenbelasting is dat een hinderlijke beperking.
Ik heb echter begrip voor het lastige dilemma waarvoor het kabinet staat bij het vinden
van een uitweg. De steeds sterker wordende aandrang, met name van economenzijde, om te
komen tot een activerender beleid en een overtuigende stimuleringsagenda 24 staat op
gespannen voet met het politieke gegeven dat het begrotingstekort de in Europa afgesproken
3-procentnorm niet mag overschrijden. Dat dilemma is voor Nederland extra nijpend, omdat
ons land bij het proces van Europese besluitvorming steeds op hoge toon een strenge
handhaving van de begrotingsnormen heeft geëist. Dat slaat thans als een boemerang terug op
het Binnenhof. Een verzoek om clementie gaat nu snel lijken op een klassieke Griekse
tragedie. Politici hebben duidelijk andere drijfveren dan beoefenaren van de economische
wetenschap. Maar daarom is het nóg urgenter om binnen het haalbare te komen tot een
adequaat fiscaal beleid.
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Vlaktaks
Ik deel het pleidooi van de commissie voor de invoering van een vlaktaks. Dit is een
inkomstenbelasting met één marginaal tariefpercentage, ongeacht de hoogte van het inkomen.
De vlaktaks biedt een denkkader, waarbinnen allerlei actuele hervormingsscenario’s in een
concreet uitvoeringsmodel kunnen worden gegoten en ontwikkeld. De commissie brengt bij
de door haar voorgestelde vlaktaksplusvariant 90 procent van de belastingplichtigen onder het
basistarief van 37 procent. Dat tarief loopt tot een belastbaar inkomen uit werk en woning
(box 1) 25 van circa € 62.500; daarboven wordt 49 procent geheven. Er zit wel een markante
vertekening in dit beeld, want de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de
Zorgverzekeringswet is daarin niet opgenomen. Bij een echte vlaktaks zou dat wel moeten.
Zoals bekend, ligt de opvatting dat de IAB in feite gewoon een belasting is, partijpolitiek zeer
gevoelig. In feite is hier sprake van een soortgelijke emotionele weerstand als tot uiting komt
bij het verzet tegen fiscalisering van de premies voor de volksverzekeringen. Dat verzet laaide
eerder bijvoorbeeld op bij de parlementaire behandeling van de ‘Oortwetgeving’, die was
geïnspireerd door voorstellen van de Commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en
de inkomstenbelasting (1986). Ook toen mochten de premies voor de volksverzekeringen
geen belasting heten. Op het aanslagbiljet moesten ze als ‘verzekeringspremies’ afzonderlijk
zichtbaar blijven en de vrijstelling van de AOW-premie voor 65-plussers was onaantastbaar.
Technisch gezien kan ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet
prima meelopen in de structuur van een vlaktaks.
De bestaande premieheffing voor de Zorgverzekeringswet is bizar ingewikkeld, en
voor bijna niemand meer te volgen. Zij kan beter worden gefiscaliseerd, waarbij de
zorgtoeslag wordt afgeschaft. De vroegere vergoeding door de werkgever van de door
werknemers verschuldigde IAB had in ruil voor een hoger brutoloon kunnen vervallen. Met
ingang van dit jaar heeft de wetgever deze werkgeversvergoeding – jammer genoeg –
omgezet in een separate werkgeversheffing. Die omzetting verduistert voor zorgverzekerden
een fors deel van hun bijdrage aan de financiering van de hoge zorguitgaven; de
werkgeversheffing vormt immers een onderdeel van hun totale arbeidsbeloning, maar is niet
zichtbaar op het salarisoverzicht. Doordat de werkgeversbijdrage slechts is verschuldigd over
een bijdrage-inkomen van ten hoogste € 50.853, verzwaart hij de lasten aan de onderkant van
de arbeidsmarkt.
De vlaktaks biedt een herkansing: een elegante uitweg om de premieheffing
volksverzekeringen te fiscaliseren en de achterhaalde AOW-premievrijstelling voor AOW’ers
langs de weg der geleidelijkheid weg te werken, en wel door in een periode van achttien jaar
jaarlijks 1 procentpunt AOW-premie om te zetten in inkomstenbelasting. In de fiscale
uitvoeringspraktijk zijn nog steeds de storende effecten van deze tweedeling voelbaar, omdat
de premie- en belastingcomponent niet onderling uitwisselbaar zijn. 26
De vlaktaks zie ik verder als de meest wenselijke oplossingsrichting voor veel nu
aanwezige complexe problemen. 27 Ze maakt de inkomstenbelasting leefvormneutraal. Het
probleem van de ongelijke belastingdruk voor eenverdiener- en tweeverdienergezinnen is
thans merkwaardigerwijs geen politiek gevoelig dossier, maar op enig moment zal de
onderhuidse spanning tot problemen leiden. De dubbele algemene heffingskorting voor
gezinnen waarvan één van beide partners geen eigen inkomen heeft (door tegenstanders
denigrerend aangeduid als ‘aanrechtsubsidie’) heeft geleid tot twee elkaar overlappende en
25
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stapsgewijs uitgevoerde afbouwregelingen. Die zijn uitgemond in een ratjetoe van bepalingen
en inkomenseffecten die voor een normale burger niet meer te vatten zijn. Bovendien zijn
deze beperkende bepalingen niet effectief voor gezinnen met vermogensinkomsten. Die
kunnen immers hun box-3-inkomen toerekenen aan de niet- of minstverdienende partner, die
in dat geval alsnog de eigen heffingskorting volledig zelf kan incasseren. Het is gewenst hier
met een evenwichtige oplossing te komen. Terecht stelt de commissie dat voor
inkomensondersteuning draagkrachtmeting op huishoudniveau het meest logisch is. Maar
waarom zou dat voor de belastingheffing naar draagkracht anders zijn?
De vlaktaks is ook een prima lanceerplatform voor de loonsomheffing. Recent is het
loonbegrip succesvol geüniformeerd. Het tariefpercentage van de loonsomheffing kan in de
toekomst samenvallen met dat van de vlaktaks en de werkgever draagt deze heffing af aan de
fiscus. De werknemer geeft in zijn aangifte inkomstenbelasting het gebruteerde loon aan en
kan de loonsomheffing als voorheffing met de verschuldigde vlaktaks verrekenen.
Heffingskortingen en toeslagen worden rechtstreeks – zonder tussenkomst van de werkgever
– met de fiscus verrekend. Zo ontstaat een overzichtelijk systeem.
Deze operatie is verder prima te combineren met de voltooiing van de
werkkostenregeling. Onder deze regeling mag de werkgever een bepaald percentage van de
heffingsplichtige loonsom gebruiken om zijn werknemers belastingvrije vergoedingen en
uitkeringen te verstrekken. Deze stap vereist overigens wel een bijstelling van het huidige
fiscale loonbegrip. Het loonbegrip moet meer in overeenstemming worden gebracht met de
maatschappelijke beleving dat loon de tegenprestatie is voor verrichte werkzaamheden. Een
belastingvrije bandbreedte van de loonsom, in combinatie met passende gerichte vrijstellingen
en waarderingsregels voor in natura genoten loon, kan tot een aantrekkelijke vereenvoudiging
leiden en tijdrovende en sfeerbedervende discussies over onbelaste kostenvergoedingen
indammen.
Om te voorkomen dat de vlaktaks hogere-inkomensgroepen onevenredig voordeel
verschaft, alsmede om sociaalpsychologische redenen, kan voor de happy few – zoals de
commissie overigens ook aanbeveelt – desgewenst een surplustarief worden ingevoerd. Zo’n
tarief zou trouwens een goed alternatief zijn geweest voor de voor 2013 ingevoerde, door
werkgevers af te dragen, zeer discutabele ‘eenmalige crisisheffing’ van 16 procent over het
jaarloon boven € 150.000 dat in 2012 werd genoten. Inmiddels blijkt dat voor 2014 opnieuw
naar het instrument van deze crisisheffing wordt gegrepen. Behalve formeelrechtelijke
problemen die aan deze heffing kleven (onvoorzienbare terugwerkende kracht), leidt dit ook
tot het merkwaardige effect dat combinaties van deeltijdfuncties fiscaal niet door deze heffing
worden geraakt.
Overkoepelend probleem is de manier waarop de vlaktaksoperatie moet worden
bekostigd. De commissie heeft gekozen voor verhoging van de beide btw-tarieven. Daar is op
theoretische gronden wel steun voor te vinden. Het brengt het belastingstelsel in zijn geheel
dichter bij een consumptiebelasting, die volgens veel economen als maatstaf voor draagkracht
betere geloofsbrieven heeft dan een inkomstenbelasting. Consumptie is namelijk een
geschiktere maatstaf voor het beslag dat mensen leggen op schaarse middelen, dan het in
beginsel voor besteding beschikbare inkomen. Een consumptiebelasting zorgt ervoor dat een
gelijke belasting drukt op mensen met dezelfde inkomensverwervende capaciteiten, maar met
verschillende intertemporele consumptiepatronen. 28 Als die weg wordt gekozen, dan zou ik
een geüniformeerd omzetbelastingtarief zeer serieus willen aanbevelen. Dit biedt
mogelijkheden voor een majeure administratieve lastenverlichting. In de nationale context is
28
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de al aangestipte forse verslechtering van de concurrentiepositie, die de btw-verhoging voor
veel grensondernemers oproept, wel degelijk een precair probleem, dat niet gebagatelliseerd
mag worden. Het toont aan hoe ons belastingstelsel mede wordt bepaald door de Europese
verhoudingen.
Het Belastingpakket 2014 geeft aan dat het kabinet steeds verder verwijderd raakt van
de vlaktaksbenadering. Bij uitvoering van het voornemen om de aanspraak op de algemene
heffingskorting inkomensafhankelijk te maken wordt de progressie op een gecamoufleerde
wijze verscherpt. Het plan van het kabinet om de arbeidskorting in sterkere mate
inkomensafhankelijk maken heeft hetzelfde effect. Dit voorstel is bovendien in strijd met het
draagkrachtprincipe. Dat werd bij de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 al geweld
aangedaan, doordat in plaats van de werkelijke kostenaftrek iedere werker een gelijke
belastingreductie kreeg in de vorm van een arbeidskorting. Sindsdien krijgt iemand, die
ontslagen is, en dankzij de hulp van zijn advocaat een ontslagvergoeding ontvangt van
€ 80.000, en daarvan € 20.000 aan zijn advocaat moet betalen, toch over de hele € 80.000 een
aanslag. De maatstaf van draagkracht is zodoende onzuiver geworden. Dit soort inbreuken op
het draagkrachtbeginsel tast volgens mij de geloofwaardigheid van beleidsmakers aan.
3

