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STAATSSCHULDREDUCTIE GEEN 
PRIORITEIT

• Tegenover schuld staan bezittingen en vorderingen (alleen al 
toekomstige belasting op pensioenen is groter dan de schuld)

• Begrotingsdoelen richten op middellange termijn (niet op jaarbasis) en 
afwegen tegen andere doelen. Ook in EU-verband afdwingen, bijv. bij 
Brexit en Macron-plannen

• Wat betreft die andere doelen (naast bijv. duurzaamheid, veiligheid) 
vooral de sociale pijler in stelling brengen: werk, sociale vangnetten, 
minder ongelijkheid en armoede, geen concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden, en vooral voor Nederland: minder private 
schulden. Onder kabinetten Rutte is begrotingstekort afgewenteld op 
burgers en kleine ondernemers.

• Investeringen ook anders behandelen dan consumptieve uitgaven. 
Multiplier effect via Nationale Investeringsbank 2.0 met hulp 
pensioenfondsen en ECB. Juist nu profiteren van lage rente.



AFWENTELEN STAATSSCHULD OP 
BURGERS WAS ONNODIG, KORTZICHTIG 
EN CONTRAPRODUCTIEF

Bas Jacobs: Het saneren van de overheidsfinanciën stond steeds voorop, 
terwijl de hoge staatsschuld niet de oorzaak van de crisis was maar het 
gevolg. Het gevoerde begrotingsbeleid betekende volgens CPB sinds 
2011 5 tot 6 procent minder economische groei en het kostte zo’n 
360.000 banen. Het had zeker anders gekund. Als er wat minder zwaar 
was bezuinigd en wat meer was ingezet op het balansherstel van 
huishoudens, banken en de pensioenfondsen waren al die schulden 
teruggelopen. De trieste conclusie is: de schuldreductie is niet gelukt. De 
private schulden zijn hoger geworden en de overheidsschuld is 
nauwelijks gedaald. We zijn daarbij structureel ongeveer 10 procent aan 
bruto binnenlands product kwijtgeraakt, waarvan dus 5 tot 6 
procentpunt op het conto van de overheid komt. Omgerekend is dat zo’n 
40 miljard euro, waarop je 15 miljard aan belastinginkomsten kunt 
krijgen. Kortom: als we niks hadden gedaan was de begroting na drie 
jaar ook met 45 miljard verstevigd. Dan was het bezuinigingspakket van 
2011-2017 niet nodig geweest. 



PRIVATE SCHULDEN EEN GROOT 
PROBLEEM

• Vormen systeemrisico voor Nederland: gemiddeld lagere groei, grotere 
kans op crisis en langere stagnatie na crisis

• Veroorzaakt ook grote financiële sector, wat op zichzelf ook weer 
systeemrisico is

• Huidige praktijk is dat fiscaal private schulden gestimuleerd worden

• Vooral via de woningmarkt, met woningnood tot gevolg. 
Hypotheekschuld nu circa € 650 miljard. 

• Ook lage besteedbare inkomens, door oneerlijk en verkeerd werkend 
belastingstelsel en lage lonen en uitkeringen dragen bij aan 
schuldenvorming

• Gecombineerd met hoge woon- en zorglasten, flexwerk en flexwonen, 
en studieleningen/hoge les- en collegegelden tast bestaanszekerheid 
aan



EEN BETER BELASTINGSTELSEL

• Eerlijker: met meer nivellering. Lagere lasten voor kleine inkomens en 
vermogens (tot 1,5 x modaal) en hogere lasten voor hoge inkomens en 
vermogens. En met stevige aanpak belastingontwijking en –ontduiking. 
Geen hogere BTW, maar hogere vennootschapsbelasting. 

• Eenvoudiger: moeilijker om fraude te plegen, geen navorderingen die 
schulden veroorzaken, geen armoedeval bij stijging inkomen

• Bevordering werk: belasting op arbeid omlaag, belasting op kapitaal 
omhoog. Werkgeversheffingen bevoordelen arbeidsintensief 
ondernemen. 

• Netto-effect hogere belastingopbrengsten besteden aan meer werk, 
hogere lonen en uitkeringen, en lagere vaste lasten wonen en zorg

• Uiteraard redelijke overgangstermijnen en invoeringstrajecten (circa 10 
jaar)



HOE ZIET ZO’N BELASTINGSTELSEL 
ERUIT?
• Eenvoud niet door vlak- of tweetaks, maar door alle inkomen gelijk te 

behandelen (afschaffing boxen) en afschaffing alle heffingskortingen, 
toeslagen, aftrekposten en vrijstellingen, en juist meer 
inkomensschijven.

