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1 Inleiding 

De Studiecommissie Belastingstelsel heeft het CPB gevraagd enkele varianten te analyseren rond de 

hervorming van het Nederlandse belastingstelsel. Deze notitie doet verslag van de bevindingen van het 

CPB. Het rapporteert de budgettaire-, koopkracht- en economische effecten van een aantal maatregelen. Bij 

de analyse van economische effecten is, voor zover mogelijk, gebruik gemaakt van economische modellen. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van inzichten uit de economische literatuur als aanvulling op deze 

berekeningen. Waar kwantificering niet mogelijk is wordt volstaan met een literatuurbespreking. De 

kwantitatieve analyses worden beschreven in vijf bijlagen bij deze notitie.  

De notitie zelf is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 gaat in op enkele globale verschuivingen in 

belastinggrondslagen. De paragrafen daarna bespreken hervormingen in de structuur van afzonderlijke 

grondslagen. Zo bespreekt paragraaf 3 de structuur van de BTW, paragraaf 4 die van de Vpb en paragraaf 5 

box 1 van de loon- en inkomstenbelasting. Paragraaf 6 bespreekt vervolgens de belastingheffing van 

kapitaalinkomen en paragraaf 7 de belastingheffing van ondernemingen. 

CPB modellen en belastingvarianten 

In deze notitie wordt gebruik gemaakt van verschillende economische modellen. Dit weerspiegelt het adagium van het 

CPB: ‘different models for different purposes’. Zo is SAFFIER ontworpen voor de effecten op zowel korte- als lange 

termijn, terwijl MIMIC en CORTAX de lange termijn effecten simuleren. MIMIC en MIMOSI zijn vooral geschikt voor de 

analyse van de inkomstenbelasting, CORTAX vooral voor de vennootschapsbelasting.  

Elk CPB model heeft drie belangrijke kenmerken: theorie, empirie en instituties: 

- Theorie zorgt ervoor dat de samenhang tussen belastingen en economische variabelen kan worden herleid tot het 

gedrag van mensen en bedrijven. Uitkomsten zijn daardoor goed te begrijpen. 

- Empirie impliceert dat de samenhang tussen variabelen is gebaseerd op de best beschikbare kennis uit de literatuur of 

schattingen voor Nederland. De kwantitatieve inschatting is daardoor waardevol. 

- Instituties maken het mogelijk beleidsvarianten specifiek voor Nederland te analyseren. Modellen zijn soms meer en 

soms minder gedetailleerd in de institutionele details.  

De modellen zijn waardevol als instrument voor beleidsanalyse. Het disciplineert en structureert het nadenken over de 

economische gevolgen van beleid. De empirische basis impliceert bovendien dat de best mogelijke kwantitatieve 

inschatting wordt gegeven van de economische effecten.  

Modeluitkomsten gaan wel met onzekerheid gepaard. Modellen zijn abstracties van de werkelijkheid en beschrijven 

soms niet alle mogelijke consequenties of alle details van een maatregel. Bovendien is empirische kennis vaak 

omgeven met onzekerheid die niet tot uitdrukking komt in simulatie-uitkomsten.  

Het is belangrijk voor beleidsdiscussies dat modeluitkomsten op een juiste manier worden geïnterpreteerd. In deze 

notitie worden de modeluitkomsten geplaatst in de bredere context van de economische literatuur. Waar relevant wordt 

ook aangegeven hoe betrouwbaar de gebruikte empirische informatie in de modellen is. 
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2 Belastingverschuivingen 

Deze paragraaf bespreekt de gevolgen van een verschuiving in de belastingdruk tussen verschillende 

grondslagen. We gaan in op de uitruil tussen de BTW en de loon- en inkomstenbelasting (LB/IB), 

vergroening van het belastingstelsel, de uitruil tussen de vennootschapsbelasting en de BTW en een 

verschuiving naar onroerende zaken. Er wordt geen aandacht besteed aan de specifieke manier waarop een 

verschuiving wordt vormgegeven. Dat gebeurt in latere paragrafen. In deze paragraaf is gebruik gemaakt 

van simulaties met SAFFIER (bijlage 1), CORTAX (bijlage 3) en MIMIC (bijlage 4). 

2.1 Verschuiven van LB/IB naar BTW 

Een verschuiving in de belastingdruk van de LB/IB naar de BTW heeft geringe economische effecten. Dat 

blijkt onder meer uit de modelanalyses met SAFFIER en MIMIC. Uit SAFFIER komt bijvoorbeeld naar 

voren dat zowel een verhoging van de LB/IB als van de BTW een negatief effect heeft op het BBP en de 

werkgelegenheid. Op lange termijn is het effect van een LB/IB verhoging iets groter dan van de BTW 

verhoging. In geval van een verschuiving van de LB/IB naar de BTW resulteert per saldo een klein positief 

effect op de economie. 

MIMIC beziet de invloed van deze verschuiving op micro-economische prikkels van huishoudens en 

vervolgens voor de macro-economische gevolgen. De precieze vormgeving van de hervorming is daarbij 

relevant. In bijlage 4 worden twee varianten gepresenteerd. Allereerst een verlaging van tarieven van box 1 

in de LB/IB en een gelijktijdige verhoging van het hoge BTW-tarief. Deze variant leidt tot enige 

denivellering omdat mensen met een laag inkomen niet veel profijt hebben van lagere tarieven in box 1 

(vanwege diverse kortingen en aftrekposten), maar wel worden getroffen door het hogere BTW-tarief (zie 

ook variant 9 in bijlage 5). Mensen met hogere inkomens hebben juist meer baat bij lagere tarieven in box 1. 

Denivellering stimuleert het arbeidsaanbod, waardoor de effecten op de arbeidsmarkt licht positief zijn.  

In de tweede variant in bijlage 4 wordt de opbrengst van de hogere BTW niet alleen gebruikt voor lagere 

tarieven in Box1, maar ook voor een hogere algemene heffingskorting. Daarmee worden vooral de lagere 

inkomensgroepen tegemoet gekomen. In dat geval pakt de verschuiving min of meer neutraal uit voor de 

inkomensverdeling. Tegelijkertijd is er nu nauwelijks een effect op de arbeidsmarkt. De simulaties 

illustreren dat een verschuiving tussen de BTW en de de LB/IB niet ontkomt aan de uitruil tussen gelijkheid 

en doelmatigheid. 

Deze modeluitkomsten komen overeen met inzichten uit de economische theorie.1 Of mensen worden 

belast over hun inkomen of hun consumptie maakt in principe niet uit voor de arbeidsmarkt: beiden hebben 

dezelfde inkomens- en substitutie-effecten. Immers, waar de LB/IB de prijs van vrije tijd verlaagt, daar 

verhoogt de BTW de prijs van consumptie. Dit veroorzaakt dezelfde substitutie van consumptie naar vrije 

tijd en impliceert daarmee dezelfde verstoring in de arbeidsaanbodbeslissing.  

 
1
 Voor een recent handboek, zie L. Kaplow, 2008, The theory of taxation and public economics, Princeton University Press. 
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Een potentieel verschil tussen de BTW en de LB/IB is de invloed op de concurrentiepositie. Zo is de 

export vrijgesteld van BTW zodat hogere BTW-tarieven geen directe invloed hebben op de exportprijs. 

Voor zover lagere LB/IB-tarieven leiden tot lagere loonkosten, zou een verschuiving van de de LB/IB naar 

de BTW de concurrentiepositie kunnen verbeteren. Echter, ook een hogere inflatie door de BTW leidt tot 

hogere looneisen in de loononderhandelingen. Dit compenseert het effect van de lagere LB/IB op de 

loonkosten en neutraliseert het effect op de concurrentiepositie. Uit empirische schattingen van de 

loonvergelijking voor Nederland blijkt dat er per saldo geen effect is op de loonkosten en dus ook geen 

positief werkgelegenheidseffect.2  

Bij de BTW wordt wel gewezen op het gevaar van over-de-grens-winkelen indien het BTW-tarief 

substantieel hoger wordt dan in onze buurlanden. Empirisch onderzoek biedt weinig grond voor dergelijke 

effecten. Zo laten Gordon en Nielsen (1997) zien dat het BTW verschil in de jaren ’90 tussen Denemarken 

en Duitsland van 9%-punt nauwelijks heeft geleid tot een uitholling van de BTW-opbrengst in 

Denemarken.3 Ook Keen (2002) concludeert op basis van een literatuuroverzicht dat het gevaar van over-

de-grens-winkelen bij de BTW gering is. Grenseffecten zijn wel relevant voor accijnzen op brandstof, 

alcohol en tabak.4  

2.2 Vergroening van het belastingstelsel 

In vergelijking met de BTW zijn belastingen op specifieke consumptiecategorieën meestal minder 

doelmatig vanuit opbrengstperspectief (zie paragraaf 3 voor enkele uitzonderingen). De reden is dat 

belastingen op een smalle grondslag leiden tot substitutie naar andere goederen of diensten die lager worden 

belast. Daarmee hollen ze hun eigen grondslag uit waardoor de opbrengst afneemt. Het efficiëntieverlies is 

dan groter. Om een gegeven belastingopbrengst met zo min mogelijk verstoringen te genereren is het 

daarom beter om uit te gaan van een brede grondslag, zoals de BTW.  

Echter, milieubelastingen zijn juist bedoeld om het gedrag van mensen bij te sturen. Een milieubelasting 

corrigeert het prijssignaal in de markt voor de externe effecten van vervuiling. Dit leidt tot efficiëntere 

keuzes omdat mensen de externe effecten internaliseren in hun gedrag. Hoe sterker mensen reageren op een 

milieuheffing, hoe beter het resultaat is voor het milieu. Tegelijkertijd impliceert dit echter een lage 

opbrengst. Er is dus een uitruil tussen het milieu-effect van een belasting en het effect op de opbrengst.5 

Studies naar vergroening van het belastingstelsel komen vaak tot de conclusie dat dit gunstig uitpakt 

voor het milieu, maar niet gunstig is voor de werkgelegenheid en het BBP. Dit blijkt ook uit bijlage 1 aan de 

 
2
 Andere argumenten kunnen overigens wel pleiten voor een verschuiving van de LB/IB naar de BTW, zoals uitvoeringsaspecten of de 

robuustheid van de belasting. Zo zal de BTW grondslag sneller toenemen door de vergrijzing dan de LB/IB grondslag. Verschuiving van de 

LB/IB naar de BTW zal de soliditeit van de belastingen dus vergroten. 
3
 R. Gordon en S.B. Nielsen, 1997, Tax evasion in an open economy: Value-added taxes vs income tax, Journal of Public Economics, Vol. 

66, pp. 173-197. 
4
 M. Keen, 2002, Some international issues in commodity taxation, Swedish Economic Policy Review, Vol. 9, 11-45. 

5
 H.R.J. Vollebergh, 2007, Pigou en zo. Over belastingen als milieuinstrument in Nederland, in: C.L.J. Caminada, A.M. Haberham, J.H. 

Hoogteijling en H. Vording (eds.), Belasting met beleid, Sdu. 



 

 
5 

hand van simulaties met SAFFIER. We zien daar dat een verhoging van groene indirecte belastingen een 

iets groter negatief effect heeft op het BBP en de werkgelegenheid dan een verhoging van de BTW. Ook 

eerdere CPB-studies in de jaren ’90 met het ATHENA model geven een dergelijk beeld.6  

Sommige modelanalyses suggereren wel dat vergroening van het belastingstelsel leidt tot een stijging 

van de werkgelegenheid.7 Echter, deze berekeningen maken dan niet duidelijk wat hiervan de 

achterliggende oorzaak is. Zo kan vergroening best leiden tot grotere verschillen tussen loon en uitkering  

(bijvoorbeeld als de opbrengst wordt teruggesluisd naar alleen werkenden) waardoor het arbeidsaanbod 

wordt aangemoedigd. Achter de werkgelegenheidswinst gaat dan een verandering schuil in de 

inkomensverdeling. Indien vergroening van het belastingstelsel zo wordt vormgegeven dat de 

inkomensverdeling min of meer in stand blijft, dan is de verwachte invloed op de werkgelegenheid niet 

langer positief. 

2.3 Verschuiven van Vpb naar BTW  

De vennootschapsbelasting (Vpb) wordt door de OESO aangemerkt als meest verstorende belasting.8 Zo 

beïnvloedt de Vpb diverse beslissingen van bedrijven, waaronder de ondernemingsvorm, de 

financieringsstructuur tussen eigen en vreemd vermogen, investeringen, de locatiekeuze van een vestiging 

en de plek waar de winst van multinationals wordt gerapporteerd. Empirische studies bevestigen de 

relevantie van deze verstoringen.9 

In bijlage 3 staan enkele simulaties met het CORTAX model waarmee twee varianten zijn onderzocht 

van een budgetneutrale verschuiving van de Vpb naar de BTW met 0,5% van het BBP. Deze worden nader 

besproken in paragraaf 4. In beide varianten zien we dat de investeringen toenemen, de lonen stijgen en 

private consumptie omhoog gaat. De werkgelegenheid neemt echter niet of nauwelijks toe omdat de hogere 

BTW het arbeidsaanbod weer ontmoedigt.  

Ondanks de gunstige modeluitkomsten moeten de voordelen van een verschuiving van de Vpb naar de 

BTW enigszins worden genuanceerd. Het modelleren van de economische effecten van Vpb-hervormingen 

is met relatief veel onzekerheid omgeven. Bovendien worden niet alle aspecten van de Vpb in de 

modelanalyse meegenomen. Zo vervult de Vpb een belangrijke functie in ons belastingstelsel als rem op 

belastingarbitrage bij ondernemingen (zie paragraaf 7). Met dit mechanisme wordt in het model geen 

 
6
 Zie CPB, Economische gevolgen op lange termijn van heffingen op energie, Werkdocument 43, Den Haag, 1992; CPB, Effecten van een 

kleinverbruikersheffing op energie bij lage en hoge prijsniveaus, Werkdocument 64, Den Haag, 1993; CPB, Vergroening en Energie 

Effecten van verhoogde energieheffingen en gerichte vrijstellingen, Werkdocument 96, Den Haag, 1997; M. Lijesen, M. Mulder en 

M.Vromans, 2001, Fiscale vergroening en energie II: Economische effecten van verhoging en verbreding van de Regulerende 

Energiebelasting, CPB Document no. 6. 
7
 Zie bijvoorbeeld: Ecologic Institute, 2005, Effects of Germany’s ecological tax reforms on the environment, employment and technological 

innovation. 
8
 A. Johansson, C. Heady, J. Arnold, B. Brys en L. Vartia, 2008, Tax and economic growth, OECD Economics Department Working Paper 

no. 620. 
9
 R.A. de Mooij en S. Ederveen, 2008, Corporate tax elasticities: a reader's guide to empirical findings, Oxford Review of Economic Policy, 

24 (4), pp. 680-697. 



 

 
6 

rekening gehouden. Verder heeft de Vpb invloed op de inkomensverdeling. Hierover zijn economen 

overigens sterk verdeeld. Op de vraag wie uiteindelijk de Vpb in z’n portemonnee voelt antwoorden 

sommige economen dat dit vooral de aandeelhouders zijn, terwijl anderen juist benadrukken dat door 

economische doorwerkingen het effect uiteindelijk neerslaat in de lonen en prijzen.10 Voor zover de Vpb 

door aandeelhouders wordt gedragen, kunnen deze ook in het buitenland wonen. Bij een verschuiving van 

de Vpb naar de BTW spelen deze (onzekere) effecten op de inkomensverdeling en de verdeling tussen 

binnenlandse en buitenlandse ingezetenen mee in de uiteindelijke beoordeling. 

2.4 Verschuiven van BTW naar OZB 

De OESO kenmerkt belastingen op onroerende zaken als meest efficiënte belastingen.11 In Nederland gaat 

het dan bijvoorbeeld om de gemeentelijke OZB. Dit komt door het inelastisch aanbod, waardoor de OZB 

niet of nauwelijks kan worden ontlopen. Het welvaartsverlies is daardoor zeer beperkt. Een verschuiving in 

de belastingdruk van de BTW naar de OZB is daardoor naar verwachting gunstig voor de economie en de 

maatschappelijke welvaart. Het CPB heeft echter geen beschikking over een model waarmee de 

economische effecten van zo’n hervorming kunnen worden doorgerekend.12 Wel kunnen we de gevolgen 

beredeneren op basis van inzichten uit de economische theorie.  