Pensioendossier
Het fiscale stelsel stimuleert de opbouw van voorzieningen voor de oude dag door
toepassing van de omkeerregel. Het deel van het inkomen dat wordt afgezonderd voor
aanspraken op pensioen (premies) blijft binnen door de wetgever gestelde grenzen onbelast;
pas de daaruit voortvloeiende uitkeringen worden belast op het moment waarop ze worden
genoten. Bij discussies in het raamwerk van de Europese Unie is Nederland steeds
pleitbezorger van de omkeerregel geweest. De mate waarin deze regel wordt toegepast, berust
op een politieke keuze. In de context van een draagkrachtbelasting betekent de regel een
verschuiving van een pure inkomstenbelasting naar een belasting op het verteerbare inkomen.
Inmiddels is door het kabinet een traject in gang gezet dat de ruimte voor de opbouw van
pensioen beperkt. De salaris/diensttijdnorm – een van de kernelementen van het zogenoemde
‘Witteveenkader’ – wordt voor middelloonpensioenen teruggesnoeid van 2,25 procent in de
periode tot en met 2013 naar 2,15 procent in 2014 en verder naar 1,75 procent in 2015 en
latere jaren. Vanaf 2015 zal gefaciliteerde pensioenopbouw bovendien nog slechts mogelijk
zijn voor een inkomen van maximaal € 100.000. De commissie heeft in haar rapport
voorgesteld de gefaciliteerde pensioenopbouw ingaande 2017 af te toppen op een
pensioengevend salaris van € 62.500.
Bovendien wordt in het sociaaleconomische krachtenveld op pensioengebied – soms
met de moed der wanhoop – gezocht naar compromissoire oplossingen voor de verdeling van
lasten en lusten tussen jong en oud, tussen veelverdieners en minimumloners, tussen de korte
en de lange termijn. Met het oog hierop zijn akkoorden gesloten, die bevorderlijk zijn voor de
economische stabiliteit. Met afwijzend gedrag en polarisatie ter wille van eenzijdige
belangenbehartiging van politieke en maatschappelijke achterbannen is de samenleving niet
gediend. Soms zijn aanpassingen voor betrokkenen pijnlijk, maar ze zijn noodzakelijk.
Saneren moet evenwel méér zijn, dan alleen maar bezuinigen.
We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht. De toegenomen levensverwachting
biedt voor de meeste mensen een aantrekkelijk vooruitzicht, maar zij betekent tegelijkertijd
een forse kostenpost. De lage rekenrente, waarmee pensioenaanspraken contant worden
gemaakt, drukt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Een algemene stijging van de rente
zou dit probleem voor een flink deel verhelpen. Een rentestijging belemmert echter de groei
van het bedrijfsleven en jaagt de financieringskosten van de staatsschuld fors op. Simpele
oplossingen zijn er niet. De wetgevende beperking in de opbouwmogelijkheden en de
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aftopping van het pensioengevend loon op € 100.000 zijn voelbare effecten van de
onontkoombare versobering. Vergrijzing, oplopende levensverwachting en economische
schokeffecten leiden tot een lastige keuze tussen het ‘nominale’ pensioen met de ‘harde’
pensioenbelofte dat het toegezegde pensioen daadwerkelijk wordt uitgekeerd en het ‘reële
contract’ dat is gericht op inflatiebestendig pensioen, maar dat door de hiermee gepaard
gaande grotere beleggingsrisico’s wel veel minder ‘zeker’ is. Tussenvarianten houden het
pensioendebat levendig.
Intussen passeren allerlei initiatieven de revue om opgebouwde pensioenvermogens op
een slimme manier te verknopen met de financiering van de eigen woning en het midden- en
kleinbedrijf (MKB). Het voorstel om ingaande 1 januari 2015 een spaarfaciliteit in te voeren,
waardoor het pensioenopbouwpercentage met 0,1 procentpunt kan worden verhoogd (de
pensioenexcedentregeling) is echter een fiscaaltechnisch gedrocht, dat zo snel mogelijk van
tafel moet. In haar uitwerking is de regeling onbegrijpelijk en in haar toepassing zeer
bewerkelijk. Voor het daarvoor beschikbare kwart miljard euro zijn veel betere – en meer
effectieve – bestemmingen te bedenken. Ik bepleit opnieuw deze budgettaire middelen te
gebruiken om het belastingvrije vermogen in box 3 te verhogen.
4