• In het huidige stelsel wordt in de 1e twee schijven premieheffing voor 
volksverzekeringen (AOW, ANW, WLZ) geheven. In het nieuwe stelsel 
wordt dit uit algemene middelen betaald en wordt de premieheffing via 
de 1e twee schijven afgeschaft. 

• Huurtoeslag wordt vervangen door inkomensafhankelijke maximale 
huren (t/m inkomen voor sociale huurwoning) van 24% besteedbaar 
inkomen.

• Zorgtoeslag, zorgpremie, eigen risico en eigen bijdragen in zorg 
worden geschrapt. Zorg wordt geheel via de belastingen gefinancierd, 
net als onderwijs

• Kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag worden 
geschrapt. In plaats hiervan wordt kinderopvang geheel via 
belastingen gefinancierd.

 



NIEUWE SCHIJVEN INKOMENSBELASTING

Huidige schijf        Nieuwe schijf Huidig percentage Nieuw 
percentage 

€ 0 t/m € 19.982 € 0 t/m € 20.000 36,55 % 0% 

€ 19.982 t/m € 33.791    € 20.000 t/m € 40.000 40,8% 20% 

€ 33.791 t/m € 67.072 € 40.000 t/m € 60.000 40,8% 40% 

€ 67.072 of meer € 60.000 t/m € 100.000 52% 50% 

€ 100.000t/m € 200.000 52% 60% 

€ 200.000 of meer 52% 70% 



BELASTINGEN EN WERK (1)
• Arbeidskorting vervangen door arbeidstoeslag (t/m 20.000/25.000 

euro)

• De werkgeverslasten omlaag brengen door de franchise (vaste korting 
per werknemer) in de grondslag voor werkgeverslasten te verhogen 
(gedifferentieerd hoger voor laaggeschoolde arbeid) zodat bedrijven 
met meer werknemers een relatief voordeel genieten ten opzichte van 
kapitaalintensieve bedrijven. Maak hierbij flexwerk duurder en vast 
werk goedkoper. Het MKB krijgt een collectieve regeling voor het 
doorbetalen van loon bij ziekte vanaf een half jaar. 

• Koppel de duur van de WW-uitkering aan conjunctuur: de maximale 
duur is dan korter tijdens hoogconjunctuur en langer bij 
laagconjunctuur. Premiedifferentiatie in de WW-premies, waarbij 
werkgevers die grote aantallen werknemers de WW insturen meer 
premie betalen, en hogere premies bij flexwerk. Leg de financiële 
verantwoordelijkheid voor het eerste halfjaar van de WW volledig bij 
werkgevers. Zo wordt ontslaan kostbaar en dus ontmoedigd en betere 
begeleiding en werk-naar-werk transities aantrekkelijker.



BELASTINGEN EN WERK (2)

• Vervanging zelfstandigenaftrek door minimum tarieven en collectieve 
verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid en aanvullend 
pensioen voor ZZP-ers

• Schrappen expatregeling

• Vervanging Participatiewet door Wet Basisuitkeringen en basisbanen, 
met maatwerk en goede begeleiding naar werk. Basisuitkeringen met 
positieve prikkels, geen voordeurdelerskortingen, hogere vrije 
bijverdiensten (eerste 2 jaar 50% vrij). Basisbanen zijn een recht, geen 
plicht voor uitkeringsgerechtigde. Gemeenten moeten die aanbieden 
aan hen die geen reguliere baan vinden. Zinvol maatschappelijk werk, 
dat regulier werk niet verdringt, op maat rekening houdend met 
afstand tot arbeidsmarkt en/of arbeidsbeperkingen, tegen tenminste 
minimumloon.

• Investeren in dienstverlening/persoonlijke begeleiding bij UWV en 
sociale diensten



BELASTINGEN OP INKOMEN UIT 
VERMOGEN (1)
• Vrijstelling belasting op erfenis verhogen van € 20.000 naar € 30.000 

verhogen; belasting op erfenissen > € 1 miljoen verhogen van 20 naar 
30%; schrappen belastingvrij € 100.000 schenken aan kinderen voor 
woning. Doorschuiven van vermogens voor ondernemers zwaarder 
aanslaan.