Een OZB leidt tot een daling in de waarde van onroerend goed. Bezitters van onroerend goed worden 

dus getroffen en incasseren bij verkoop een verlies. Bij een volledig inelastisch aanbod is deze strop 

éénmalig en gelijk aan de gekapitaliseerde waarde van alle toekomstige belastingen. Als de overheid de 

opbrengst van de OZB gebruikt om andere belastingen zoals de BTW te verlagen, vindt er herverdeling 

plaats van eigenaren van onroerend goed naar consumenten. Dit kan de arbeidsmarkt en de economie 

beïnvloeden. Lagere BTW-tarieven maken consumptie goedkoper ten opzichte van vrije tijd waardoor het 

arbeidsaanbod zal stijgen. Een verschuiving van de BTW (of de LB/IB) naar de OZB zal daarom gunstige 

effecten hebben op de arbeidsmarkt en het BBP.  

3 Uniformering BTW tarieven 

Deze paragraaf bespreekt de effecten van een uniformering van de BTW-tarieven. Momenteel kent 

Nederland twee BTW-tarieven (naast vrijstellingen en een nultarief op export): een verlaagd tarief van 6% 

en een algemeen tarief van 19%. Deze zouden vervangen kunnen worden door één uniform BTW-tarief. In 

bijlage 2 is berekend dat een uniform tarief van 15,26% zou leiden tot een budgetneutrale omzetting. In 

plaats van een budgetneutrale omzetting zou ook kunnen worden gekozen voor een hoger uniform tarief. Op 

die manier kunnen middelen worden gegenereerd om andere belastingen te verlagen. Zo zal bij een uniform 

 
10

 J. Slemrod, 1995, Professional opinions about tax policy, National Tax Journal 48, 121-147. 
11

 A. Johansson e.a., 2008, op cit. 
12

 Voor de belasting op woningen is een nieuw model ontwikkeld waarmee hervormingen in de huizenmarkt worden onderzocht. De 

resultaten hiervan worden binnenkort door het CPB gepubliceerd. 
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BTW-tarief van 19% een budgettaire opbrengst resulteren van 8 miljard. Bij een uniform tarief van 21% 

resulteert een opbrengst van 12,3 miljard. De economische effecten van deze verschuiving zijn, zoals 

besproken in paragraaf 2, afhankelijk van de precieze vormgeving van de terugsluis.  

In de achtergrondstudie voor het Mirrlees Review over indirecte belastingen worden drie potentiële 

argumenten genoemd die differentiatie van de indirecte belastingen kan rechtvaardigen: 

verdelingsmotieven, arbeidsmarkteffecten en allocatieve- of sturingsmotieven.13  

Allereerst verdeling. Het overheidsstreven naar een gelijkmatige verdeling van welvaart wordt het meest 

doelmatig gerealiseerd via directe belastingen en uitkeringen. Deze instrumenten maken gebruik van 

informatie over individuele of gezinskenmerken (zoals inkomen, de aanwezigheid van kinderen, 

gezondheid, etc.) als aangrijpingspunt voor herverdeling. Bij indirecte belastingen is er geen individueel 

aangrijpingspunt. Er kan dan alleen geaggregeerde informatie worden gebruikt voor herverdeling, 

bijvoorbeeld het gemiddelde budgetaandeel van huishoudens aan een bepaalde uitgavencategorie. 

Herverdeling is dan minder goed gericht. Empirische studies laten zien dat het nivellerende effect van 

tariefdifferentiatie in de BTW gering is. Bijlage 2 laat zien dat dit ook geldt voor Nederland. De literatuur 

stelt dan ook dat herverdeling geen sterk argument is voor differentiatie in de indirecte belastingen omdat 

directe instrumenten dit beter kunnen.  

Een tweede argument dat kan pleiten voor tariefdifferentiatie is dat indirecte belastingen invloed 

uitoefenen op de arbeidsmarkt. Net als de inkomstenbelasting veroorzaakt de BTW een verstoring in de 

arbeidsaanbodkeuze van huishoudens vanwege de verandering in de relatieve prijs van vrije tijd ten opzichte 

van consumptie. Een manier om deze verstoring weg te nemen is door ook vrije tijd te belasten. Vrije tijd is 

echter niet observeerbaar voor de overheid. Dan kan het aantrekkelijk zijn om goederen en diensten te 

belasten die complementair zijn met vrije tijd. Zo wordt een belasting op vrije tijd als het ware nagebootst. 

Om dezelfde reden zou de overheid goederen en diensten die sterk complementair zijn met arbeid moeten 

subsidiëren of in elk geval laag belasten. Ook dit zou de verstoring in de arbeidsaanbodkeuze verkleinen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderopvang of arbeidsintensieve diensten. Buiten deze twee voorbeelden 

zijn er echter niet veel goederen of diensten die op grond van dit argument in aanmerking komen voor een 

verlaagd BTW-tarief. Voor die goederen zal tariefdifferentiatie juist tot grotere verstoringen leiden.  

Het derde argument voor tariefdifferentiatie heeft eveneens betrekking op efficiëntie, namelijk via 

sturing van gedrag. Als bepaalde goederen of diensten negatieve externe effecten veroorzaken, zoals tabak, 

alcohol of milieuvervuilende consumptie, kunnen correctieheffingen worden ingezet om de allocatie 

efficiënter te maken. Pigouviaanse belastingen zorgen er namelijk voor dat prijssignalen een betere 

weerspiegeling zijn van de maatschappelijke schaarsteverhoudingen. Voor veel van deze goederen en 

diensten gebruikt de overheid gerichte belastingen en subsidies. Accijnzen grijpen bijvoorbeeld aan bij de 

geconsumeerde hoeveelheid en niet op de toegevoegde waarde zoals de BTW. De mogelijkheid om gerichte 

accijnzen of regulerende heffingen in te zetten, vermindert de rol die tariefdifferentiatie in de BTW speelt 

voor allocatieve doelen.  

 
13

 I. Crawford, M. Keen en S. Smith, 2008, Value added tax and excises, The Mirrlees Review, IFS London. 
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De bijdrage van Crawford e.a. voor het Mirrlees Review concludeert dat de argumenten voor Btw-

tariefdifferentiatie uiteindelijk niet overtuigend zijn omdat andere instrumenten effectiever en doelmatiger 

zijn om bepaalde doelstellingen te realiseren. Uniformering van het tarief zal leiden tot een welvaartswinst 

omdat verstoringen in de relatieve prijzen worden weggenomen. Ook een studie door Copenhagen 

Economics (2007) voor de Europese Commissie komt tot deze conclusie op basis van modelsimulaties voor 

de hele EU.14 Naast de bovengenoemde argumenten benadrukken zij dat er hoge administratieve- en 

uitvoeringslasten gepaard gaan met tariefdifferentiatie. Uniformering zal ook op grond daarvan tot 

doelmatigheidswinst leiden.15 Wij onderschrijven deze analyses en verwachten dat uniformering van de 

BTW-tarieven (op termijn) gunstig is voor de maatschappelijke welvaart in Nederland. Er zouden dan wel 

andere instrumenten moeten worden ingezet om doelstellingen rond verdeling, arbeidsmarkt en externe 

effecten te realiseren. 

4 Structuur vennootschapsbelasting 

Deze paragraaf bespreekt enkele hervormingen in de Vpb. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CORTAX 

model. Dat is geschikt voor de macro-economische analyse van hervormingsrichtingen in de Vpb op lange 

termijn. De simulaties zijn beschreven in bijlage 3.16 

De Vpb beïnvloedt allerlei keuzes van bedrijven. Voor de keuze van ondernemingsvorm is het zogeheten 

globale evenwicht tussen de IB-onderneming en vennootschappen van belang. Als de belastingdruk uiteen 

loopt, zullen sommige bedrijven op fiscale gronden kiezen voor de meest aantrekkelijke rechtsvorm. 

Behalve dat dit leidt tot arbitrage en daarmee tot vermindering van belastingopbrengst, kunnen hier ook 

economische kosten mee gepaard gaan. 

De verstoring in de financieringsbeslissing wordt veroorzaakt door de ongelijke behandeling van 

vreemd- en eigen vermogen. Omdat rente wel maar het rendement op eigen vermogen niet aftrekbaar is, 

leidt de Vpb tot een relatieve bevoordeling van schuldfinanciering. Hierdoor ontstaat een fiscaal gedreven 

hoge schuldquote in bedrijven. Ze lopen daardoor een groter risico op faillissement. Ook worden bedrijven 

die eenvoudig aan schuld kunnen komen bevoordeeld ten opzichte van andere bedrijven. Verder maakt de 

renteaftrek het mogelijk voor multinationals om via aanpassing van hun financieringsstructuur een deel van 

de belastbare winst te laten neerslaan in landen met relatief lage Vpb tarieven. Dit leidt tot uitholling van de 

grondslag in landen met hoge tarieven.  

 
14

 Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union, 2007, DG Taxud, European 

Commission. 
15

 Deze laatste studie maakt overigens een uitzondering voor een verlaagd tarief op arbeidsintensieve diensten. Zoals ook hierboven 

betoogt is het economisch efficiënt om deze diensten te subsidiëren of in elk geval minder zwaar te belasten ten opzichte van andere 

goederen en diensten. Dit biedt een economische onderbouwing voor een verlaagd BTW tarief op deze diensten. Het kan ook worden 

gerealiseerd via subsidies die op een andere manier worden vormgegeven.  
16

 De modellering van de Vpb is vrij grof in het model. De waarde van CORTAX zit vooral in de conceptuele analyse van Vpb hervormingen. 

Voor de details van de wetgeving of de gevolgen voor specifieke sectoren is het model niet geschikt. 
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Voor de (marginale) investeringsbeslissingen – de hoeveelheid nieuw kapitaal geïnvesteerd in een 

onderneming – zijn de kapitaalkosten relevant. De invloed van belastingen op de kapitaalkosten kan worden 

gemeten met de effectieve marginale Vpb-druk. Aftrekposten die aangrijpen op de investeringskosten, zoals 

financieringskosten of afschrijvingskosten, zijn belangrijker voor de marginale effectieve druk dan het Vpb-

tarief. Het tarief grijpt immers niet alleen aan bij de kapitaalkosten, maar ook bij de overwinsten.  

Bij locatiebeslissingen houden bedrijven rekening met de gemiddelde effectieve Vpb-druk: hoe lager de 

belastingdruk, hoe meer bedrijven zullen kiezen voor een locatie. Door de aanwezigheid van 

bedrijfsspecifieke winsten (bijvoorbeeld als gevolg van een technologievoorsprong, een merknaam of 

specifieke know-how) is niet zozeer de belastingdruk op de marginale investering relevant, maar speelt ook 

het tarief op overwinst een rol bij de locatiekeuze.  

Winstverschuiving door multinationals – onder meer via het manipuleren van interne verrekenprijzen en 

het herstructureren van de financiering van dochterondernemingen – vormt een bedreiging voor de 

belastinggrondslag van landen. Een hoog statutair Vpb-tarief (ten opzichte van het tarief in andere landen) 

is bepalend voor deze verstoring. 

Om verstoringen van de Vpb te verminderen zijn diverse hervormingsvoorstellen denkbaar. Hieronder 

worden enkele hervormingsvoorstellen nader besproken: Vpb-tariefverlaging, een vermogensaftrek, 

beperking van de renteaftrek en een budgetneutrale combinatie van hervormingen.17 Overigens geldt bij al 

deze varianten dat rekening moet worden gehouden met de kwalificaties die in paragraaf 2.3 zijn gemaakt. 

Bij elke variant gaan we er tevens van uit dat omringende landen niet reageren op de Nederlandse 

hervorming. Doen ze dat wel, dan zullen de effecten voor Nederland anders uitpakken. 

4.1 Vpb-tariefaanpassing 

Verlaging van het Nederlandse Vpb-tarief heeft structureel een aantal gunstige economische effecten. In 

bijlage 3 is een tariefverlaging van 0,5% van het BBP gesimuleerd, gefinancierd uit eenzelfde verhoging 

van de BTW. Uit de simulaties komt het volgende naar voren. Allereerst dalen de kapitaalkosten, waardoor 

de investeringen stijgen. Dit verhoogt de arbeidsproductiviteit, zodat ook de lonen omhoog gaan. Hierdoor 

gaan mensen meer arbeid aanbieden waardoor de werkgelegenheid stijgt. Tegenover dit positieve effect 

staat echter dat de BTW-verhoging het arbeidsaanbod ontmoedigt. Per saldo blijft de werkgelegenheid 

gelijk. De verlaging van het Vpb-tarief leidt voorts tot een geringer voordeel van schuldfinanciering ten 

opzichte van financiering met eigen vermogen. Daardoor daalt de schuldquote. Tot slot zorgt tariefverlaging 

ervoor dat multinationals meer winst in Nederland rapporteren, waardoor de Vpb grondslag breder wordt. 

Dit vermindert de budgettaire kosten van de Vpb-verlaging. De BTW-tarieven hoeven minder sterk omhoog 

hetgeen ten goede komt aan de private consumptie. Overigens treed dit effect alleen op als andere landen 

 
17

 Voor een verdere bespreking van de vermogensaftrek en de beperking van renteaftrek, zie R.A. de Mooij en M. Devereux, 2009, 

Alternative systems for business tax in Europe, European Commission, Taxation Paper No. 17. 
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hun tarief niet verlagen. Per saldo resulteert een Vpb-verlaging gefinancierd uit een BTW-verhoging dan tot 

een hoger BBP en een toename van de consumptie.  

4.2 Vermogensaftrek in de VPB 

Het toestaan van aftrek voor het normale, risicovrije rendement op eigen vermogen heeft twee belangrijke 

gevolgen voor bedrijven.18 Ten eerste zorgt het voor een neutralere fiscale behandeling van eigen en vreemd 

vermogen. Hierdoor wordt de financieringsverstoring kleiner. Ten tweede leidt de aftrek tot een verlaging 

van de kapitaalkosten. Dit stimuleert de investeringen.  

In bijlage 3 is de vermogensaftrek met CORTAX gesimuleerd. Daarbij is de omvang van de aftrek 

zodanig gekozen dat deze met een budgettaire derving gepaard gaat van 0,5% van het BBP. Net als 

hierboven wordt dit gefinancierd uit verhoging van de BTW. Uit de simulaties blijkt dat de vermogensaftrek 

een forse stimulans is voor de investeringen en het BBP. In vergelijking met de verlaging van het Vpb-tarief 

dalen de kapitaalkosten sterker waardoor ook de investeringen sterker stijgen. Dit verhoogt de lonen omdat 

de arbeidsproductiviteit stijgt. Hoewel de BTW-verhoging het arbeidsaanbod afremt, leidt het hogere loon 

per saldo toch tot een kleine vergroting van het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid. Door de 

vermogensaftrek neemt ook de bevoordeling van vreemd vermogen af. De schuldquote daalt daardoor. De 

toename in private consumptie is minder groot dan bij een verlaging van het Vpb-tarief doordat de 

vermogensaftrek geen invloed heeft op de winstallocatie van multinationals. Daardoor is de 

grondslagverbreding minder sterk en is de benodigde stijging van het BTW-tarief groter. 

Concluderend kunnen we stellen dat de vermogensaftrek net als Vpb-tariefverlaging gunstig uitpakt voor 

de investeringen en het BBP. In vergelijking met tariefverlaging is de vermogensaftrek aantrekkelijker 

vanuit het perspectief van de investeringen, maar minder aantrekkelijk vanuit het perspectief van 

grondslagverbreding via het aantrekken van de winst van multinationals. Voor het Mirrlees Review pleiten 

ook Griffith e.a. (2008) voor een vermogensaftrek.19 

4.3 Renteaftrek beperken 

De renteaftrek kan op verschillende manieren worden beperkt. Het meest vergaand is het afschaffen van de 

renteaftrek, zoals onder een comprehensive business income tax.20 Minder vergaand is het beperken van de 

aftrekbare rente voor bedrijven, bijvoorbeeld door middel van thin-capitalisation regels.21 

 
18

 Deze hervorming staat bekend als de Allowance for Corporate Equity (ACE). In plaats van de ACE zou de overheid ook de renteaftrek 

kunnen afschaffen en kunnen overgaan op een generieke aftrek op het totale vermogen, de zogeheten Allowance for Corporate Capital. 