Sanering van de woningmarkt
De vlaktaks levert een aantrekkelijke route op om de steeds nijpender problemen van
de woningmarkt te attaqueren. Fiscale aftrekposten werken bij een voor iedere
belastingplichtige gelijk marginaal tariefpercentage immers minder sterk in het voordeel van
de hoge inkomensgroepen. Tussen 2000 en 2008 liepen de woningprijzen door de overmatige
fiscale begunstiging met bijna 50 procent op, terwijl de schulden van huishoudens in
verhouding tot het besteedbare inkomen verdubbelden. Daarna volgde de financiële crisis met
negatieve effecten op het besteedbaar inkomen, de gezinsconsumptie en de economische
groei. De huizenprijzen zijn momenteel circa 20 procent gedaald ten opzichte van de piek in
2008 en een kwart van de huishoudens heeft een hogere schuld dan vermogensbezit. Dat geeft
de urgentie aan om het beleid aan te passen. De commissie bepleit al in haar interimrapport
om het voorstel uit het regeerakkoord van VVD en PvdA niet in te voeren. Dit voorstel hield
in dat de renteaftrek voor ‘nieuwe gevallen’ ingaande 2013 zou worden beperkt door de
leningen in dertig jaar verplicht annuïtair te laten aflossen. De commissie bekritiseert, mijns
inziens terecht, het door het kabinet voorgestelde onuitvoerbare en bovendien onrechtvaardige
onderscheid tussen oude en nieuwe gevallen. Zij geeft de voorkeur aan een renteaftrek voor
iedereen, in die zin dat de rente slechts aftrekbaar is uitgaande van een dertigjarig fictief
annuitaïr aflossingsschema. Dat geeft nieuwkomers minder financieringsproblemen dan bij
het kabinetsvoorstel het geval is, maar de aflossingsfictie zou wel de renteaftrek beperken;
voor nieuwe gevallen vanaf 2013, voor bestaande gevallen vanaf 2014.
Ook aan dit alternatief kleven mijns inziens grote bezwaren. Zo is de vaststelling van
de annuïtair bepaalde fictieve aflossing zeer ingewikkeld, zeker na verloop van tijd, als gevolg
van veranderingen in de leefsituatie. De eigenwoningschuld die fictief wordt geacht te zijn
afgelost, maar juridisch blijft bestaan, wordt buiten de aftrek van box 1 gehouden, maar geldt
ook niet als een box-3-schuld. Als dit daadwerkelijk zo door de commissie is bedoeld, dan
wordt de fiscale kwalificatie van schulden nog ingewikkelder dan zij al was. Door de
gerichtheid op de renteaftrek is onvoldoende onderkend dat de weeffout niet primair zit in de
aftrekbaarheid van de rente, maar in het te lage eigenwoningforfait (de bijtelling wegens
woongenot van slechts 0,6 procent van de WOZ-waarde). 29