• Afschaffing aftrek pensioenpremies (bevoordeeld nu hogere inkomens)

• Belasting op vermogenswinst is nu heel laag (12%, gedaald van bijna 
20% in 1995; EU-gemiddelde is ruim 31%). Aandeel in totale 
belastinginkomsten is maar 15%, laagste binnen EU. Nu is belasting 
gebaseerd op fictief rendement dat hoge vermogens bevoordeeld. 
Belastingheffing moet uitgaan van werkelijk rendement, en uitstel van 
inkomen uit vermogen moet worden gestopt. Winst op onderneming 
wordt meegeteld bij inkomen uit vermogen. Huidige vrijstelling voor 
kleine spaarders (€ 25.000) blijft. Andere vrijstellingen (heffingvrij 
vermogen, eigen woning, pensioenen) en ouderentoeslag vervallen. 
Minimum is altijd € 0 (geen schulden stimuleren). Vrijstellingen en 
aftrekposten DGA’s vervallen. Aanpassen gebruikelijk loon. Eigen 
vermogen DGA’s zwaarder belasten. 



BELASTINGEN OP INKOMEN UIT 
VERMOGEN (2)

• Wijzigen vermogensetikettering: indien het vermogen voor het 
merendeel privé of voor de onderneming wordt aangewend, wordt het 
vermogen daar in volledigheid opgenomen. 

• Schrappen aftrekposten voor ondernemers (investeringsaftrek, 
ondernemersaftrek, energieaftrek, milieu-investeringsaftrek)

• Winst uit aanmerkelijk belang wordt ook als inkomen uit vermogen 
behandeld.

• Dividendbelasting: De desbetreffende BV blijft inhoudingsplichtige over 
het dividend, met 15% over het dividend. Het dividend wordt opgeteld 
bij de inkomsten uit vermogen en verschillen verrekend met reeds 
ingehouden dividendbelasting door de inhoudingsplichtige. 

• De winst uit sparen en beleggen wordt eveneens opgeteld bij de 
inkomsten uit vermogen. 



BELASTINGONTWIJKING EN ONTDUIKING 
(1)

• Naar schatting € 150 miljard Nederlands vermogen in 
belastingparadijzen. Kost ons tientallen miljarden euro’s aan gemiste 
belastinginkomsten.

• Belastingdienst te weinig capaciteit. Aangiftes van bedrijven nu maar 
eenmaal in de 40-50 jaar gecontroleerd. Daardoor vele miljarden 
euro’s aan gemiste belastinginkomsten. 

• Belastingdeals (‘rulings’) moeten openbaar worden en democratisch 
gecontroleerd, en zo worden getoetst aan het voorkomen van 
belastingontwijking en –ontduiking.

• Vestigingseisen van multinationals moeten drastisch worden 
verscherpt om belastingontwijking en – ontduiking te voorkomen. Nu 
hoef je zelfs geen werknemers of een kantoor in Nederland te hebben.



BELASTINGONTWIJKING EN ONTDUIKING 
(2)
• Belastingverdragen met ontwikkelingslanden worden aangepast en 

voorzien van een antimisbruikbepaling. Bij onderhandelingen worden 
de belangen van ontwikkelingslanden beschermd. 

• Belast in Nederland de in het buitenland gestalde inkomsten en 
vermogens van in Nederland gevestigde multinationals en superrijken; 

• Bedrijven moeten in concrete aantallen en euro’s in hun jaarverslagen 
aan gaan geven in welke landen zij produceren, in welke landen zij hun 
omzet boeken, waar zij investeren en in welk land zij hoeveel belasting 
betalen. Ook moeten bedrijven meer inzicht geven in hun 
vennootschapsstructuur. 

• Verscherpen van het toezicht op trustkantoren die nu werken voor 
brievenbusfirma’s. We saneren de sector met strenge regels en door 
illegale praktijken harder aan te pakken. Er komt een openbaar register 
waarin staat wie de eigenaar is van een brievenbusfirma en wie 
profiteert van constructies via brievenbusfirma’s en trustkantoren. 



VENNOOTSCHAPSBELASTING

• Grootbedrijf heeft in NL circa € 60 miljard aan vermogen dat nu niet 
besteed wordt en dus onproductief is.

• In NL is tarief sinds 1980 gedaald van 48 naar 25%. Maar effectieve 
tarief is maar 7%, laagste in EU. Aandeel in totale belastinginkomsten 
gedaald van 17% in 2000 naar 10% nu, een verschil van ruim 10 
miljard euro.

• Tarieven moeten omhoog: < 200.000 euro winst van 20 naar 30%; > 
200.000 euro winst van 20 naar 35%.

• Aanpak misbruik innovatiebox, deelnemersvrijstellingen en voordelen 
voor herstructurering schulden en verliezen. De verliesverrekening 
wordt geschrapt. Gelijke aftrek voor vreemd en eigen vermogen. Geen 
aftrek meer voor rentelasten.
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