Voor een bespreking van de ervaringen met een ACE systeem, zie A. Klemm, 2007, Allowance for corporate equity in practice, CESifo 

Economic Studies 53, pp. 229-262. 
19

 R. Griffith, J. Hines en P.B. Sorensen, International capital taxation, 2008, The Mirrlees Review, IFS, London. 
20

 US Department of Treasury, 1992, Integration of the individual and corporate tax systems: taxing business income once, US Government 

Printing Office, Washington DC. 
21

 Voor een analyse van enkele varianten, zie de CPB Notitie, Defiscalisering rente, 25 November 2008. 
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Beperking van de renteaftrek in de Vpb impliceert een verzwaring van de Vpb druk op investeringen 

gefinancierd met schuld. Dit heeft twee effecten. Ten eerste vermindert de bevoordeling van vreemd- boven 

eigen vermogen. Daardoor wordt de verstoring in de financieringsstructuur kleiner. Ten tweede stijgt de 

effectieve belastingdruk op schuldgefinancierde investeringen, waardoor de kapitaalkosten stijgen. Dit 

verergert de verstoring in de investeringen. De simulaties in bijlage 3 illustreren deze effecten. De 

aftrekbeperking is zodanig vormgegeven dat de budgettaire opbrengst 0,5% van het BBP bedraagt. Deze 

opbrengst wordt teruggesluisd via een verlaging van het BTW-tarief. We zien dat beperking van de 

renteaftrek de investeringen vermindert. Hierdoor dalen de lonen en de werkgelegenheid, ondanks de lagere 

BTW. Dit is het spiegelbeeld van de vermogensaftrek. Echter, net als bij de vermogensaftrek neemt de 

schuldquote af waardoor de financieringsverstoring kleiner wordt. Per saldo resulteert een beperkte daling 

van de private consumptie. Dat beperking van de renteaftrek toch aantrekkelijk kan zijn wordt duidelijk als 

deze wordt bezien in combinatie met andere hervormingen, zoals we in de volgende paragraaf bespreken. 

4.4 Gecombineerde varianten 

De varianten zoals hierboven gepresenteerd kunnen met elkaar worden gecombineerd zodat budgetneutrale 

hervormingen binnen de Vpb-sfeer kunnen worden bezien. Zo zal een budgetneutrale variant van beperking 

van renteaftrek in combinatie met een verlaging van het Vpb-tarief leiden tot een beperkte stijging van het 

BBP en de private consumptie. De reden is dat enerzijds de financieringsstructuur efficiënter wordt. 

Anderzijds zijn lagere Vpb tarieven gunstig voor internationale winstverschuiving. Dit laatste effect is 

relatief sterk, maar vereist wel dat andere landen in Europa niet reageren op de Nederlandse tariefverlaging.  

Een budgetneutrale combinatie van een vermogensaftrek en een renteaftrekbeperking leidt tot een 

beperkte stijging van het BBP en de consumptie. Tegenover de hogere kapitaalkosten op 

schuldgefinancierde investeringen staan lagere kapitaalkosten op investeringen gefinancierd met eigen 

vermogen. De welvaartswinst is het gevolg van een efficiëntere financieringsstructuur van ondernemingen. 

Bedrijven worden immers niet meer op fiscale gronden bewogen tot veel schuldfinanciering, maar kiezen 

voor een economisch efficiëntere mix met meer eigen vermogen. Door de lagere schuldquote daalt de 

risicopremie van banken, waardoor de financieringskosten dalen. Dit leidt tot iets hogere investeringen en 

uiteindelijk tot een lichte stijging in de consumptie. 

5 Box 1 loon- en inkomstenbelasting 

Deze paragraaf gaat in op enkele hervormingen in box 1 van de loon- en inkomstenbelasting. We maken 

daarbij gebruik van het MIMOSI model voor de inkomenseffecten (bijlage 5) en het MIMIC model voor de 

arbeidsmarkteffecten (bijlage 4). Bij het simuleren van de hervormingen wordt rekening gehouden met 

eventuele doorwerking via de netto-netto koppeling in AOW en bijstand, maar niet met doorwerking in 
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toeslagen als huurtoeslag en zorgtoeslag. Bij de terugsluis wordt het budgettaire bedrag gebruikt, inclusief 

effecten op AOW en bijstand en exclusief effecten op toeslagen. 

De structuur van box 1 is progressief doordat marginale tarieven oplopen met het inkomen en door het 

gebruik van heffingskortingen en aftrekposten. Deze paragraaf bespreekt de gevolgen van hervormingen in 

deze structuur. Alle hervormingen zijn budgetneutraal vormgegeven. We gaan in deze paragraaf eerst in op 

hervormingen die beogen de grondslag in box 1 te verbreden, onder gelijktijdige verlaging van de tarieven. 

Daarna bespreken we de tariefstructuur zelf. Ten slotte gaan we in op de fiscale behandeling van ouderen.22 

5.1 Grondslagverbreding en tariefverlaging 

5.1.1 Kleine aftrekposten 

In de eerste hervormingsvariant bezien we het schrappen van enkele kleine aftrekposten. Het gaat hier om 

de aftrek van reiskosten, giften en alle persoonsgebonden aftrek. Macro bespaart dit 1,5 mld euro. Met dit 

bedrag kunnen alle schijftarieven met 0,45%-punt worden verlaagd. Uit bijlage 5 blijkt dat 22% van de 

huishoudens koopkrachtverlies leidt door deze maatregel. Voor 3% is dit verlies groter dan 5%. Het 

merendeel van de huishoudens gaat erop vooruit. De arbeidsmarkteffecten van deze maatregel zijn licht 

positief. 

5.1.2 Algemene heffingskorting 

De algemene heffingskorting veroorzaakt een versmalling van de grondslag van box 1 waarmee een 

budgettaire derving gepaard gaat van 25,9 mld euro, inclusief doorwerking in de bijstand en de AOW.23 24 

De tarieven in box 1 zouden met bijna 8%-punt kunnen worden verlaagd onder budgetneutraliteit. In bijlage 

4 en 6 wordt een minder vergaande variant geanalyseerd. De algemene heffingskorting wordt daarin 

verlaagd van 1987 naar 1750 euro (voor ouderen van 924 naar 744 euro). Tegelijk worden de tarieven in 

box 1 verlaagd met 0,9%-punt. Uit de analyse komt naar voren dat deze hervorming het stelsel minder 

progressief maakt: de lagere inkomens gaan erop achteruit en hogere inkomens profiteren. In totaal gaat 

56% van de huishoudens erop achteruit. Voor niemand is deze achteruitgang meer dan 5%. De verminderde 

progressie is gunstig voor het arbeidsaanbod. Volgens bijlage 4 stijgt de werkgelegenheid met 0,5%.  

5.1.3 Overige heffingskortingen - inactieven 

Box 1 kent enkele heffingskortingen gericht op specifieke groepen inactieven. Het gaat dan onder meer om 

de ouderenkorting, de alleenstaande ouderenkorting en de jong gehandicaptenkorting. Deze kortingen zijn 

vooral bedoeld als instrument van inkomensbeleid. In totaal gaat er 1,8 mld euro om in deze drie 

 
22

 De fiscale behandeling van de eigen woning (inclusief overdrachtsbelasting) blijft in deze notitie buiten beschouwing. Voor een analyse, 

zie bijvoorbeeld C. van Ewijk, M. Koning, M. Lever en R. de Mooij, 2006, Economische effecten van aanpassing fiscale behandeling eigen 

woning, CPB Speciale Publicatie no. 62. 
23

 Zonder de doorwerking in het netto WML, de AOW en de bijstand is de budgettaire derving 22,4 mld. 
24

 Dit bedrag geldt ten opzichte van de situatie in 2010. Indien op termijn de overdraagbaarheid van de heffingskorting is beperkt voor alle 

huishoudens, levert afschaffing 1,8 mld minder op. 
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heffingskortingen. Afschaffing ervan zou betekenen dat de tarieven in box 1 over de gehele linie met 

0,56%-punt kunnen worden verlaagd. Uit bijlage 5 blijkt dat ouderen hierdoor fors inleveren. In totaal leidt 

26% van alle huishoudens een verlies.25 Voor 11% is dat meer dan 5%. Volgens bijlage 4 is de hervorming 

wel gunstig voor de arbeidsmarkt: de werkgelegenheid neemt met 0,3% toe.  

5.1.4 Arbeidskorting 

Met de arbeidskorting in box 1 gaat een budgettaire derving gepaard van 9,3 mld. Bij afschaffing zouden 

alle tarieven in box 1 met 2,8%-punt kunnen worden verlaagd. Indien we het budget van de arbeidskorting 

verlagen met 3 mld euro, zal de maximale korting dalen van 1489 naar 1012 euro. De tarieven in box 1 

kunnen dan met 0,9%-punt omlaag. Per saldo is dit gunstig voor mensen met hoge inkomens en mensen die 

niet op de arbeidsmarkt actief zijn. Binnen de groep van werkenden gaan de lage inkomens erop achteruit. 

In totaal gaat het om meer dan de helft van alle huishoudens. Uit bijlage 4 blijkt dat de lagere tarieven 

weliswaar een stimulans zijn voor het arbeidsaanbod, maar dat een kleiner verschil tussen loon en uitkering 

zorgt voor een hogere evenwichtswerkloosheid. Per saldo zien we dat er een beperkte daling optreedt in de 

werkgelegenheid. 

5.1.5 Overige heffingskortingen - actieven 

Vanuit arbeidsmarktmotieven kent box 1 ook enkele specifieke kortingen en een doorwerkbonus voor 

ouderen. Bij de kortingen gaat het om het leeftijdsafhankelijke deel van de arbeidskorting, de 

inkomensafhankelijk combinatiekorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting. In totaal gaat 

hiermee een budgettaire derving gepaard van 1,9 mld euro. Met dit bedrag zouden de box 1 tarieven met 

0,6%-punt kunnen worden verlaagd. Voor een grote groep tweeverdieners en alleenstaanden is dit nadelig. 

In totaal gaat het om 18% van de huishoudens. Voor 2% is dat verlies groter dan 5%. Andere huishoudens 

profiteren van de lagere tarieven. Voor de werkgelegenheid pakt deze hervorming nadelig uit omdat het 

verschil tussen werkenden en niet-werkenden kleiner wordt gemaakt. De werkgelegenheid daalt met 0,2%. 

De werkgelegenheidsdaling als gevolg van het beperken van specifieke heffingskortingen voor partners is 

groter dan van het beperken van de algemene arbeidskorting omdat partners relatief elastisch zijn in hun 

arbeidsaanbodbeslissing. 

 
25

 Sommige tweeverdieners leiden ook koopkrachtverlies volgens de puntenwolken. Dit betreft tweeverdieners waarvan een van de partners 

ouder is dan 65. 
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5.2 Tariefstructuur 

5.2.1 Vlaktaks 

Over de vlaktaks is veel geschreven, zowel door politieke partijen als door wetenschappers.26 Een probleem 

met deze discussies is vaak dat mensen verschillende systemen voor ogen hebben als ze het hebben over de 

vlaktaks. Zo associëren sommigen een vlaktaks met andere hervormingen zoals grondslagverbreding en 

tariefverlaging. In deze notitie doen wij dat niet. We concentreren ons op twee varianten van de vlaktaks 

zelf, waarbij we uitgaan van budgetneutraliteit. In de eerste variant worden de huidige schijftarieven 

vervangen door één vlaktaks van 38,15%. In een tweede variant wordt de vlaktaks gecombineerd met een 

hogere algemene heffingskorting. Door deze te verhogen naar 3778 euro, komen we uit op een vlaktaks 

waarbij de inkomensongelijkheid globaal genomen onveranderd blijft.27 Het vlaktakstarief gaat dan naar 

44,95% om budgetneutraliteit te garanderen.  

Bijlage 5 laat de koopkrachteffecten zien van deze twee vlaktaksvarianten. In de eerste variant gaat 77% 

van de huishoudens erop achteruit. Dit betreft vooral de lagere- en middeninkomens. Circa 4% van de 

mensen leidt zelfs een inkomensverlies van meer dan 5%. De hoge inkomens profiteren juist van de 

vlaktaks. Indien de lage inkomens worden gecompenseerd door middel van een hogere heffingskorting, 

blijkt uit bijlage 5 dat het aantal huishoudens met een inkomensverlies daalt tot 54%. Er zijn nu geen 

huishoudens meer die er meer dan 5% op achteruit gaan. Wel zien we dat zowel de laagste als de hoogste 

inkomens profiteren van de hervorming. De middengroepen leiden juist verlies, vooral tweeverdieners en 

alleenstaanden.  

Uit bijlage 4 komt naar voren dat de eerste vlaktaksvariant gunstig uitpakt voor de arbeidsmarkt. De 

lagere tarieven zijn voor veel mensen een stimulans tot werken, waardoor het arbeidsaanbod met 1,7% 

stijgt. Dit geldt echter niet voor minstverdienende partners, die voor een deel juist te maken krijgen met een 

hoger marginaal tarief. Al met al weerspiegelt de vlaktaks van 38,15% de klassieke uitruil tussen gelijkheid 

(die minder wordt) en doelmatigheid (die verbetert). De tweede vlaktaksvariant is niet ongunstig voor 

gelijkheid, maar tegelijk niet gunstig voor de arbeidsmarkt. In deze variant zien we dat de werkgelegenheid 

met 0,3% daalt. De lagere marginale tarieven voor hoge inkomens stimuleren weliswaar de 

arbeidsaanbodprikkels voor kostwinners en ouderen, maar deze groepen zijn relatief inelastisch. Daarom 

weegt deze stimulans niet op tegen de ontmoedigende werking van hogere marginale tarieven voor mensen 

met lagere inkomens. Per saldo pakt de inkomensneutrale vlaktaksvariant dan ook nadelig uit voor de 

arbeidsmarkt.  

 
26

 Voor wetenschappelijke bijdragen, zie bijvoorbeeld M. Keen, Y. Kim and R. Varsano, 2006, The ‘flat tax(es)’: principles and evidence, IMF 

Working Paper 06/218; C. Fuest, A. Peichl en T. Schaefer, 2007, Is a Flat Tax Feasible in a Grown-up Welfare State?, IZA working paper 

no. 3142; Mankiw, N.G., M. Weinzierl, and D. Yagan, 2009. ”Optimal Taxation in Theory and Practice.” NBER Working Paper No. 15071;  B. 

Jacobs, R.A. de Mooij and K. Folmer (2009), "Analyzing a Flat Income Tax in the Netherlands", Applied Economics, te verschijnen. 
27

 Dit wordt afgemeten aan de Theil-coefficient, een indicator voor de inkomensongelijkheid.  
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5.2.2 Vlakpremie werknemersverzekeringen 

Voor de werkloosheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen werkgevers een 

premie. De huidige tarieven daarvoor zijn 4,2% voor de awf, 1,82% voor de wgf en 6,36% voor de wao. Bij 

de awf premie geldt een franchise van 17 000 euro. Voor alle drie de premies geldt een maximum 

premiegrens van 48 700 euro. Een alternatief voor deze vormgeving van de premie, die past in de gedachte 

van een vlaktaks, is een uniforme premie over een brede grondslag. In dat geval zou de franchise op nul 

gesteld worden en komt de maximum premiegrens te vervallen. De grondslag wordt dan gelijk aan het 

brutoloon na aftrek van pensioen- en vutpremies. Als de overheid ook ww-premie zou gaan betalen, zou het 

uniforme tarief uitkomen op 8,5%. Als de overheid geen ww-premie zou betalen, zou het tarief voor 

bedrijven uitkomen op 9% en voor overheid op 5,7%. Het CPB heeft geen instrumentarium om de 

economische effecten van deze hervorming te onderzoeken. Wel kunnen we vaststellen dat de loonkosten 

stijgen voor de hogere inkomens (boven de maximum premiegrens), terwijl de loonkosten voor de 

middengroepen juist omlaag gaat. 

5.2.3 Toptarief 

Box 1 kent een toptarief van 52%, dat ingaat bij een inkomen van ca. 55000 euro. In maatschappelijke 

discussies wordt wel gesproken over de invoering van een toptarief van 60% boven een bepaalde 

inkomensgrens. In bijlagen 4 en 6 is een variant bekeken waarbij dit 60%-tarief wordt ingevoerd voor 

inkomens boven de 100.000 euro. Als er geen gedragseffecten zouden optreden, zou dit toptarief een 

opbrengst genereren van 0,56 mld euro.28 De verwachting is evenwel dat gedragseffecten belangrijk zijn, 

bijvoorbeeld omdat mensen inkomen ontwijken of verbergen. Hoe belangrijk deze effecten zijn in de 

Nederlandse context is niet precies bekend. Een aanknopingspunt vormen evenwel empirische studies naar 

de belastingelasticiteit van het verdiende inkomen in andere landen. Gruber en Saez (2002) vinden 

bijvoorbeeld voor de VS een gemiddelde elasticiteit van − 0,4. Voor de inkomens boven de $100.000 is de 

elasticiteit hoger, nl. − 0,57.29 Als we de gemiddelde elasticiteit van − 0,4 toepassen op de Nederlandse 

situatie, dan zou de opbrengst van het toptarief met circa de helft dalen tot 0,28 mld euro.30 31 Met dit bedrag 

kunnen de tarieven in box 1 met 0,08%-punt worden verlaagd. Uit berekeningen in bijlage 5 blijkt dat het 

 
28

 Bij een inkomensgrens van 180.000 euro is de opbrengst van een 60%-tarief 0,19 mld euro. Inclusief gedragseffecten resulteert een 

opbrengst van 0,09 mld. Onder een vlaktaks van 38,15% levert  een toptarief van 60% boven de 100.000 euro meer geld op omdat het 

verschil tussen 60% en 38,15% groter is dan het verschil tussen 60% en 52%. Bij zo’n tweetaks zou het lage tarief kunnen worden verlaagd 

naar 37,85%. 
29

 Zie Gruber, J. en E. Saez, 2002, The elasticity of taxable income: evidence and implications, Journal of Public Economics, 84, pp. 1-32. 