29
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De commissie heeft het kabinet kennelijk niet weten te overtuigen. Het heeft stug
vastgehouden aan de verplichte annuïtaire aflossing en dit regime inmiddels met ingang van
2013 ingevoerd. Wel komt het met de gekunstelde ‘vondst’ dat kan worden toegestaan voor
de aflossingsverplichting een afzonderlijke lening te sluiten. En de suggestie om de
rentevrijstelling ook bij afkoop van de kapitaalpolis eigen woning te verlenen mits daarmee de
hypotheekschuld wordt afgelost, 30 is ronduit naïef. Er moet wel een forse wanverhouding
bestaan tussen het rendement op de kapitaalpolis voor de resterende periode en de te betalen
hypotheekrente, om de doelgroep langs deze weg te verleiden tot vervroegde aflossing. De
spaarhypotheek is niet voor niets uitgegroeid tot een overmatig succesvolle financieringsvorm
voor het eigenwoningbezit. Zelfs voor mensen met liquiditeitsproblemen blijft het nog de
vraag of vervroegde aflossing – via de inzet van het op de polis al opgebouwde kapitaal – wel
een verstandige optie is. Zulke beleidsmatige losse flodders schaden alleen maar het zo
gewenste herstel van vertrouwen in de woningmarkt. Bovendien leidt een dergelijk voorstel –
als mensen deze aflossingsmogelijkheid al zouden aangrijpen – voor banken en verzekeraars
die op langdurige contracten hebben vertrouwd, tot een plotselinge uitstroom van financiële
middelen en verscherping van de reeds bestaande financieringsknelpunten. Per saldo ligt dit
eindresultaat van de door het kabinet gekozen aanpak dicht bij het commissievoorstel, maar
de vorm is nog gekunstelder en gecompliceerder. 31 Ik kan eveneens weinig enthousiasme
opbrengen voor het kabinetsplan ingaande 2014 het toptarief, waartegen de rente op de
eigenwoningschuld kan worden afgetrokken, voor iedereen jaarlijks met 0,5 procentpunt te
verlagen totdat na 28 jaarlijkse stappen het aftrekpercentage van 38 wordt bereikt.
Uitvoeringstechnisch is het hanteren van een afzonderlijk tarief voor een specifieke aftrekpost
veel complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Bovendien staat een dergelijke pragmatische
stap op gespannen voet met het draagkrachtbeginsel, waarin aan elke euro een gelijke
draagkracht wordt toegekend, onafhankelijk van de vraag of het een plus- of minpost betreft.
De commissievoorstellen die wel tot wetswijziging hebben geleid, zijn de
tegemoetkoming bij restschuld, de afschaffing van de vrijstelling voor kapitaalverzekeringen
eigen woning en de structurele verlaging van de overdrachtsbelasting op woningen naar 2
procent. Deze passen in een evenwichtige vormgeving van het eigenwoningregime.
Een duidelijke stap vooruit is het voorstel van de commissie om – als de woningmarkt
daaraan toe is – het eigenwoningregime onder te brengen in box 3. 32 Dat is eerlijker en
gemakkelijker uitvoerbaar. Ik heb deze oplossingsrichting – tot vervelens toe – bepleit in
samenhang met de invoering van een basisvrijstelling voor het in de woning geïnvesteerde
vermogen. Desnoods kan naar dat eindresultaat worden toegewerkt door de bestaande
‘villabelasting’ 33 voorzichtig en geleidelijk om te bouwen door de ‘villagrens’ (€ 1.040.000)
te verlagen en in dat segment de eigenwoningbijtelling stapsgewijs te verhogen tot het
evenwichtspunt van een box-3-variant is bereikt. In het kader van het crisisbeleid heb ik
verder bepleit te komen tot het tijdelijk aftrekbaar maken van de kosten veroorzaakt door
achterstallig onderhoud en uitgaven voor de verbetering van de eigen woning (waaronder
energiebesparende maatregelen), tot een beperkt percentage van de WOZ-waarde. 34 Zo kan
worden bereikt dat ‘vermogenden’ weer geld in de nationale bouweconomie pompen, zoals
30