Het gaat hier om de elasticiteit van het verdiende inkomen. Het uitverdieneffect kan worden verkregen door deze elasticiteit te 

vermenigvuldigen met 1/(1-t), waarbij t het tarief is. Bij een tarief tussen 52% en 60%, komt het uitverdieneffect gemiddeld uit op 50%. Het 

uitverdieneffect is groter dan 100% bij een tarief vanaf 72% (de top van de Laffer curve). Voor Nederland is niet bekend hoe groot de 

elasticiteit van het verdiende inkomen precies is. Bij een elasticiteit van 0,67 zou bij een toptarief van 60% de opbrengst gemaximaliseerd 

zijn. Een hoger tarief zou de belastingopbrengst per saldo verlagen. 
30

 Bij toepassing van de elasticiteit voor hoge inkomens van − 0,57 zou het uitverdieneffect meer dan 70% bedragen. De opbrengst is dan 

gelijk aan 0,16 mld euro. 
31

 Brewer e.a. komen uit op een tarief in Engeland van 56,6% dat de opbrengst maximaliseert, zie M. Brewer, E. Saez en A. Shephard, 

Means-testing and tax rates on earnings, 2008, The Mirrlees Review.  



 

 
16 

toptarief voor 3% van de mensen leidt tot een inkomensdaling. De overige huishoudens gaan er iets op 

vooruit omdat de overige tarieven dalen. De effecten voor de arbeidsmarkt zijn negatief: de 

werkgelegenheid daalt met 0,1%. Hierbij is geen rekening gehouden met effecten van migratie door het 

hoge toptarief of effecten op ondernemerschap (zie paragraaf 7).  

5.3 Oude dag 

5.3.1 Fiscalisering AOW 

Mensen boven de 65 jaar betalen geen AOW-premie. Het tarief in de eerste twee belastingschijven is 

daardoor 17,9% lager dan voor mensen jonger dan 65. Wanneer de AOW-premie in één keer zou worden 

afgeschaft en worden vervangen door een even hoge belasting (fiscalisering), zou dit ca. 3 mld euro 

opleveren. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de bruto AOW-uitkering wordt opgehoogd 

vanwege de koppeling van de netto AOW aan het netto minimum loon. De opbrengst van 3 mld. zou 

kunnen worden gebruikt om de tarieven in box 1 met 0,9%-punt te verlagen. Deze effecten zijn bezien ten 

opzichte van de situatie in 2010. Op lange termijn zal het lage ouderentarief echter over een steeds kleiner 

inkomensdeel worden geheven omdat de bovengrens van de tweede schijf voor ouderen in de toekomst niet 

volledig wordt geïndexeerd. De budgettaire opbrengst van fiscalisering op de zeer lange termijn is daarom 

nihil. 

Uit bijlage 5 blijkt dat fiscalisering van de AOW grote negatieve gevolgen heeft voor de koopkracht van 

ouderen met een aanvullend pensioen. Immers, ouderen met alleen AOW zijn beschermd tegen 

inkomensdaling via de netto-netto koppeling. Ouderen met een inkomen tussen de 20000 en 40000 euro 

gaan er fors op achteruit. In totaal gaat het inkomen van 23% van de huishoudens erop achteruit; 13% van 

hen gaat er meer dan 5% op achteruit. Wanneer fiscalisering wordt uitgesmeerd over meerdere jaren, dan 

zijn de jaarlijkse koopkrachteffecten uiteraard navenant kleiner. Bijlage 5 laat de jaarlijkse 

koopkrachteffecten zien wanneer de hervorming over 18 jaar wordt uitgesmeerd. 

De arbeidsmarkteffecten van fiscalisering van de AOW zijn afhankelijk van een aantal elementen. In 

principe verschuift door fiscalisering de belastingdruk naar het aanvullend pensioen. Dit kan worden gezien 

als uitgesteld looninkomen dat is bedoeld om consumptie uit te smeren over de levenscyclus. Fiscalisering 

betekent dus een hogere belasting op het uitgestelde arbeidsinkomen. Zolang mensen dit effect in de 

toekomst doorzien, beïnvloedt fiscalisering de arbeidsmarktkeuze op dezelfde manier als het belastingtarief 

tijdens het werkzame leven. Als mensen dit effect niet of minder goed doorzien, dan zou fiscalisering wel 

positieve arbeidsmarkteffecten kunnen hebben omdat de tarieven in box 1 worden verlaagd.  

Fiscalisering kan ook betekenen dat de belastingdruk toeneemt voor mensen die al pensioen hebben 

opgebouwd. Dit is efficiënt omdat mensen deze belasting niet meer kunnen ontwijken. Ouderen kunnen 

immers hun spaargedrag niet meer veranderen en werkenden kunnen hun verplicht opgebouwde pensioen 

niet meer veranderen. Wanneer de opbrengst van wordt gebruikt om de belastingdruk op tegenwoordige 

arbeid te verlagen, heeft dit in beginsel gunstige arbeidsmarkteffecten omdat dit jongeren aanmoedigt hun 
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vrije tijd te substitueren voor werk. De mate waarin reeds opgebouwd pensioenkapitaal zwaarder wordt 

belast is afhankelijk van het invoeringstraject. Naarmate de opgebouwde pensioenrechten sterker worden 

ontzien door een meer geleidelijke invoering, zal het arbeidsaanbod minder worden aangemoedigd omdat de 

tarieven op arbeid minder kunnen dalen. Er is hier dus een dilemma tussen herverdeling tussen generaties en 

bevordering van de arbeidsdeelname. 

Fiscalisering leidt wel tot een efficiëntere spaarkeuze. Het lage ouderentarief vormt momenteel een 

kunstmatige prikkel voor mensen om hun consumptie uit te stellen tot na het bereiken van de 

pensioenleeftijd. Ter compensatie van fiscalisering kunnen mensen ook hun vrije besparingen vergroten, 

bijvoorbeeld door extra lijfrentes af te sluiten. Op die manier wordt de lagere netto pensioenuitkering 

vanwege de fiscalisering weer gerepareerd. Dit heeft voor het arbeidsaanbod geen gevolgen omdat 

tegenover hogere premieafdrachten actuarieel faire pensioenuitkeringen staan waardoor de wig op arbeid 

niet toeneemt. 

5.3.2 Aftrekbaarheid pensioenpremies 

De overheid zou de fiscale bevoordeling van pensioensparen op verschillende manier kunnen verminderen. 

Zo zou versobering van het Witteveen kader ertoe leiden dat werknemers over de gehele linie minder 

pensionen fiscaal gefascilieerd kunnen opbouwen. De versobering zou zich ook meer kunnen richten op 

mensen met hoge inkomens, bijvoorbeeld door de aftrekbaarheid van pensioenpremies niet toe te staan 

boven een bepaalde inkomensgrens. Om een indruk te geven wat dit oplevert voor de overheid laten we 

hieronder twee voorbeeld zien van hervormingen. 

In de eerste hervorming wordt het opbouwpercentage verlaagd van 2,25% naar 1,75% per jaar. Hierdoor 

daalt de totale hoeveelheid pensioenpremies voor werknemers met naar schatting 1,9 mld. Dit levert op 

korte termijn 0,85 mln euro op bij een gemiddelde belastingdruk van 44,2%. Bij de structurele opbrengsten 

moeten we rekening houden met een lagere pensioenopbouw. Omdat deze slechts worden belast tegen 

gemiddeld 34,6% is de opbrengst hiervan 0,66 mln euro. Per saldo resulteert een opbrengst van 019 mln. 

euro. Indien ter compensatie van de versoberde opbouw meer in eigen beheer wordt gespaard, zou dit extra 

inkomsten uit box 3 genereren. Deze worden geraamd op 0,32 mld. euro. De totale opbrengst van de 

versobering is dus ongeveer 0,5 mld euro. 

In de tweede hervorming is de pensioenpremie boven anderhalf keer modaal niet meer aftrekbaar. In 

totaal gaat het om 4,8 mld. aan premie. Hiervan is naar schatting een kwart inhaalpremie en indexatie van 

reeds opgebouwde rechten en driekwart voor de opbouw van nieuwe rechten. We gaan ervan uit dat 

aftopping alleen van toepassing is op de opbouw van nieuwe rechten, zodat de grondslag 3,6 mld bedraagt.  

Gemiddeld genomen is de marginale druk in dit traject 51,5% zodat de korte termijn opbrengst 1,8 mld. 

euro bedraagt. Voor de structurele opbrengsten moeten we rekening houden met een lagere heffing over het 

opgebouwde pensioen boven anderhalf modaal. Uitgaande van een pensioen van 67% van het inkomen valt 

dit deel grotendeels in 3e en 4e schijf met een gemiddeld marginaal tarief van 45,5%. Het tariefsverschil 

tussen aftrek en uitkering is dus 6%-punt. Het budgettaire effect is dan 6% van 3,6 mld = 0,22 mld 
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structureel. Als ter compensatie van de versoberde opbouw meer in eigen beheer wordt gespaard, nemen 

ook de belastinginkomsten in box 3 toe. Deze opbrengst wordt geraamd op 0,35 mld. De totale structurele 

opbrengst van deze versobering is dan 0,57 mld. 

Voor een analyse van de arbeidsmarkteffecten geldt in wezen dezelfde analyse als bij fiscalisering van 

de AOW. Immers, in beide gevallen wordt de belastingdruk op de aanvullende pensioenen verhoogd. Dit 

komt  neer op een hogere belasting op uitgestelde looninkomen. Als met de opbrengst de belasting op 

tegenwoordig looninkomen wordt verlaagd, zal de maatregel per saldo zeer geringe effecten hebben op de 

arbeidsmarkt.  

6 Belasten van kapitaalinkomen 

6.1 Moet kapitaalinkomen worden belast? 

Centraal in de belastingtheorie staat de principiële keuze tussen een stelsel gebaseerd op consumptie of een 

stelsel gebaseerd op inkomen. Een consumptiebelasting kan worden vormgegeven als vlakke belasting, 

zoals de BTW. Echter, ook een (progressieve) belasting op inkomen met een aftrek voor besparingen 

(expenditure tax) of een inkomstenbelasting met aftrek van het normale rendement op kapitaal voldoet aan 

een consumptiebelasting. Het fundamentele verschil is dat het normale rendement op kapitaal wel onder de 

inkomstenbelasting maar niet onder de consumptiebelasting wordt belast.32 

Nederland kent een hybride stelsel met kenmerken van zowel een inkomstenbelasting als een 

consumptiebelasting. De aftrek van pensioenbesparingen in box 1 is bijvoorbeeld consistent met een 

consumptiebelasting. Daarentegen zijn box 2 en de vennootschapsbelasting vormgegeven conform een 

inkomstenbelasting.  

Bij het belasten van kapitaalinkomen onder de inkomstenbelasting rijst de vraag: hoe moet dat worden 

belast? Het gaat dan om rente, dividend, vermogensaangroei, royalties, het rendement op (eigen) woningen, 

e.d. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid zou men willen streven naar een zo neutraal mogelijke belasting 

op kapitaalinkomen.33 Hiermee wordt voorkomen dat het belastingstelsel beslissingen verstoort ten aanzien 

van beleggingsportefeuilles en investeringskeuzes. Dit vereist een brede grondslag met daarin afstemming 

tussen de belastingen op pensioenen, de eigen woning, investeringen in het eigen bedrijf en overige vormen 

van sparen en investeren.  

De tweede vraag is wat een adequate grondslag is voor de belasting op kapitaalinkomen. Het inkomen 

kan forfaitair worden vastgesteld, zoals in box 3 of in het eigenwoningforfait in box 1. Men kan ook naar 

het werkelijke inkomen kijken, zoals gebeurt in de Vpb of in box 2. Bij dit laatste kan onderscheid worden 

gemaakt tussen een belasting bij realisatie of een belasting bij aangroei. Het CPB heeft geen 

 
32

 Het vormt de normale vergoeding die op de markt tot stand komt voor het beschikbaar stellen van kapitaal. Voor vreemd vermogen is dit 

de rente, voor eigen vermogen een vergelijkbare fictieve vergoeding. Boven het normale rendement kan een overwinst worden gerealiseerd. 

Deze wordt belast onder zowel de inkomstenbelasting als de consumptiebelasting.  
33

 Zie ook het essay van S. Cnossen, Enkele gedachten over de toekomst van het Nederlandse belastingstelsel, 2010. 
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instrumentarium om de economische effecten van deze alternatieven te kwantificeren. De merites van deze 

alternatieven zijn evenwel belangrijk voor de verstorende werking van de belasting op kapitaalinkomen, 

alsook de uitvoering en de rechtvaardigheid. Bovenberg en Cnossen (2000 en 2001) geven een uitgebreide 

analyse van alternatieven en passen dit toe op de Nederlandse situatie.34  

Een derde vraag betreft de hoogte van het belastingtarief op kapitaalinkomen. Hierbij zijn drie 

denkrichtingen. Allereerst zijn er de aanhangers van het Schanz-Haig-Simons concept van alomvattend 

inkomen. Zij stellen dat kapitaalinkomen op gelijke voet zou moeten worden behandeld als andere vormen 

van inkomen, waaronder arbeid. Dit zou pleiten voor een synthetisch belastingstelsel waarin inkomen uit 

arbeid en kapitaal bij elkaar wordt geteld en belast tegen een progressief tarief. Hiertegenover staan de 

aanhangers van de consumptiebelasting. Zij stellen dat kapitaalinkomen in z’n geheel niet moet worden 

belast. In de Nederlandse context zou dit impliceren dat box 3 wordt afgeschaft terwijl in de sfeer van de 

Vpb een vermogensaftrek wordt ingevoerd om het normale rendement op kapitaal vrij te stellen. De derde 

richting is een tussenweg. Daarin wordt kapitaalinkomen wel belast, maar tegen een lager tarief dan 

arbeidsinkomen. De reden is dat verstoringen van een belasting op kapitaalinkomen groter zijn dan van de 

belasting op arbeidsinkomen (zie hieronder). Een duale inkomstenbelasting, waarbij kapitaalinkomen tegen 

een laag proportioneel tarief wordt belast en arbeidsinkomen tegen een hoger progressief tarief, past in deze 

tussenvariant. Dat geldt ook voor het Nederlandse boxenstelsel. 

6.2 Economische effecten 

Het CPB beschikt niet over instrumentarium om de economische effecten van de bovenstaande alternatieven 

voor Nederland te kwantificeren. Een uitzondering vormt de ACE in paragraaf 4 die de Vpb omvormt tot 

een consumptiebelasting.35 Voor de persoonlijke inkomstenbelasting kunnen we een dergelijke 

kwantitatieve analyse niet maken. Voor een inschatting van de effecten zijn we daarom aangewezen op de 

inzichten uit de literatuur.  

Diverse studies suggereren dat een verschuiving van een inkomstenbelasting naar een 

consumptiebelasting gunstige economische effecten heeft. Zo kwam de Joint Committee on Taxation in de 

VS in 1997 op basis van 9 verschillende modelanalyses tot de conclusie dat een dergelijke hervorming 

gunstig is voor het Amerikaanse BBP. De reden is dat een belasting op het rendement van besparingen leidt 

tot een intertemporele verstoring in het spaargedrag van mensen, bovenop de arbeidsaanbodverstoring. De 

belasting op inkomen impliceert daarom een groter welvaartsverlies dan een belasting op consumptie. De 

BBP stijging liep in de verschillende modellen echter sterk uiteen, tussen de 1,3% en de 16,9%. Dit 

illustreert dat de onzekerheid over de effecten groot is. Bovendien is er veel kritiek op deze modellen. Zo 

 
34

 A.L. Bovenberg & S. Cnossen, 2000, Hoe moet kapitaalinkomen worden belast?”, Openbare Uitgaven; A.L. Bovenberg & S. Cnossen, 

2001, Fundamental tax reform in the Netherlands. International Tax and Public Finance, 8(4), 471-484.  
35

 Een alternatieve manier om de Vpb om te vormen tot een consumptiebelasting is door middel van een cash-flow belasting. Daarin wordt 

de fiscale afschrijving vervangen door een aftrek van investeringen. De cash-flow belasting is voorgesteld in de voorganger van het Mirrlees 

Review, het Meade rapport, zie J.E. Meade e.a., 1978, The structure and reform of direct taxation, IFS London. 
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biedt de empirische literatuur nauwelijks onderbouwing voor de gunstige arbeidsmarkteffecten die besloten 

liggen achter de BBP groei.36 Verder bespreken Sorensen (2007), Diamond en Banks voor het Mirrlees 

Review en Jacobs in zijn essay voor de Belastingcommissie tal van redenen waarom het doelmatig kan zijn 

om kapitaalinkomen wel te belasten.37 Ten slotte kan het vanuit verdelingsoogpunt aantrekkelijk zijn 

kapitaalinkomen te belasten. De keuze voor een consumptiebelasting is daarom op z´n minst omstreden. In 

het licht van deze onzekerheden doen we geen uitspraak over de economische wenselijkheid van 

hervormingen naar een consumptiebelasting. Wel bezien we in de volgende paragraaf de koopkrachteffecten 

van enkele hervormingen tussen box 1 en box 3. 

De duale inkomstenbelasting naar Scandinavisch voorbeeld wordt door velen gezien als aantrekkelijke 

tussenvariant.38 Dat stelsel erkent dat kapitaalinkomen fundamenteel verschilt van arbeidsinkomen. Het ligt 

daarom voor de hand om beide inkomensvormen verschillend te behandelen. Volgens de economen is het 

daarbij verstandig om kapitaalinkomen lager te belasten dan arbeidsinkomen en bovendien tegen een 

uniform tarief. De redenen daarvoor zijn onder meer: 

• Kapitaalmobiliteit: hoge kapitaalbelastingen leiden sneller tot kapitaalvlucht dan hoge arbeidsbelastingen tot 

migratie van arbeid. Kapitaalbelastingen zijn daardoor verstorender; 

• Kapitaalbelastingen bij realisatie leiden tot lock-in effecten. Dit vergroot de verstorende werking; 

• Een vlakke belasting op kapitaal is eenvoudiger dan een progressieve belasting omdat geen rekening hoeft 

te worden gehouden met individuele kenmerken van belastingplichtigen; 

• Een belasting op het nominale rendement van kapitaal vormt deels een belasting op de inflatie. Omdat 

inflatiecorrectie ingewikkeld is, vormt een lager tarief compensatie voor deze belasting op schijnwinst. 

 

Een probleem van de duale inkomstenbelasting is evenwel dat ondernemers een prikkel hebben om 

arbeidsinkomen voor te spiegelen als kapitaalinkomen. Zodoende kunnen ze hun belastingdruk verlagen. 

We gaan hier in paragraaf 7 nader op in.  

 

6.3 Inkomenseffecten van verschuivingen tussen box 1 en box 3 

In bijlage 5 van deze notitie worden de inkomenseffecten gerapporteerd van drie hervormingen in box 3. 

Allereerst wordt gekeken naar de afschaffing ervan. Dit kost 4 mld. euro. Een tariefverhoging in box 1 van 

1,2%-punt is nodig om dit te financieren. Circa 85% van de mensen gaat dan meer belasting betalen, terwijl 

15% van de mensen met veel vermogen per saldo profijt heeft. In een tweede variant wordt gekeken naar 

 
36

 Zie bijvoorbeeld J. Gravelle, 2004, Behavioural responses, in: G. Zodrow en P. Mieszkowski (eds.), United States Tax Reform in 

the 21st Century, Oxford University Press. 
37

 P.B. Sorensen, 2007, Can capital income taxes survive? And should they?, CESifo Economic Studies 53, 1-57. P. Diamond en J. Banks, 

2008, The base for direct taxation, Report of a Commission on Reforming the Tax System for the 21st Century Chaired by Sir James 

Mirrlees; B. Jacobs, 2008, Een Economische Analyse van een Optimaal Belastingstelsel voor Nederland. 
38

 P.B. Sorensen, Dual income taxes: a nordic tax system, 2009. S. Cnossen, 1999, Taxing Capital Income in the Nordic Countries: A Model 

for the European Union?, FinanzArchiv vol. 56(1), p 18-35. 
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het verhogen van de belastingdruk op kapitaal door het tarief in box 3 te verhogen naar 40%. De budgettaire 

opbrengst van deze maatregel wordt geraamd op 0,9 mld. Daarbij is rekening gehouden met een 

grondslagerosie als gevolg van kapitaalvlucht. Deze is gelijk aan 33% van de meeropbrengst, d.w.z. 

eenderde van de extra opbrengst verdwijnt naar het buitenland door migratie of belastingontduiking. Als de 

extra opbrengst van box 3 wordt gebruikt voor een verlaging van de box 1 tarieven, kunnen deze met 

0,26%-punt omlaag. Dit pakt per saldo nadelig uit voor 17% van de mensen met relatief grote vermogens. In 

een derde variant wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 afgeschaft. De opbrengst van 1,6 mld kan 

worden gebruikt voor een verlaging van de tarieven in box 1 met 0,5%-punt. Per saldo gaat 47% van de 

mensen erop achteruit. Nagenoeg iedereen zal aangifte moeten doen van Box 3 vermogen, zodat ook de 

administratieve lasten zullen stijgen.  

7 Belasten van ondernemers 

Het inkomen van IB ondernemers wordt in Nederland belast in box 1, waarbij diverse 

ondernemersfaciliteiten van toepassing zijn, zoals de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek. Voor 

directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) geldt dat een deel van het inkomen wordt aangemerkt als 

gebruikelijk loon, dat wordt belast in box 1. De resterende winst wordt eerst belast via de Vpb en, indien de 

winst wordt uitgekeerd, door middel van een heffing in box 2. Voor dit stelsel zijn in de literatuur allerlei 

alternatieven aangedragen, waaronder een rechtsvormneutrale ondernemerswinstbelasting en een duale 

inkomstenbelasting naar Scandinavisch voorbeeld. Helaas heeft het CPB geen instrumentarium om de 

effecten van deze alternatieven te kwantificeren. Daarom beperken we ons in deze notitie tot een 

kwalitatieve analyse. Daartoe beginnen we met een schets van enkele beginselen van een goede belasting op 

ondernemingen. Tegen deze achtergrond bespreken we vervolgens een voorstel van de Belastingcommissie. 

7.1 Uitgangspunten 

We bespreken drie elementen van een goede belasting op ondernemingsinkomen: neutraliteit in 

ondernemingsvorm, neutraliteit tussen ondernemer en werknemer, en een verschillende behandeling van 

arbeids- en kapitaalinkomen.  

Allereerst is er vanuit het oogpunt van zowel horizontale gelijkheid als doelmatigheid veel te zeggen 

voor een globaal evenwicht waarbij het inkomen uit verschillende ondernemingsvormen op een gelijke 

manier wordt belast. Er is immers geen duidelijke reden om de ene ondernemingsvorm vanuit 

maatschappelijk oogpunt te bevoordelen ten opzichte van de andere. Echter, zelfs als de belastingdruk op 

uitgedeelde winst ongeveer gelijk zou zijn tussen verschillende ondernemers, kan er nog steeds onderscheid 

zijn als gevolg van een verschillende behandeling van ingehouden en uitgedeelde winst. Immers, door 

inkomen niet uit te keren maar binnen de onderneming te houden, kunnen DGA’s hun belasting in box 2 

uitstellen. Dit maakt de DGA-vorm aantrekkelijker ten opzichte van de IB-vorm waarin dit belastinguitstel 
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niet mogelijk is. Bovendien leidt de insluiting van kapitaal in de onderneming (lock-in) ertoe dat kapitaal 

niet zijn weg vind naar de meest rendabele bestemming, waardoor de productie-efficiëntie wordt verstoord. 

Om deze verstoring te verkleinen speelt de Vpb een belangrijke rol. Die zorgt ervoor dat een deel van het 

inkomen van de DGA reeds bij aangroei wordt belast en niet pas bij uitdeling. Niet alleen de gecombineerde 

Vpb/box 2 heffing is dus relevant voor het globaal evenwicht, maar ook de hoogte van het Vpb-tarief. 

Een tweede element is het onderscheid tussen de belastingdruk op ondernemers en werknemers. Een 

relatief lage belastingdruk op ondernemers impliceert enerzijds een schending van het beginsel van 

horizontale gelijkheid. Anderzijds moedigt het mensen aan om ondernemer te worden. Dit zou om twee 

redenen maatschappelijk wenselijk kunnen zijn:39 

• Als de maatschappelijke voordelen van ondernemerschap uitstijgen boven de voordelen voor de ondernemer 

zelf is er sprake van externe effecten. In dat geval is het aantrekkelijk voor de overheid om 

ondernemerschap te stimuleren door middel van een lagere belastingdruk. In haar essay stelt Van Praag dat 

dergelijke externe effecten inderdaad relevant zijn, vooral vanwege de innovatie die ondernemerschap vaak 

met zich meebrengt.40 Voor een doelmatig beleid is het wel van belang de fiscale voordelen goed te richten 

op deze externe effecten, bijvoorbeeld door innovatie direct te stimuleren. 

• Als (progressieve) belastingen de inspanningen voor ondernemerschap ontmoedigen en deze effecten zijn 

groter dan belastingverstoringen in het arbeidsaanbod van werknemers, kan het aantrekkelijk zijn voor de 

overheid om ondernemers minder zwaar te belasten. Uit empirische studies blijkt evenwel dat een hoge 

belastingdruk mensen juist aanmoedigt om zelfstandig ondernemer te worden. De reden is dat een 

onderneming als ‘tax shelter’ kan fungeren waarbij privé voordelen binnen de onderneming als aftrekbare 

kosten kunnen worden opgevoerd.41 Deze voordelen nemen toe bij een hoge belastingdruk. Wel blijkt uit 

empirische studies dat fiscale progressie nadelig is voor het ondernemerschap.42 Om ondernemerschap niet 

te veel in de weg te staan zou daarom een minder progressief stelsel voor ondernemers aantrekkelijk zijn. 

 

Deze argumenten voor stimulering van ondernemerschap pleiten niet direct voor een generiek lagere 

belasting op ondernemers. Wel bieden ze een mogelijke onderbouwing voor specifieke 

ondernemersfaciliteiten. Bovendien wijzen ze op de economische kosten van fiscale progressie. 

Een derde element is het onderscheid tussen het inkomen uit arbeid en kapitaal. Bij NV’s is er een 

duidelijk verschil tussen het kapitaalinkomen dat aandeelhouder krijgen en de arbeidsbeloning voor 

werknemers. Bij een DGA of eenmanszaak is dit onderscheid moeilijker te maken omdat de ondernemer 

zowel aandeelhouder als werknemer is. Indien arbeid en kapitaal verschillend worden belast, ontstaat een 

risico van belastingarbitrage. Immers, de overheid kan niet goed waarnemen welk deel van het 

 
39

 Een derde reden om ondernemerschap fiscaal te bevorderen is dat ondernemers soms niet aan financiering kunnen komen. Imperfecties 

op de kapitaalmarkt kunnen echter directer worden bestreden via leenfaciliteiten dan via het belastingstelsel. 
40

 M. van Praag, Fiscaal bevorderen van groei en innovatie via de DGA? 
41

 Voor een overzicht van de literatuur, zie D.Bruce and H.J. Schuetze, 2004, Tax policy and entrepreneurship, Swedish Economic Policy 

Review 11, 223-265. 
42

 Zie W.M. Gentry and R.G. Hubbard, 2000, Tax policy and entrepreneurial entry, American Economic Review 90, 283-287. 
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ondernemersinkomen is gegenereerd door arbeid en welk deel door kapitaal. Het voorkomen van arbitrage 

pleit ervoor om kapitaal en arbeid gelijk te belasten. Echter, vanuit efficiëntieoogpunt is het juist 

aantrekkelijk om kapitaalinkomen lichter te belasten dan arbeidsinkomen (zie hierboven). 

7.2 Variant 

We bezien nu een variant op de belastingheffing van ondernemingen met de volgende eigenschappen. Het 

onderscheid tussen de twee rechtsvormen blijft bestaan, d.w.z. er zijn IB-ondernemers en DGA’s. De IB-

ondernemer wordt in box 1 belast over zijn totale winst, maar na aftrek van een vermogensaftrek voor het 

eigen vermogen. Die aftrek vindt plaats tegen een tarief dat gelijk is aan het Vpb-tarief. De DGA keert 

enerzijds een gebruikelijk loon uit dat wordt belast in box 1. De resterende winst wordt eerst belast via de 

Vpb, maar onder toepassing van een vermogensaftrek voor eigen vermogen. De uitgekeerde winst wordt 

volledig in box 2 belast tegen een tarief waarbij een globaal evenwicht wordt bereikt met de IB-ondernemer.  

Dit voorstel komt tegemoet aan alle drie de elementen die hierboven zijn genoemd voor een goede belasting 

voor ondernemers. Zo wordt voldaan aan het globaal evenwicht, hoewel DGA’s nog wel steeds een 

voordeel genieten door de mogelijkheid van uitstel bij inhouding van winst. Kapitaalinkomen wordt lager 

belast dan arbeidsinkomen door toepassing van de vermogensaftrek, zowel bij IB-ondernemers als bij 

DGA’s. Ten slotte zorgt dit stelsel voor neutraliteit tussen ondernemers en werknemers. Desgewenst zouden 

ondernemersfaciliteiten kunnen worden toegevoegd aan dit stelsel voor zover deze externe effecten 

genereren. 
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Bijlage 1 Effecten belastingverhoging volgens SAFFIER 

Deze bijlage bespreekt de resultaten van enkele belastingvarianten met het macro-economische model 

SAFFIER.43 Daarin wordt telkens de belastingdruk verhoogd met 0,5% van het BBP. Door varianten met 

elkaar te vergelijken, krijgen we inzicht in de macro-economische effecten van verschuivingen in de 

belastingdruk. We bezien in deze bijlage achtereenvolgens: een verhoging van de loon-en 

inkomstenbelasting (LB/IB), een verhoging van de BTW en een verhoging van de groene belastingen. 

Effecten worden gepresenteerd op zowel de korte als de langere termijn. 

Verhoging LB/IB met 0,5% BBP 

De effecten van een verhoging van de LB/IB met 0,5% van het BBP staan vermeld in Tabel 1.1. Door de 

lastenverzwaring daalt de koopkracht van gezinnen hetgeen resulteert in een daling van de consumptie. 

Hierdoor neemt de productie van de marktsector in het eerste jaar af. Een flink deel van de consumptieve 

daling komt via de invoer terecht in het buitenland. Ook de bedrijfsinvesteringen dalen in het eerste jaar als 

gevolg van de lagere productie. Doordat werknemers een deel van de lastenverzwaring vertalen in hogere 

looneisen, stijgen de contractlonen. Hierdoor verslecht de winstgevendheid. De werkgelegenheid neemt af. 

Omdat deze met enige vertraging op de productie reageert, blijft de afname van de werkgelegenheid in de 

eerste jaren wat achter bij de productiedaling, waardoor de arbeidsproductiviteit in de marktsector enigszins 

daalt. Op middellange termijn neemt de particuliere consumptie geleidelijk verder af doordat het reëel 

beschikbaar inkomen (door dalende werkgelegenheid en lagere reële lonen) daalt. Ook de investeringen in 

woningen veroorzaken een verdere daling in de productie. Met enige vertraging resulteert de hogere 

werkloosheid en het lagere reëel beschikbare loon in minder arbeidsaanbod. Deze afname is echter geringer 

dan die van de werkgelegenheid, waardoor de werkloosheid wat hoger uitkomt. Na verloop van tijd leidt dit 

tot lagere lonen, waardoor de prijsconcurrentiepositie en de winstgevendheid wat verbeteren. De gevolgen 

hiervan treden pas later op en zijn niet zichtbaar in de tabel. Het EMU-saldo verbetert door de verhoging 

van de loon- en inkomstenbelasting. Deze verbetering is als gevolg van uitverdieneffecten iets geringer dan 

de ex ante verhoging van de loon- en inkomstenbelasting.