De minimaal vereiste looptijd van de polis bedraagt twintig jaar.
Stevens (2013).
32
Zie: Commissie Sociaal-Economische Deskundigen (2010).
33
De term duidt op het hogere eigenwoningforfait voor woningen met (in 2013) een WOZ-waarde van meer dan
€ 1.040.000. Over het excedent bedraagt de bijtelling (in 2013) niet 0,6 procent, maar 1,55 procent. Het
laatstgenoemde percentage wordt de komende jaren verder verhoogd.
34
Daarin moet wel een doelmatigheidsdrempel worden ingebouwd. Eventueel kan ervoor worden gekozen om
slechts 50 procent aftrekbaar te stellen.
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het kabinet meermaals heeft aanbevolen. 35 De neutraliteit tussen kopen en huren zal
bovendien worden verbeterd door ook het scheefwonen in de huursector aan te pakken.
5

Betere afstemming tussen de boxen
Inkomsten vallen sinds de belastingherziening in 2001 in een van drie boxen. Inkomen
uit werk (inclusief uitkeringen en pensioenen) en de eigen woning valt in box 1 en wordt
belast tegen het progressieve tarief – de percentages over het inkomen in de vier tariefschijven
lopen op van 37 tot 52 (AOW-gerechtigden: van 19,1 tot 52). Voordelen behaald bij de
vervreemding van aandelen die onderdeel zijn van een ‘aanmerkelijk belang’, worden bij de
directeur-grootaandeelhouder belast in box 2 – tegen een vlak tarief van 25 procent. Een
fictief rendement van 4 procent van het vermogen wordt in box 3 belast tegen een vlak tarief
van 30 procent. Deze ‘vermogensrendementsheffing’ werkt als een vermogensbelasting met
een tarief van 1,2 procent van het vermogen. Daar staat tegenover dat de werkelijk genoten
vermogensinkomsten onbelast blijven.
Terecht bepleit de commissie een betere afstemming tussen de boxen. Nadat ook voor
inkomen in box 1 een vlaktaks is ingevoerd, kunnen de vaste tarieven voor inkomen in box 2
en box 3 gewoon blijven bestaan. Wel is een betere afstemming gewenst. In 2001 is de
vermogensrendementsheffing gestart op basis van de toen geldende vaste 4 procent rekenrente
voor pensioenen. Het gekozen tarief van 30 procent had een pragmatisch karakter. Het tarief
moest niet zó hoog zijn dat het belastingvlucht zou stimuleren, maar voldoende hoog om
opbrengst te genereren. 36 Bij een consequente beleidslijn had het rendementspercentage
inmiddels moeten zijn aangepast aan de actuele rendementen waarmee pensioenfondsen op
last van hun toezichthouders moeten rekenen. 37 Dat is tot heden nog niet gebeurd. Die
nalatigheid beschadigt het rechtsgevoel. Het commissievoorstel het forfaitaire rendement te
koppelen aan het vijf-jaars voortschrijdend gemiddelde van het rendement op spaargeld (in
2014: 2,4 procent) is mij dan ook uit het hart gegrepen. Ik zou daarbij echter liever willen
uitgaan van een gestandaardiseerde beleggingsportefeuille.
De positie van de directeur-grootaandeelhouder (dga) is terecht door de commissie aan
de orde gesteld. Hij betaalt thans over zijn ondernemingsresultaat effectief 40 procent
belasting: eerst 20 procent vennootschapsbelasting over de bv-winst, verhoogd met 25 procent
aanmerkelijkbelangheffing in box 2 als het restant als dividend wordt uitgekeerd of als
voordeel bij vervreemding van de aandelen wordt getoucheerd. Bij winsten boven € 200.000
is dat 25 plus 18,75 = 43,75 procent. Dat lage gecombineerde tarief stimuleert ondernemers
met een hoge winst over te stappen naar de bv-vorm. Als dga ligt vervolgens een bijna
ongeremde uitstelmogelijkheid voor de aanmerkelijkbelangheffing binnen handbereik,
simpelweg door behaalde winsten in de vennootschap te houden.
Er zijn evenwel maatregelen getroffen die de vlucht naar de bv moeten afremmen.
Ondernemers in de inkomstenbelasting genieten vanaf 2013 een winstvrijstelling van 14
procent, waardoor hun toptarief slechts 44,72 procent bedraagt (0,86 van de winst × 52
procent). Bovendien wordt via de gebruikelijkloonregeling de progressie in de
inkomstenbelasting ondersteund. De commissie stelt op twee punten aanscherping voor. Ze
krikt de 70-procentnorm voor ‘gebruikelijk loon’ op tot 90 procent en bepleit over het fiscaal
35