 
43

 SAFFIER wordt door het CPB ook gebruikt voor zijn reguliere publicaties (CEP, MEV en MLT). Zie: SAFFIER; Een ’multi purpose’-

model van de Nederlandse economie voor analyses op korte en middellange termijn, CPB Document 123, juni 2006. 
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Tabel 1.1 Verhoging van IB met 0,5% BBP (effect in procentuele mutaties ten opzichte van een basispad) 

      
 1 2 4 8 16 

Volumina      

Bruto binnenlands product (marktprijzen) − 0,1 − 0,2 − 0,4 − 0,7 − 0,9 

Particuliere consumptie − 0,5 − 0,8 − 1,0 − 1,3 − 1,6 

Uitvoer goederen, binnenslands 

geproduceerd 

0,0 0,1 − 0,2 − 1,0 − 1,5 

Prijzen      

Bruto binnenlands product (marktprijzen) 0,0 0,1 0,3 0,6 0,5 

Particuliere consumptie 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 

Uitvoer goederen, binnenslands 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 

Prijsconcurrentiepositie 0,0 0,0 − 0,2 − 0,4 − 0,4 

Arbeid      

Arbeidsaanbod (arbeidsjaren) 0,0 − 0,1 − 0,2 − 0,3 − 0,3 

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) 0,0 − 0,1 − 0,3 − 0,6 − 0,6 

Werkloosheidspercentage (niveau, % BBP) 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 

Loonvoet marktsector 0,1 0,2 0,5 0,7 0,3 

Kapitaal      

Kapitaalgoederenvoorraad marktsector 0,0 − 0,1 − 0,2 − 0,4 − 0,6 

Investeringen door bedrijven, excl. woningen − 0,2 − 0,6 − 1,0 − 1,2 − 0,7 

Kapitaalkosten marktsector 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 

Collectieve sector      

Vorderingensaldo overheid (EMU, % BBP) 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

 

Verhoging van de BTW met 0,5% BBP 

In SAFFIER wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende indirecte belastingen, ook niet tussen het 

algemene en het lage BTW-tarief. De gevolgen van een verhoging van de BTW wordt gesimuleerd aan de 

hand van een hogere indirecte belasting. De effecten staan in Tabel 1.2. De BTW-verhoging leidt allereerst 

tot een toename van de afzetprijzen, die vervolgens een opwaarts effect heeft op de contractloonstijging. 

Ook de uitkeringshoogten worden bij de veronderstelde koppelingen opwaarts beïnvloed. De koopkracht 

daalt evenwel, zodat het consumptievolume omlaag gaat. De investeringsactiviteit neemt eveneens af, als 

gevolg van de afname van de productie en de verslechtering van de winstgevendheid. Daar komt bij dat de 

uitvoer ongunstig wordt beïnvloed door de verslechtering van de prijsconcurrentiepositie die het gevolg is 

van de loonstijging. Op termijn dalen de volumes van het BBP en de productie van de marktsector sterker 

dan in het eerste jaar. De consumptie, de investeringen en de uitvoer dragen alle drie aan deze verdere 

daling bij. Het EMU-saldo verbetert door de hogere BTW-opbrengst. Door de optredende uitverdieneffecten 

blijft deze verbetering echter beperkt.  
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Tabel 1.2 Verhoging van BTW met 0,5% BBP (effect in procentuele mutaties ten opzichte van een basispad) 

      
 1 2 4 8 16 

Volumina      

Bruto binnenlands product (marktprijzen) − 0,1 − 0,2 − 0,5 − 0,7 − 0,6 

Particuliere consumptie − 0,2 − 0,2 − 0,5 − 1,0 − 1,2 

Uitvoer goederen, binnenslands geproduceerd − 0,1 − 0,3 − 0,7 − 1,2 − 0,7 

Prijzen      

Bruto binnenlands product (marktprijzen) 0,7 0,8 0,9 0,6 0,3 

Particuliere consumptie 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 

Uitvoer goederen, binnenslands geproduceerd 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 

Prijsconcurrentiepositie 0,2 − 0,3 − 0,4 − 0,2 − 0,1 

      
Arbeid      

Arbeidsaanbod (arbeidsjaren) 0,0 0,0 − 0,1 − 0,2 − 0,2 

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) − 0,1 − 0,2 − 0,4 − 0,5 − 0,4 

Werkloosheidspercentage (niveau, % BBP) 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 

Loonvoet marktsector 0,4 0,4 0,2 − 0,6 − 0,7 

      
Kapitaal      

Kapitaalgoederenvoorraad marktsector 0,0 − 0,1 − 0,3 − 0,6 − 0,7 

Investeringen door bedrijven, excl. woningen − 0,5 − 1,0 − 1,7 − 1,5 − 0,6 

Kapitaalkosten marktsector 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 

Collectieve sector      

Vorderingensaldo overheid (EMU, % BBP) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 

      

 

Verhoging van groene belastingen met 0,5% BBP 

Als groene belastingen in SAFFIER worden aangemerkt de accijnzen op minerale oliën, verbruiksbelasting 

met milieugrondslag, de BPM en de motorrijtuigenbelasting. Ongeveer 60% van deze heffingen behoort tot 

de productgebonden indirecte belastingen die een vergelijkbare effect hebben als de BTW. De overige 40% 

drukken voor 70% op huishoudens en voor 30% op bedrijven. In beide gevallen gaat het om 

milieuheffingen en motorrijtuigenbelasting. Tabel 1.3 toont de effecten. Deze zijn grotendeels hetzelfde als 

van een BTW-verhoging. Het verschil is dat de lasten van bedrijven met 0,06% BBP stijgen. Bedrijven 

hebben te maken met hogere kapitaalkosten, die geleidelijk leiden tot lagere investeringen. Bovendien gaan 

daardoor de afzetprijzen geleidelijk omhoog, waarbij de loon- prijsspiraal ook tot een hogere loonvoet leidt. 

De werkgelegenheid daalt.  
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Tabel 1.3 Verhoging van groene belastingen met 0,5% BBP (effect in procentuele mutaties) 

 

      
 1 2 4 8 16 

Volumina      

Bruto binnenlands product (marktprijzen) − 0,1 − 0,2 − 0,4 − 0,7 − 0,7 

Particuliere consumptie − 0,3 − 0,4 − 0,6 − 1,0 − 1,3 

Uitvoer goederen, binnenslands geproduceerd − 0,1 − 0,2 − 0,5 − 1,3 − 1,3 

Prijzen      

Bruto binnenlands product (marktprijzen) 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 

Particuliere consumptie 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 

Uitvoer goederen, binnenslands geproduceerd 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 

Prijsconcurrentiepositie − 0,1 − 0,2 − 0,3 − 0,4 − 0,3 

Arbeid      

Arbeidsaanbod (arbeidsjaren) 0,0 0,0 − 0,1 − 0,2 − 0,2 

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) 0,0 − 0,2 − 0,4 − 0,6 − 0,5 

Werkloosheidspercentage (niveau, % BBP) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 

Loonvoet marktsector 0,3 0,3 0,3 − 0,1 − 0,3 

Kapitaal      

Kapitaalgoederenvoorraad marktsector 0,0 − 0,1 − 0,3 − 0,6 − 0,7 

Investeringen door bedrijven, excl. woningen − 0,4 − 0,9 − 1,5 − 1,5 − 0,7 

Kapitaalkosten marktsector 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 

Collectieve sector      

Vorderingensaldo overheid (EMU, % BBP) 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 
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Bijlage 2 Effecten uniform BTW-tarief  

Deze bijlage bespreekt de effecten van een uniform BTW-tarief. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

gegevens van het CBS om de budgettaire effecten te bepalen. Daarnaast worden de inkomenseffecten 

geïllustreerd. 

Budgettaire effecten 

Het uniforme tarief waarbij de totale BTW-ontvangsten gelijk blijven kan bepaald worden door de huidige 

BTW-ontvangsten te delen door de totale grondslag van het verlaagde en het algemene BTW-tarief. De 

gegevens hiervoor worden ontleend aan de BTW-nota van het CBS; de meest recente heeft betrekking op 

het jaar 2005.44 De totale BTW-ontvangsten bedragen 37 mld euro, de totale grondslag 236 mld euro. Het 

uniforme BTW-tarief waarbij de BTW-ontvangsten gelijk blijven bedraagt 15,6%. De invoering van een 

uniform tarief heeft, behalve voor de BTW-ontvangsten van de overheid, ook gevolgen voor andere 

inkomsten en uitgaven van de overheid. Een tarief van 15,6% blijkt per saldo te leiden tot een verbetering 

van de overheidsfinanciën. De resulterende verbetering van de overheidsfinanciën kan worden aangewend 

om het uniforme tarief te verlagen. De mogelijke verlaging wordt bepaald aan het eind van deze paragraaf. 

Tabel 2.1 Effect van uniform btw-tarief naar overheidsuitgaven en particuliere bestedingen 

  

Grondslag 

totaal ex 

btw waarvan   

Totaal btw 

opbrengst 

Verschil als uniform 

tarief 15,62%  

    vrij 6% 19% 6% 19% Totaal 6% 19% totaal 

  
 Grondslagen en betalingen btw 2005 in mld euro 

           
btw ontvangsten totaal   383 147 61 175 4 33 37 5,89 5,91 −−−− 0,01 

           
Totaal overheidsuitgaven btw 109 53 12 44 1 8 9 1,12 −−−− 1,50 −−−− 0,38 

ZVW (inclusief toekomstig ZVW deel)
45

 23 18 5 0 0 0 0 0,49 0,00 0,49 

AWBZ 20 20 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Overig uitkeringen in natura 5 3 1 1 0 0 0 0,11 − 0,03 0,08 

Intermediair verbruik sector overheid 32 9 2 21 0 4 4 0,19 − 0,71 − 0,53 

Investeringen sector overheid 13 0 0 13 0 2 2 0,00 − 0,43 − 0,43 

Intermediair verbruik bedrijfstak zorg 13 4 3 6 0 1 1 0,33 − 0,19 0,14 

Investeringen bedrijfstak zorg 4 0 0 4 0 1 1 0,00 − 0,14 − 0,14 

           
Particuliere bestedingen btw 274 94 50 130 3 25 28 4,77 −−−− 4,40 0,37 

Particuliere consumptie (exclusief toekomstig 

deel ZVW) 217 77 48 91 3 17 20 4,65 − 3,08 1,57 

Investeringen in woningen 23 0 0 23 0 4 4 0,00 − 0,79 − 0,79 

Overig intermediair verbruik en investeringen 34 17 1 16 0 3 3 0,12 − 0,53 − 0,42 

 
44

 Op basis van de BTW-nota van het CBS: bestedingen 2005, ingedeeld naar tariefsgroepen 2007, d.d. 17 juni 2008. 
45

 Deel ZVW dat in 2005 onder uitkeringen in natura viel plus toekomstig ZVW deel (particulier verzekerden). 
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Effecten op overheidsuitgaven en niet-BTW inkomsten 

Een uniform BTW-tarief van 15,62% heeft gevolgen voor de diverse bestedingscategorieën. Hier wordt het 

gevolg voor particuliere en de overheidsbestedingen ingeschat, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar 

diverse uitgavenposten van de overheid.  

Volgens deze berekening (zie laatste kolom tabel 2.1) zal de gehele Nederlandse sector overheid bij een 

uniform tarief 380 mln minder BTW betalen. Dit komt doordat relatief veel bestedingen van de overheid 

onder het algemene tarief vallen. 

De uitgaven aan intermediair verbruik en investeringen van de sector overheid worden in totaal 950 mln 

euro lager. Dit betreft onder andere uitgaven aan algemeen bestuur, defensie en onderwijs. Naar 

verwachting zullen vooral uitgaven aan bijvoorbeeld onderwijs en infrastructuur lager worden. Alleen delen 

van de overheid die relatief veel geld uitgeven tegen een laag tarief kunnen een mogelijk een nadeel hebben. 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de uitgaven voedsel bij het ministerie van Defensie. 

Ook bij de zorg is sprake van veel uitgaven tegen een laag tarief; dit zijn vooral genees- en 

verbandmiddelen (medicijnen). De zorguitgaven stijgen hierdoor met 490 mln. De veranderingen in 

uitgaven aan intermediair verbruik en investeringen in de bedrijfstak zorg vallen tegen elkaar weg.  

Tabel 2.2 Effect uniform btw-tarief op overheidsinkomsten en uitgaven  

 

 in mld euro 

  
Gevolgen op overheidsinkomsten (mede door doorwerking van andere uitgaven) 0,48 

   btw ontvangsten totaal − 0,01 

   ZVW compensatie via zorgpremies
a 

0,49 

   Grondslageffect LHIH door ZVW-premies 0,07 

   Reinigingsrechten − 0,07 

  

Gevolgen voor overheidsuitgaven −−−− 0,22 

   Totaal overheidsuitgaven btw − 0,38 

   Zorgtoeslag door ZVW premies 0,14 

   Rijksbijdrage nominale premie kinderen 0,03 

    

Saldo inkomsten en uitgaven overheid (excl. andere btw inkomsten) 0,71 

Saldo inkomsten en uitgaven overheid (incl. andere btw inkomsten) 0,70 
 
a
 Dit is een optelsom van ZVW consumptie en ZVW intermediair verbruik en investeringen uit tabel 3.1. Verondersteld is dat de helft van 

intermediair verbruik en investeringen bedrijfstak zorg onder ZVW vallen en de helft onder AWBZ. 

 

De veranderingen in de overheidsuitgaven kunnen ook een doorwerking hebben op de inkomsten en andere 

uitgaven. De belangrijkste hiervan is de volledige compensatie van de hogere zorgkosten door hogere 

ZVW-premies. Deze hogere ZVW-premies leiden op hun beurt weer tot een hogere zorgtoeslag (140 mln 
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euro), via een grondslageffect tot hogere loon- en inkomstenheffing (70 mln euro)46 en tot een hogere 

rijksbijdrage voor de nominale premie voor kinderen (30 mln). Ook bij andere posten kan er sprake zijn van 

doorwerking. Zo kunnen lagere uitgaven aan reinigingsdiensten leiden tot lagere reinigingsrechten. 

Belangrijk is dat de overheidsuitgaven aan BTW per saldo lager worden en dat het deel van de uitgaven 

waarvoor de BTW hoger uitvalt (over medicijnen) wordt gecompenseerd door hogere inkomsten uit ZVW-

premies. Een uniform BTW-tarief van 15,62% levert de overheid per saldo een voordeel op van 700 mln 

euro. 

Tabel 2.3  Effect uniform tarief op grondslagen en betalingen btw 2005 

  

Grondslag 

totaal ex 

btw waarvan   

Totaal btw 

opbrengst 

Verschil als uniform 

tarief 15,26%  

    vrij 6% 19% 6% 19% Totaal 6% 19% totaal 

 in mld euro         

           
btw bestedingen totaal   383 147 61 175 4 33 37 5,67 −−−− 6,54 −−−− 0,87 

           
Totaal overheidsuitgaven btw 109 53 12 44 1 8 9 1,08 −−−− 1,67 −−−− 0,59 

ZVW (inclusief toekomstig ZVW deel) 23 18 5 0 0 0 0 0,47 0,00 0,47 

AWBZ 20 20 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Overig uitkeringen in natura 5 3 1 1 0 0 0 0,11 − 0,03 0,07 

Intermediair verbruik sector overheid 32 9 2 21 0 4 4 0,18 − 0,79 − 0,61 

Investeringen sector overheid 13 0 0 13 0 2 2 0,00 − 0,47 − 0,47 

Intermediair verbruik bedrijfstak zorg 13 4 3 6 0 1 1 0,32 − 0,21 0,11 

Investeringen bedrijfstak zorg 4 0 0 4 0 1 1 0,00 − 0,15 − 0,15 

           
Particuliere bestedingen btw 274 94 50 130 3 25 28 4,59 −−−− 4,88 −−−− 0,28 

Particuliere consumptie (exclusief toekomstig 

deel ZVW) 217 77 48 91 3 17 20 4,48 − 3,42 1,06 

Investeringen in woningen 23 0 0 23 0 4 4 0,00 − 0,87 − 0,87 

Overig intermediair verbruik en investeringen 34 17 1 16 0 3 3 0,11 − 0,59 − 0,48 

 

Compensatie van voordeel overheid door lager uniform BTW-tarief 

Het voordeel voor de overheid van per saldo 700 mln euro kan worden teruggegeven via een verlaging van 

het uniforme BTW-tarief tot 15,26%47. Hierbij is rekening gehouden met tweede orde effecten, zoals de nog 

goedkopere overheidsbestedingen bij een lager uniform-BTW-tarief. Een uniform BTW-tarief van 15,26% 

is in deze berekening ex-ante budgettair neutraal voor de overheid (zie tabel 2.1 en 2.2).  

 
46

 Inschatting gemaakt op basis van varianten in documentatie MIMOSI (Document 161, pagina 51-52). De veranderingen zijn proportioneel 

aangepast aan de toename van de zorguitgaven. 
47

 Berekend op basis van totale BTW-ontvangsten in 2008 van ruim 43 mld euro. 
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Tabel 2.4 Effect uniform btw-tarief op overheidsinkomsten en uitgaven 

 in mld euro 

  
Gevolgen op overheidsinkomsten (mede door doorwerking van andere uitgaven) −−−− 0,44 

btw ontvangsten totaal − 0,87 

ZVW compensatie via zorgpremies 0,45 

Grondslageffect LHIH door ZVW-premies 0,06 

Reinigingsrechten − 0,08 

  

Gevolgen voor overheidsuitgaven −−−− 0,44 

Totaal overheidsuitgaven btw − 0,59 

Zorgtoeslag door ZVW premies 0,13 

Rijksbijdrage nominale premie kinderen 0,03 

    

Saldo inkomsten en uitgaven overheid (excl. andere btw inkomsten) 0,87 

Saldo inkomsten en uitgaven overheid (incl. andere btw inkomsten) 0,00 

 

Op basis van dit tarief is berekend hoeveel de ZVW-premies bijgesteld gaan worden om de hogere 

zorgkosten te compenseren. De nominale ZVW-premie gaat met 15,43 euro omhoog en de 

inkomensafhankelijke bijdrage ZVW stijgt met 0,09%-punt. 

Inkomenseffecten uniform BTW-tarief 

De effecten van invoering van een uniform BTW-tarief zijn afhankelijk van het consumptiepatroon. Een 

uniform tarief is gunstig voor huishoudens die relatief veel besteden aan producten die onder het algemene 

tarief vallen en ongunstig voor huishoudens die relatief veel besteden aan producten die onder het verlaagde 

tarief vallen. Tabel 2.5 laat zien dat huishoudens met loon als belangrijkste inkomensbron relatief veel 

producten consumeren die onder het algemene BTW-tarief vallen. Huishoudens met uitkering of pensioen 

als belangrijkste inkomensbron besteden relatief veel aan producten die onder het verlaagde tarief vallen. 

Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden hebben relatief lage inkomens in vergelijking met 

werknemers. Het effectieve tarief verschilt niet veel (zie tabel 2.5), dus het herverdelende effect van de 

tariefdifferentiatie is niet groot. 
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Tabel 2.5 Consumptiepatronen naar BTW-tarief en huishoudtype 

 Loon Winst Pensioen Uitkering Alle 

huishoudens 

    
 Aandelen in particuliere consumptie in %   

      
Vrijgesteld 37 44 41 35 39 

Verlaagd tarief 20 19 21 22 20 

Algemeen tarief 43 37 37 42 41 

      
Totaal 100 100 100 100 100 

 

De invoering van een uniform tarief leidt tot een stijging van het effectieve tarief (waarin ook vrijstellingen 

zijn meegewogen) voor alle huishoudens met 0,3%. De verschillen tussen de huishoudtypen zijn klein en 

zouden desgewenst via aanpassingen in de directe belastingen gemitigeerd kunnen worden. Het opwaartse 

effect voor werknemers is iets kleiner dan voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Uit onderzoek 

van het CBS blijkt overigens dat de verschillen in consumptiepatronen tussen huishoudens binnen deze 

groepen relatief groot zijn. De invoering van een uniform btw-tarief kan zodoende op individueel niveau tot 

grotere verschillen leiden.  

Tabel 2.6 Effect invoering uniform BTW-tarief op effectief tarief naar huishoudtype 

 Loon Winst Pensioen Uitkering Alle 

huishoudens 

    
 Effectief tarief in %     

      
Huidige tarieven 9,3 8,2 8,4 9,4 9,1 

Uniform tarief 9,5 8,5 8,9 9,9 9,4 

      
Verschil 0,2 0,3 0,6 0,5 0,3 

 

De invoering van een uniform btw-tarief leidt tot een lichte stijging van het effectieve BTW tarief zoals dat 

drukt op goederen die gemeten worden in het cijfer voor de consumentenprijsindex. Dit is exclusief 

uitgaven aan zorgdiensten en nieuwbouw woningen, die beiden goedkoper worden. Huishoudens met loon 

als belangrijkste inkomensbron gaan er het minst op achteruit. Huishoudens met een uitkering 

respectievelijk pensioen als belangrijkste inkomensbron gaan er iets meer in koopkracht op achteruit. 

Overgangseffecten 

Hoewel de inkomenseffecten beperkt zijn, zal de invoering van een uniform btw-tarief op korte termijn wel 

merkbare effecten hebben. Het is denkbaar dat de btw-verhoging op voedingsmiddelen sneller wordt 

doorberekend dan de btw-verlaging op duurzame producten. Zelfs als dit niet zo is, zullen veel consumenten 

waarschijnlijk het gevoel hebben dat de maatregel gemiddeld tot aanzienlijk hogere prijzen leidt. De 

‘gevoelsinflatie’ wordt namelijk vooral bepaald door de prijzen van regelmatig gekochte producten. Een 
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prijsstijging van zo’n 9% voor veel artikelen in de supermarkt werkt gevoelsmatig waarschijnlijk sterker 

door een prijsdaling van zo’n 3% op duurzame artikelen en nieuwbouwwoningen. Bij de invoering van de 

euro bleek de door consumenten gevoelde inflatie lange tijd substantieel hoger te zijn dan de inflatie 

gemeten door het CBS op basis van waargenomen prijzen. De invoering zal bovendien leiden tot anticipatie-

effecten, waarbij consumenten de aankoop van producten zullen vervroegen of uitstellen teneinde te 

profiteren van het meest gunstige btw-regime. 

Uniformering van de BTW zal gevolgen hebben voor bedrijfstakken. Een nadelige invloed doet zich 

voor in de bedrijfstakken met een meer dan gemiddeld aandeel van producten met het huidige lage BTW-

tarief. Dit geldt voor de voeding- en genotmiddelenindustrie, voor de transportsector en de arbeidsintensieve 

dienstverlening als het openbaar vervoer en de horeca. Diensten van reisbureaus zullen afnemen, en, in het 

verlengde daarvan de toeristische bestedingen van Nederlanders in het buitenland. Een hogere BTW op 

voeding en genotmiddelen in de grensgebieden kan aanleiding geven tot winkelen over de grens ten koste 

van de omzet van Nederlandse winkels en supermarkten. Voor de hoofdzakelijk op het binnenland 

georiënteerde communicatie sector betekent de verlaging van het algemene BTW-tarief een prijsdaling van 

haar producten met als gevolg een hogere vraag naar deze diensten. Verder zal de bouwnijverheid profiteren 

van de lagere BTW op nieuwbouwwoningen.  
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Bijlage 3 Effecten Vpb hervormingen volgens CORTAX 

Deze bijlage bespreekt de resultaten van enkele hervormingen in de vennootschapsbelasting met het 

CORTAX model.48 In alle varianten wordt een impuls gegeven van 0,5% van het BBP, waarbij de 

belastingdruk ofwel daalt ofwel stijgt. De overheidsbegroting wordt in evenwicht gehouden door aanpassing 

van de BTW. De effecten met CORTAX moeten worden geïnterpreteerd als de structurele effecten op lange 

termijn, d.w.z. nadat aanpassingsprocessen zich hebben voorgedaan. In Tabel 3.1 staan de effecten van, 

respectievelijk, een verlaging van het Vpb-tarief, de introductie van een vermogensaftrek en een beperking 

van de renteaftrek. In het model kan geen rekening worden gehouden met de specifieke manier waarop een 

vermogensaftrek of een renteaftrekbeperking wordt vormgegeven, alleen met de algemene richting van een 

dergelijke hervorming. 

Tabel 3.1 Effect van alternatieve VPB varianten volgens CORTAX met budgetneutraliteit door 

aanpassing BTW tarief.  

 (1) (2) (3) 

    
Schuldquote (%∆) − 1,1 − 1,6 − 1,4 

Kapitaalkosten (∆) − 0,1 − 0,2 0,2 

Loonvoet (%) 0,9 0,9 − 0,8 

Investeringen (%) 1,9 2,1 − 1,9 

Werkgelegenheid (%) 0,0 0,1 − 0,1 

BBP (%) 0,6 0,8 − 0,7 

Private consumptie 0,5 0,4 − 0,2 

    
1 Verlaging VPB-tarief met 0,5% BBP. 

2 Introductie van een vermogensaftrek a 0,5% BBP.  

3 Beperking van de renteaftrek a 0,5% BBP. 

 

VPB tariefaanpassing 

De eerste kolom van Tabel 3.1 laat de effecten zien van een tariefverlaging in de Vpb van 0,5% van het 

BBP, gefinancierd uit eenzelfde verhoging in de BTW. Door deze hervorming dalen de kapitaalkosten 

waardoor de investeringen stijgen. Dit verhoogt de arbeidsproductiviteit zodat de lonen omhoog gaan. Dit 

stimuleert mensen om meer arbeid aan te bieden waardoor de werkgelegenheid stijgt. Tegenover dit 

positieve effect staat echter dat de BTW verhoging het arbeidsaanbod ontmoedigt. Per saldo blijft de 

 
48

 CORTAX is ontwikkeld voor de analyse van Vpb-hervormingen in Europa en beschrijft vooral internationale verstoringen als gevolg van 

de vormgeving in de Vpb. Zie: Documentation of CORTAX, CPB Memorandum 161, Augustus 2006. In latere versies is CORTAX 

uitgebreid met een endogene locatiebeslissing, zie bijvoorbeeld R. de Mooij en M. Devereux, 2009, Alternative systems 

of business tax in Europe: an applied analysis of ACE and CBIT reforms, Working Paper no. 17, European Commission - 

Taxation Papers. De empirische onzekerheid rond deze effecten is echter groot waardoor we hier gebruik maken van het 

basismodel zonder endogene locatie. 
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werkgelegenheid gelijk. De verlaging van het Vpb tarief leidt voorts tot een geringer voordeel van 

schuldfinanciering ten opzichte van financiering met eigen vermogen. Daardoor daalt de schuldquote. Tot 

slot zorgt tariefverlaging ervoor dat multinationals meer winst in Nederland rapporteren, waardoor de Vpb 

grondslag breder wordt. Dit vermindert de budgettaire kosten van de Vpb verlaging. De BTW tarieven 

hoeven minder sterk omhoog hetgeen ten goede komt aan de private consumptie. Per saldo resulteert een 

Vpb-verlaging gefinancierd uit een BTW verhoging tot een hoger BBP en een toename van de consumptie.  

Vermogensaftrek in de VPB 

De tweede kolom toont de effecten van een vermogensaftrek. De omvang van de aftrek is zodanig dat de 

budgettaire derving gelijk is aan 0,5% van het BBP. Dit wordt gefinancierd uit verhoging van de BTW. Uit 

de simulaties blijkt dat de vermogensaftrek de kapitaalkosten  verlagen waardoor de investeringen stijgen. 

Dit verhoogt de lonen omdat de arbeidsproductiviteit stijgt. Hoewel de BTW verhoging het arbeidsaanbod 

afremt, leidt het hogere loon per saldo tot een vergroting van het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid. 

Door de vermogensaftrek neemt ook de bevoordeling van vreemd vermogen af. Daardoor daalt de 

schuldquote. De private consumptie stijgt, ondanks de hogere BTW. 

Beperkingen in de renteaftrek 

De laatste kolom van Tabel 3.1 geeft de effecten van een beperking van de renteaftrek. De aftrekbeperking 

is zodanig vormgegeven dat de budgettaire opbrengst 0,5% van het BBP bedraagt. Deze opbrengst wordt 

teruggesluisd via een verlaging van het BTW tarief. De renteaftrekbeperking impliceert een verzwaring van 

de Vpb druk. Dit heeft twee belangrijke effecten in CORTAX. Ten eerste stijgen de kapitaalkosten 

waardoor de investeringen dalen. Hierdoor dalen de lonen en de werkgelegenheid, ondanks de lagere BTW. 

Dit is het spiegelbeeld van de vermogensaftrek. Ten tweede vermindert de bevoordeling van vreemd- boven 

eigen vermogen waardoor de verstoring in de financieringsstructuur kleiner wordt. Per saldo resulteert een 

daling in de private consumptie.  
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Bijlage 4 Effecten Box 1 hervormingen volgens MIMIC 

Deze bijlage bespreekt de resultaten van enkele hervormingen in box 1 van de loon- en inkomstenbelasting 

met MIMIC.49 Alle varianten zijn gesimuleerd als budgetneutrale hervormingen. Daarbij worden de tarieven 

in box 1 gebruikt om de overheidsbegroting ex ante sluitend te maken. De resultaten moeten worden 

opgevat als de structurele, langetermijneffecten van hervormingen op de arbeidsmarkt. 

 Tabel 4.1      Arbeidsmarkteffecten belastingvarianten structuur box 1 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Arbeidsaanbod in uren 0,1 0,3 0,2 0,2 0,0 1,7 − 0,4 − 0,1 0,1 0,1 

− kostwinners 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 1,6 − 0,3 − 0,1 0,1 0,0 

− partners 0,1 0,5 0,3 − 0,1 − 0,7 0,0 − 0,3 0,1 0,2 0,2 

− alleenstaanden 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 1,8 − 1,0 0,0 0,0 0,0 

           

Arbeidsaanbod in 

personen 

0,0 0,1 0,1  0,0 − 0,1 − 0,5 0,3 0,0 0,0 0,1 

           

Werkloosheidsvoet 

(absolute mutaties) 

0,0 − 0,2 0,0  0,3 0,1 − 0,2 − 0,1 0,0 0,0 0,0 

           

Werkgelegenheid 

(bedrijven) 

0,1 0,5 0,3 − 0,1 − 0,2 2,2 − 0,3 − 0,1 0,1 0,0 

− laag opgeleid 0,0  0,1 0,0  − 0,9  − 0,4 − 1,4  − 0,8 0,1 − 0,1 0,0 

− hoog opgeleid 0,1 0,6 0,4 0,1 − 0,1 3,6 − 0,1 − 0,2 0,2 0,1 

           

Productie (bedrijven) 0,1 0,4 0,2 0,0 − 0,1 2,2 − 0,3 − 0,1 0,0 0,0 

           

Ongelijkheid individuele 

inkomensverdeling 

(Theil coëfficiënt)  

0,0 0,8 0,4 0,2 0,7 7,0 0,0 − 0,6 0,1 − 0,1 

           
(1) Afschaffen aftrekposten a 1,5 mld, verlagen box 1 tarieven 0,45%-punt; 

(2) Verlagen algemene heffingskorting a 3 mld, verlagen box 1 tarieven met 1%-punt;  

(3) Afschaffen heffingskortingen inactieven a 1,8 mld, verlagen box 1 tarieven met 0,56%-punt;  

(4) Verlagen arbeidskorting a 3 mld, verlagen box 1 tarieven met 0,9%-punt;  

(5) Afschaffen heffingskortingen actieven 1,9 mld, verlagen tarieven box 1 met 0,6%-punt;  

(6) Budgetneutrale vlaktaks 38,15%;  

(7) Budgetneutrale en inkomensneutrale vlaktaks 44,95%;  

(8) Toptarief 60% boven 100.000 euro, overige tarieven 0.08%-punt omlaag;  

(9) Verhogen hoge BTW-tarief met 3 mld, verlagen tarieven box 1 met 0,9%-punt; 

(10) Idem maar verhogen algemene heffingskorting met 50 euro en verlagen tarieven box 1 met 0,7%-punt 

 
49

 Voor diverse simulaties met MIMIC, zie R.A. de Mooij e.a., 2006, Reinventing the Welfare State, CPB Speciale Publicatie no. 60 en voor 

een recente update E.L.W. Jongen en C. Folmer, Werkgelegenheidseffecten van lastenverzwaringen en bezuinigingen, TPE Digitaal (te 

verschijnen).  
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Afschaffen aftrekposten 

De kleine aftrekposten betreft de reiskostenaftrek, de persoonsgebonden aftrek en de giftenaftrek. Hiermee 

gaat een budgettaire derving gepaard van ca. 1,5 mld. euro. Het schrappen van de kleine aftrekposten en het 

tegelijkertijd verlagen van de tarieven in box 1 heeft een klein positief effect op het functioneren van de 

arbeidsmarkt. De aftrekposten verlagen voor veel mensen de gemiddelde belastingdruk, maar niet de 

marginale druk. Wanneer de aftrekposten komen te vervallen neemt de druk dus iets toe, maar omdat 

compensatie plaatsvindt via een verlaging van de tarieven daalt de marginale druk. Daardoor is het netto 

effect voor de arbeidsmarkt licht positief. 