Zie mijn eerdere pleidooi in: Stevens (2009).
De heffing fungeerde als een alternatief voor de niet uitvoerbaar geachte vermogenswinst- of
vermogensaanwasbelasting.
37
Vanwege de gewenste stabiele heffingsgrondslag is pleitbaar het rendement op een vast percentage te fixeren,
maar wanneer dit percentage langdurig op gespannen voet staat met de realiteit, is aanpassing gewenst,
bijvoorbeeld door een voortschrijdend gemiddelde te kiezen van het rendement op langlopende risicomijdende
beleggingen.
36
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eigen vermogen in de bv de vermogensrendementsheffing als voorschotbelasting te heffen.
Deze wordt – eventueel via de mogelijkheid van bijboeking op de verkrijgingsprijs van het
aanmerkelijkbelangpakket – te zijner tijd verrekend met de aanmerkelijkbelangheffing, die
wordt verlaagd tot 22 procent. Ik heb mijn bedenkingen. Ik zie juist liever een geclausuleerde
afschaffing van het gebruikelijk loon, dan een aangescherpte en verhoogde norm. Dat laatste
maakt de regeling alleen maar conflictgevoeliger en vereist complicerende coulanceregels in
verliesjaren of jaren met lage winsten. Ik bepleit afschaffing van de regeling in alle gevallen
waarin de jaarwinst kleiner is dan € 100.000, of wanneer de winst hoofdzakelijk aan de
aandeelhouder wordt uitgedeeld. In plaats van een voorschot-ab-heffing kies ik voor een
verhoging van het vpb-tarief. De voorschot-ab-heffing is mijns inziens bewerkelijker en
lastiger dan zij lijkt te zijn. Ook het tegenargument, dat de interne financieringsbehoefte van
de vennootschap niet moet worden afgekneld, telt zwaar; zwaarder, naar mijn mening, dan het
belang de uitstelmogelijkheid van de belastingheffing in te dammen. Eventueel kan wel
worden overwogen het huidige emigratielek (het vervallen van de belastinglatentie na tien
jaar) te dichten.
Van een heel andere orde is overigens het recent bekendgemaakte voorstel het tarief
van de aanmerkelijkbelangheffing gedurende het jaar 2014 tijdelijk te verlagen tot 22 procent.
Het kabinet wil dga’s verlokken tot grotere winstuitdelingen om zodoende een extra impuls
aan de bestedingen te geven. Dit plan past in diverse andere tijdelijke acties om ‘beklemd’
vermogen in spaarloonrekeningen, stamrecht-bv’s en nu dus ook in
aanmerkelijkbelangpakketten te ‘bevrijden’ en in de bestedingssfeer te brengen. Dergelijke
‘uitverkooptarieven’ passen slecht in een draagkrachtheffing. Bovendien staan ze op
gespannen voet met het duurzame en voorspelbare karakter van een belastingstelsel. Ook in
de sfeer van het schenkingsrecht zijn dergelijke tijdelijke tegemoetkomingen in het
vooruitzicht gesteld door verhoging van de vrijstelling, mits de schenking wordt gebruikt voor
de aankoop van een huis of aflossing van de eigenwoninghypotheek. De vraag is hoeveel
opportunisme een op rechtsbeginselen steunende heffing kan verdragen.
6

Uitstralingseffecten naar de vennootschapsbelasting
Het bedrijfsleven sukkelt met soortgelijke gevolgen van overfinanciering met vreemd
vermogen, als gezinnen op de eigenwoningmarkt. Ook hier is de scheefgroei aangejaagd door
het belastingstelsel, want decennialang is het eigen vermogen gediscrimineerd. Gezonde
financieringsverhoudingen zijn hierdoor uit balans getrokken en risicobuffers uitgehold. Om
deze onevenwichtigheid te repareren is een ratjetoe aan renteaftrekbeperkingen afgekondigd.
Vereenvoudiging is ook hier dringend geboden, maar het probleem is dat de
vennootschapsbelasting zowel de complexe marktpositie van multinationals moet afdekken,
alsook die van MKB-ondernemingen. Het is logischer om structureel rekening te houden met
het verschil in schaalgrootte tussen beide sectoren. Voor het MKB is de
vennootschapsbelasting veel te complex geworden. Helaas viel het niet onder de taakopdracht
aan de commissie om op dit gebied hervormingsvoorstellen te doen.
Ondernemers in de MKB-sector zouden moeten kunnen volstaan met een
vereenvoudigde vennootschapsbelasting, die samen met de inkomstenbelasting een globaal
evenwicht schept tussen de positie van ondernemers die – bij een verschillende rechtsvorm
van hun onderneming – te maken hebben met uiteenlopende fiscale regimes. 38 Het wachten is
hier op de toegezegde notitie van de regering over de eventuele invoering van een vierde box
in de inkomstenbelasting, de ondernemingsbox.

38

Van de Streek (2012).
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Ondernemersfaciliteiten
Dit kabinet beweert, net als zijn voorgangers, de regeldruk te willen verminderen. In
feite neemt deze druk eerder toe dan af. De wetgever heeft te weinig oog voor de
uitvoerbaarheid van zijn bedenksels. De Belastingdienst wordt telkens opgezadeld met
hapsnapregelingen, waarvan de rechtmatigheid te vaak discutabel is. Dat verhoogt de
belastingweerstand en maakt de heffingsprocessen bewerkelijker, minder transparant en
lastiger uitvoerbaar. Het leidt gemakkelijk tot bureaucratisch rondpompen van geld. Vanwege
politieke druk krijgt de snelheid van toeslagtoekenning, aanslagregeling en afgifte van VARverklaringen 39 aan zzp’ers te gemakkelijk prioriteit. 40 Iedereen weet dat dan kwaliteit en
zorgvuldigheid onder druk komen te staan. Maar zodra de tekortkomingen zichtbaar worden,
is iedereen de oorzaak weer vergeten en verliest de volksvertegenwoordiging zich in
incidentgedreven debatten.
Terecht zijn in het belastingstelsel ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten
opgenomen. Ze passen weliswaar slecht in een draagkrachtheffing, maar soms kan om
beleidsmatige redenen een instrumentele inzet van de belastingheffing gepast zijn. De
randvoorwaarde is dat vooral helderheid moet bestaan over de aard van de doelstelling en dat
overtuigend moet zijn aangetoond dat de belastingsubsidie het meest doelmatige instrument is
om dat doel te bereiken. Naar mijn mening moeten belastingfaciliteiten vooral het innovatieve
en winstgenererende ondernemerschap stimuleren. De commissie maakt zich niet populair
met het voorstel tot stapsgewijze afschaffing van de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek.
Politiek is dit een zwaar beladen onderwerp, maar het is onontkoombaar paal en perk te
stellen aan diverse uitwassen van schijnzelfstandigheid.
Stroomlijning van de ondernemersfaciliteiten is dringend nodig. De fiscale
oudedagsreserve 41 is door haar winstafhankelijke karakter gecompliceerd en administratief
bewerkelijk van opzet. Voorts schept zij slechts de illusie dat er een doelvermogen voor de
oudedagsvoorziening is afgeschermd, terwijl de praktijk is dat de ondernemer ter grootte van
de oudedagsreserve een uitgestelde belastingschuld heeft. De regeling kan beslist
eenvoudiger. De commissie wil oneigenlijk gebruik van de fiscale oudedagsreserve – wanneer
deze niet wordt gebruikt voor de aankoop van een lijfrente – bestraffen door het heffen van
revisierente. Afschaffen van de faciliteit, gekoppeld aan een gunstige afrekenmogelijkheid
voor bestaande gevallen, is mijns inziens een beter alternatief.
Een soortgelijke complexiteit wordt opgeroepen door de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze vermindert de fiscale winst met een bepaald
percentage van het bedrag van in aanmerking komende investeringen. Het aftrekpercentage
daalt, naarmate een ondernemer meer investeert. Dat is contraproductief. Een
investeringskorting zou een beter alternatief zijn. Die voorziet in een belastingkorting ter
grootte van een vast percentage van het investeringsbedrag.
Een niet-verstorende bedrijfsopvolgingsregeling is gunstig voor de continuïteit in het
ondernemerschap tussen de generaties, met name voor familiebedrijven. De bestaande
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten via geruisloze doorschuiving zijn echter theoretisch een
39

VAR = verklaring arbeidsrelatie. Een opdrachtnemer met een VAR van de Belastingdienst kan met dit
document aan zijn opdrachtgever aantonen dat hij werkzaam is als zelfstandig ondernemer, zodat de
opdrachtgever geen sociale premies op aan de opdrachtnemer uitbetaalde bedragen hoeft in te houden.
40
Een recent voorbeeld is de kamermotie waarin de regering wordt verzocht te garanderen dat zzp’ers in de zorg
die over de btw-plicht met de Belastingdienst contact opnemen, binnen tien werkdagen uitsluitsel krijgen over
hun btw-plicht. Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos c.s.; zie Tweede Kamer (2012-2013), 31 213, nr. 19.
41
Onder voorwaarden mag een ondernemer jaarlijks een deel van de winst (maximaal 12 procent, dan wel
€ 9.542) belastingvrij reserveren. Over de opgebouwde reserve moet met de fiscus worden afgerekend bij staking
van de onderneming, tenzij de reserve wordt gebruikt voor de aankoop van een lijfrente. In dat geval zijn de
latere lijfrentetermijnen belast.
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doorbreking van het draagkrachtbeginsel. Economisch bezien komen dergelijke faciliteiten
vaak niet aan de overnemende partij ten goede, maar aan de overdragende partij. Dus is het
gewenst te komen tot meer evenwichtige fiscale faciliteiten bij opvolgingsfinanciering, die
strakker aansluiten bij de bereidheid van de overdragende partij om daadwerkelijk betrokken
te blijven bij de overdrachtsfinanciering. 42
Via introductie van allerlei vermogenstoetsen in de toeslagen en door de werking van
de Wet werk en bijstand wordt het vermogen in tal van regelingen impliciet belast. Een
algehele inventarisatie en analyse van de belasting op vermogen(sinkomsten) in verhouding
tot de belasting op arbeidsinkomsten zou wenselijk zijn.43

8

Vermogen(sinkomsten) versus arbeid(sinkomen)
Bij een draagkrachtheffing is het irrelevant of het inkomen bestaat uit
arbeidsinkomsten of vermogensinkomsten; elke inkomende euro geeft de ontvanger gelijke
draagkracht. Voorstanders van een duale inkomstenbelasting (ib) bepleiten een
heffingssysteem, waarin het kapitaalinkomen tegen een laag proportioneel tarief in de
vennootschapsbelasting wordt belast en vrijgesteld blijft van inkomstenbelasting. Zo wordt
tegemoet gekomen aan de wens distorsies in het kapitaalverkeer te verwijderen, de spaarzin te
stimuleren en de economische bedrijvigheid te activeren. Slechts een duaal belastingsysteem
zou opgewassen zijn tegen de consequenties van toenemende kapitaalmobiliteit en de
groeiende belastingconcurrentie tussen landen in het algemeen en de lidstaten van de
Europese Unie in het bijzonder. 44
De commissie heeft de variant van een duale ib onderzocht waarbij de
kapitaalbeloning wordt vastgesteld aan de hand van het ondernemingsvermogen. Dit wordt
uitsluitend belast tegen het tarief van de vennootschapsbelasting. De winst na aftrek van de
kapitaalbeloning wordt net zo zwaar belast als het arbeidsinkomen. De commissie concludeert
dat de uitvoering van een dergelijke systematiek te bewerkelijk zou zijn.
In de bestaande inkomstenbelasting wordt op diverse onderdelen onderscheid gemaakt
tussen vermogen(sinkomsten) en arbeid(sinkomsten), ofwel tussen ondernemings- en
beleggingsvermogen. In het boxenstelsel is dit op een markante manier gebeurd door voor
belegd vermogen een afzonderlijke vermogensrendementsheffing in het leven te roepen. Om
ongewenste arbitrageprocessen in te dammen is in box 1 (werk en woning) de
terbeschikkingstellingsregeling in het leven geroepen. 45 Ook bij de toerekening van de
inkomsten binnen het gezin geldt een opmerkelijk verschil in behandeling tussen beide
inkomenscategorieën. Voor vermogensinkomsten geldt een geheel vrije toerekening aan de
partners, terwijl de arbeidsinkomsten slechts mogen worden toegerekend aan de partner die
dit inkomen zelf heeft genoten. Verder gelden binnen het aanmerkelijkbelangregime
mogelijkheden voor geruisloze doorschuiving van de aanmerkelijkbelangclaim, maar deze is
beperkt tot het ondernemingsvermogen; over het in het aandelenpakket besloten liggende
beleggingsvermogen moet bij vervreemding worden afgerekend. Dit onderscheid past niet in
42

Stevens (2004).
Mirrlees et al. (2011), p. 474.
44
Zie bijvoorbeeld Cnossen (2000) en zijn bijdrage aan deze aflevering van het Tijdschrift voor Openbare
Financiën.
45
Zonder deze regeling zou het voor ondernemers bijzondere lucratief zijn om de bedrijfspanden in privé te
houden (tegen 30 procent belaste huuropbrengst van 4 procent van de WOZ-waarde) en deze panden aan de
eigen onderneming te verhuren tegen 8 procent van de WOZ-waarde. In de onderneming (box 1) bespaart hij 52
procent van de huurlasten; in box 3 is de effectieve belastingdruk op de ontvangen huur slechts 15 procent (1,2
procent van de WOZ-waarde bij een werkelijke huuropbrengst van 8 procent van de WOZ-waarde). De wetgever
wilde paal en perk stellen aan zulke vormen van boxarbitrage.
43
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een draagkrachtbelasting. Het maakt de doorschuiftechniek bovendien tot een gecompliceerde
aangelegenheid en betekent een forse verzwaring van de uitvoeringslast.
Ook de erfbelasting kent een bedrijfsopvolgingsregeling, met een zeer forse
vrijstelling voor ondernemingsvermogen. Beleggingsvermogen, óók indien dat besloten ligt in
het vermogen van een onderneming, is daarvan echter uitgesloten. De regeling is uitermate
complex, bewerkelijk en omgeven met diverse rechtsonzekerheden. Bovendien zijn de
gedifferentieerde vrijstellingspercentages (83 en 100) dusdanig hoog, dat zij onaanvaardbare
ongelijkheid oproepen met andere vermogensbestanddelen, die evenmin gemakkelijk liquide
te maken zijn, maar desondanks geen vrijstelling genieten. Recentelijk heeft de advocaatgeneraal de Hoge Raad geadviseerd deze regeling als strijdig met het gelijkheidsbeginsel te
verklaren. 46 Het zou beter zijn geweest de vrijstelling niet tot de huidige omvang op te stuwen
en generieke maatregelen in de invorderingssfeer te treffen voor alle niet gemakkelijk liquide
te maken vermogensbestanddelen.
9

De toeslagen
Stroomlijning van het toeslagenassortiment is bitter noodzakelijk. Terecht constateert
de commissie dat de bestaande toeslagen, door hun verschillende reikwijdte en
ongecoördineerde afbouwpercentages, in hun samenhang volstrekt ondoorzichtig zijn. Ze
veroorzaken een grillig verloop van de marginale druk. Ik ondersteun het voorstel om te
komen tot een uniform afbouwpercentage (over een uniform inkomenstraject). Ook moeten de
vermogenstoetsen – zo die al naast de inkomenstoets gerechtvaardigd zijn – ten minste
worden geüniformeerd. Zoals ik in onderdeel 2 al aangaf, kan de zorgtoeslag bij een
gefiscaliseerde premieheffing voor de Zorgverzekeringswet vervallen. De huurtoeslag zou –
om fraude te bemoeilijken en de controlemogelijkheden te vergroten – voortaan exclusief via
de verhuurder kunnen lopen (woningcorporaties). De kinderbijslag en het kindgebonden
budget kunnen mijns inzien beter worden geïntegreerd en – om verzilveringsproblemen te
voorkomen – door de Belastingdienst als toeslag worden uitgekeerd, onafhankelijk van de
betaalde belasting. De commissie adviseert de kinderopvangtoeslag af te stemmen op het
arbeidsinkomen van de minstverdienende partner om de arbeidsmarktprikkel te versterken. Ik
ben daarin terughoudend. Die aanpassing doorkruist de leefvormneutraliteit en compliceert
het stelsel. Evenals de arbeidsmarktprikkel die verscholen zit in de afbouw van de
zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’, past een arbeidsmarktprikkel slecht in een echte
draagkrachtheffing. De beperking van de aanrechtsubsidie werkt trouwens – zoals reeds werd
opgemerkt – in haar huidige vorm niet voor gezinnen met vermogen die gemakkelijk
vermogensinkomsten naar de andere partner kunnen overhevelen. Het voorstel van de
commissie om de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag onder te brengen in
één huishoudentoeslag, maakt de toeslagenopbouw als zodanig niet overzichtelijker en schiet
mijns inziens over zijn doel heen.
10

Conclusie
Het rapport van de commissie is een bron van inspiratie voor activerend
belastingbeleid. Jammer dat het kabinet zijn reactie pas in het voorjaar van 2014 wil geven en
geen toekomstvisie schetst over het gewenste belastingstelsel. Daarvoor worden voldoende
bouwstenen aangedragen. Ik vertrouw er echter op dat de beleidsambtenaren inmiddels hun
voordeel hebben kunnen doen met de bevindingen in het rapport en ik hoop dat we in de
vertraagde kabinetsreactie op het rapport toch nog de voordelen terugzien van de bestudering
van de beleidsvoorstellen.
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