Verlagen algemene heffingskorting 

Een reductie in de algemene heffingskorting naar 1750 euro verhoogt de gemiddelde belastingdruk voor 

iedereen met hetzelfde bedrag. De lagere schijftarieven in de inkomstenbelasting bieden compensatie in 

procenten van het inkomen. Voor personen met een laag inkomen is het inkomenseffect per saldo negatief: 

de reductie in de tarieven is onvoldoende om de inkomensdaling door de lagere heffingskorting te 

compenseren. Weliswaar stijgt de gemiddelde druk, maar het marginale tarief daalt waardoor het aanbod in 

uren voor de lagere inkomens stijgt. Omdat voor de hogere inkomens de tariefdaling de 

inkomensachteruitgang meer dan compenseert, daalt niet alleen hun marginale maar ook hun gemiddelde 

belastingdruk: zij gaan erop vooruit. De lagere marginale druk zorgt voor een toename van het 

arbeidsaanbod in uren. De toename van het arbeidsaanbod voor een neerwaarts effect op de lonen en een 

grotere vraag naar arbeid. Omdat werkenden gemiddeld een hoger inkomen hebben dan mensen met een 

uitkering, neemt het gemiddelde verschil tussen loon en uitkering toe. Dit leidt tot loonmatiging en daarmee 

tot een lagere evenwichtswerkloosheid. De werkgelegenheid stijgt uiteindelijk met 0,5%. 

Afschaffen heffingskortingen inactieven 

Hierbij gaat het om heffingskortingen voor ouderen en jonggehandicapten. In totaal gaat het om een 

budgettair beslag van 1,9 mld euro die wordt teruggesluisd via een verlaging in de tarieven van box 1 met 

0,6%-punt. Het afschaffen van deze heffingskortingen heeft geen weinig gevolgen voor de arbeidsmarkt 

omdat het betrekking heeft op inactieven die niet relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Er zijn wel 

inkomenseffecten voor bejaarden en jong gehandicapten. De terugsluis in de vorm van lagere schijftarieven 

heeft over de hele linie een positief effect op het arbeidsaanbod, zowel in uren als personen. De 

werkgelegenheid stijgt met 0,3%. 
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Verlagen arbeidskorting 

In deze variant verlagen we de arbeidskorting met ca 500 euro en verlagen we de tarieven in box 1 met 

0,9%-punt. De uitkomsten voor het arbeidsaanbod lijken op die van variant (2) waarin de algemene 

heffingskorting wordt gereduceerd. Binnen de groep van werkenden vind denivellering plaats waardoor 

mensen worden aangemoedigd meer te gaan werken. De gevolgen voor het arbeidsaanbod zijn iets minder 

gunstig omdat een overdracht plaatsvindt van werkenden naar niet werkenden. De gemiddelde belastingdruk 

van werkenden neemt toe en voor de laagste inkomens stijgt ook de marginale druk vanwege de opbouw in 

de arbeidskorting. Daardoor daalt het arbeidsaanbod in uren van laag opgeleiden. Bij de hoog opgeleiden 

stijgt het aantal gewerkte uren waardoor per saldo een toename optreed van 0,2%. De replacement rate stijgt 

omdat het verschil tussen lonen en uitkeringen kleiner wordt. Dit heeft een opwaarts druk op de lonen, met 

name voor laag opgeleiden. Daardoor daalt de werkgelegenheid in bedrijven en neemt de werkloosheid toe.  

Per saldo daalt de werkgelegenheid met 0,1%. 

Afschaffen heffingskortingen actieven 

Bij de arbeidsgerelateerde heffingskortingen gaat het om de leeftijdsafhankelijke component van de 

arbeidskorting, de participatiebonus, de aanvullende alleenstaande ouderkorting en de inkomensafhankelijke 

aanvullende combinatiekorting. Hiermee gaat ca 2,1 mld euro gepaard. Afschaffing maakt het mogelijk om 

de tarieven in box 1 met 0,6%-punt te verlagen. Deze hervorming beïnvloedt vooral de participatie aan de 

extensieve marge negatief: minder partners zijn geneigd aan het arbeidsproces deel te nemen zodat het 

arbeidsaanbod in personen daalt. Ook het aantal gewerkte uren neemt af, met name door minstverdienende 

partners en alleenstaande ouders. De marginale druk voor de lagere inkomens stijgt door de afschaffing van 

kortingen die voor lage inkomens oplopen met het inkomen. Dit vermindert het arbeidsaanbod in uren. 

Kostwinners gaan meer uren werken, niet alleen omdat de marginale druk afneemt, maar ook om minder 

arbeidsuren van hun partners te compenseren. Ook bij 55 plussers treedt een stijging op omdat er een 

negatief inkomenseffect is vanwege het wegvallen van de extra leeftijdsafhankelijke arbeidskorting. Per 

saldo is het effect op het arbeidsaanbod nihil. Omdat de werkloosheid stijgt door de hogere replacement 

rate, resulteert per saldo een daling in de werkgelegenheid met 0,2%. 

Budgetneutrale vlaktaks 

Een vlaktaks zorgt voor een gelijk marginaal tarief voor iedereen. Dit betekent dit dat de 

inkomensverschillen toenemen. In vergelijking met de huidige situatie daalt het marginale tarief van de 

hogere inkomens, en dit stimuleert hen om meer uren arbeid aan te bieden. Omdat het marginale tarief aan 

de onderkant stijgt, daalt de participatie in personen: de drempel om te gaan werken is nu hoger. Ook zakt 

het arbeidsaanbod van laagopgeleiden door de hogere marginale druk in de eerste schijf. Per saldo resulteert 
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evenwel een stijging in het arbeidsaanbod met 1,7%. De replacement rate daalt iets omdat werkende per 

saldo profiteren ten opzichte van uitkeringstrekkers. Dit stimuleert werklozen om hun zoekintensiteit op te 

voeren en het leidt tot loonmatiging. De werkloosheid daalt daardoor. De werkgelegenheid neemt 

uiteindelijk met 1,7% toe. 

Budget- en inkomensneutrale vlaktaks 

De vorige vlaktaks impliceert een toenemende inkomensongelijkheid. Omdat dit te mitigeren simuleren we 

een verhoging van de algemene heffingskorting zodanig dat de Theilcoëfficiënt voor inkomensongelijkheid 

op hetzelfde niveau blijft als voor de introductie van de vlaktaks. Door de hogere heffingskorting daalt de 

belastingopbrengst is een stijging het tarief van de vlaktaks nodig van 38% naar 45%. Hierdoor stijgt 

marginale druk voor iedereen en neemt het aantal gewerkte uren af met 0,3%. Het arbeidsaanbod in 

personen neemt iets toe omdat de combinatie van een hogere heffingskorting en een hoger tarief gunstig 

uitpakt voor werkende partners. De replacement rate daalt niet langer zodat er geen gunstig effect is op de 

werkloosheid. Echter, de hogere marginale druk stimuleert loonmatiging, waardoor de werkloosheid toch 

iets afneemt. Desondanks daalt de werkgelegenheid omdat de daling in het arbeidsaanbod domineert. 

Toptarief 60% 

De introductie van een toptarief van 60% in box 1 levert zonder gedragseffecten een extra 

belastingopbrengst op van ruim 560 miljoen euro. Studies naar de elasticiteit van het verdiende inkomens 

suggereren evenwel vrij forse effecten van zo’n belastingverhoging op het gerapporteerde inkomen, met 

name bij hoge inkomens. Zo komen Gruber en Saez (2002) op een elasticiteit van het verdiende inkomen 

van ongeveer − 0,4. Dit zou betekenen dat het toptarief slechts 280 mln oplevert. De tarieven in schijf 1 t/m 

4 kunnen dan met 0.,08%-punt omlaag. De effecten op de arbeidsmarkt volgens het MIMIC model zijn 

beperkt. De hogere marginale druk voor hoogopgeleiden verlaagt het arbeidsaanbod in uren, met name bij 

de ouderen die relatief hogere inkomens hebben. De werkgelegenheid neemt met 0,1% af. Het netto effect 

op de werkloosheid is nihil. Merk op dat in het model geen rekening wordt gehouden met effecten op 

belastingmigratie en de eventuele invloed op ondernemerschap. 

Verschuiving van box 1 naar BTW 

De tarieven in box 1 hebben betrekking op een deel van het inkomen, namelijk het deel dat niet is 

vrijgesteld vanwege kortingen of aftrekposten. De BTW daarentegen drukt op alle inkomens. Een 

budgetneutrale verschuiving waarbij alleen de tarieven in de LB/IB worden aangepast reduceert de 

progressie van het stelsel omdat het vrijgestelde deel (vooral aan de onderkant) wel wordt belast via de 

BTW. Door deze denivellering wordt het aantrekkelijker om te werken en daardoor neemt het 
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arbeidsaanbod in uren en personen licht toe. Uiteindelijk resulteert een stijging in de werkgelegenheid met 

0,1%. 

Inkomensneutrale verschuiving box 1 naar BTW 

De vorige verschuivingsvariant impliceert een schevere inkomensverdeling. Dit zou kunnen worden 

gerepareerd door de extra BTW-opbrengst niet alleen te gebruiken om de tarieven in box 1 te verlagen, maar 

door ook de algemene heffingskorting te verhogen. Als we deze met 50 euro verhogen, resulteert ruimte 

voor een tariefverlaging met 0,7%-punt. De uitkomsten voor de arbeidsmarkt zijn nu nihil.  
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Bijlage 5 Koopkrachteffecten volgens MIMOSI 

Deze bijlage bespreekt de koopkrachteffecten van diverse belastinghervormingen in de loon- en 

inkomstenbelasting met MIMOSI.50 Alle varianten zijn gesimuleerd als budgetneutrale hervormingen, 

waarbij de tarieven in box 1 worden gebruikt om de overheidsbegroting te sluiten. Bij het bepalen van het 

budgettair beslag van een hervorming wordt rekening gehouden met eventuele doorwerking via de netto-

netto koppeling in AOW en bijstand, maar niet met doorwerking in toeslagen als huurtoeslag en 

zorgtoeslag. Bij de terugsluis wordt het budgettaire bedrag gebruikt, inclusief effecten op AOW en bijstand 

en exclusief effecten op toeslagen.  

In deze bijlage staan de koopkrachteffecten voor huishoudens naar zes verschillende typen: werkende 

alleenverdieners, werkende tweeverdieners, werkende alleenstaanden, alleenstaande uitkeringsgerechtigden, 

alleenstaande 65-plussers en 65-plussers met twee inkomens. Voor alle huishoudens zijn de procentuele 

veranderingen in koopkracht gepresenteerd in % mutaties, uitgaande van de situatie in 2010.  In Tabel 5.1 

tonen we bovendien hoeveel huishoudens er in elke variant op achteruit gaan en hoeveel huishoudens er 

meer dan 5% op achteruit gaan. We laten de effecten zien van de navolgende hervormingen.  

 

(1) Afschaffen aftrekposten a 1,5 mld, verlagen box 1 tarieven 0,45%-punt. Het gaat hier om het afschaffen 

van de aftrek voor reiskosten, giften en alle persoonsgebonden aftrek. 

(2) Verlagen algemene heffingskorting (AHK) a 3 mld, verlagen box 1 tarieven met 0,9%-punt. Voor 

mensen jonger dan 65 daalt de AHK van 1987 naar 1750 euro; voor 65-plussers van 924 naar 744 euro. Op 

lange termijn levert deze verlaging 0,2 mld euro minder op dan in 2010 vanwege de geleidelijke infasering 

van de beperking overdraagbaarheid van de AHK.  

(3) Afschaffen heffingskortingen inactieven a 1,8 mld, verlagen box 1 tarieven met 0,56%-punt. Het gaat 

dan om de jonggehandicapten korting, de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting. 

(4) Verlagen arbeidskorting a 3 mld, verlagen box 1 tarieven met 0,9%-punt. De maximale arbeidskorting 

wordt verlaagd van 1489 naar 1012 euro, het opbouwpercentage en het minimum navenant. De opslag voor 

oudere werknemers blijft in stand. 

(5) Afschaffen heffingskortingen actieven 1,9 mld, verlagen tarieven box 1 met 0,6%-punt. Het gaat hier om 

het leeftijdsafhankelijke deel van de arbeidskorting, de doorwerkbonus, de inkomensafhankelijke 

combinatiekorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting;  

(6) Budgetneutrale vlaktaks 38,15%; gelijkschakelen tarieven in de vier schijven van box 1. 

(7) Budgetneutrale en inkomensneutrale vlaktaks 44,95%. De algemene heffingskorting wordt verhoogd van 

1987 naar 3778 om de inkomensongelijkheid cf. de Theil coëfficiënt constant te houden. 

 
50

 Met MIMOSI worden de koopkrachteffecten berekend van diverse hervormingen in belastingen en sociale zekerheid. Zie G. Romijn, J. 

Goes, P. Dekker, M. Gielen en F. van Es, MIMOSI: Microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht, 

CPB Document 161, Maart 2008. 
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(8) Toptarief 60% boven 100.000 euro, overige tarieven 0,08%-punt omlaag. De opbrengst van het toptarief 

is zonder belastingontwijking 565 mln. Vanwege belastingontwijking schatten we de opbrengst lager in, nl. 

280 mln. 

(9) Verhogen algemene BTW-tarief met 3 mld, verlagen tarieven box 1 met 0,9%-punt.  

(10) In een keer fiscaliseren AOW-premie a 3 mld, verlagen box 1 tarieven met 0,9%-punt. Dit geldt ten 

opzichte van de uitgangssituatie in 2010. Op de zeer lange termijn heeft deze variant geen effecten vanwege 

de bevriezing van de bovengrens van de tweede schijf voor ouderen. 

(11) Stap van 1/18 fiscaliseren AOW premie a 0,17 mld, verlagen box 1 tarieven met 0,05%-punt. 

(12) Verhogen tarief box 3 naar 40% a 0,9 mld, verlagen tarieven box 1 met 0,26%-punt. 

(13) Afschaffen box 3, verhogen tarieven box 1 met 1,2%-punt. 

(14) Afschaffen vrijstelling box 3 a 1,6 mld, verlagen tarieven box 1 met 0,5%-punt. 

 

 Tabel  5.1    Percentage huishoudens dat er in koopkracht op achteruit gaat, respectievelijk, met meer dan 

5% op achteruit gaat. 

 Koopkracht negatief Koopkracht < − 5% 

(1) Aftrekposten 22 3 

(2) Algemene heffingskorting 56 0 

(3) Heffingskortingen inactieven 26 11 

(4) Arbeidskorting 51 0 

(5) Heffingskortingen actieven 18 2 

(6) Vlaktaks 38,15% 77 4 

(7) Vlaktaks 44,95% 54 0 

(8) Toptarief 60% 3 0 

(9) BTW 37 0 

(10) Fiscalisering totaal 23 13 

(11) Fiscalisering 1/18 21 0 

(12) Verhogen tarief box 3 17 2 

(13) Afschaffen box 3 85 0 

(14) Afschaffen vrijstelling box 3 47 1 
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Figuur 5.1 Variant schrappen aftrekposten a 1,5 mld, verlaging box 1 tarieven 0,45%-pt.  
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Figuur 5.2 Variant verlagen algemene heffingskorting a 3 mld, verlagen box 1 tarieven -0,9%-pt 
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Figuur 5.3 Variant afschaffen heffingskortingen inactieven a 1,8 mld, verlaging tarieven box 1 met 0,56%-pt 
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Figuur 5.4 Variant reductie arbeidskorting  a 3 mld, box 1 tarieven -0,9%-pt; 
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Figuur 5.5 Afschaffen arbeidsgerelateerde heffingskortingen a 2,1 mld, verlaging tarieven box 1 met 0,6%-pt 
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Figuur 5.6 Variant vlaktaks met tarief 38,15% 
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Figuur 5.7  Variant vlaktaks met tarief 44,95% en AHK 1791 euro hoger 
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Figuur 5.8  Variant invoeren toptarief 60% boven 100.000, overige tarieven 0.08%-pt omlaag 
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Figuur 5.9 Variant budgetneutraal verhogen BTW tarieven a 3 mld en verlagen IB-tarieven met 0,9%-pt 
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Figuur 5.10  Variant in één keer fiscaliseren AOW premie a 3,1 mld, verlagen box 1 tarieven met 0,9%-pt 
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Figuur 5.11 Fiscaliseren AOW premie met 1/18 van waarde in 2010, verlagen box 1 tarieven met 0.05%-pt. 
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Figuur 5.12 Variant box 3 tarief verhogen naar 40% (netto 0,9 mld), tarieven box 1 0,26%-pt omlaag 
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Figuur 5.13 Variant afschaffen box 3 a 4 mld, verhogen tarieven box 1 met 1,2%-pt 
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Figuur 5.14 Variant schrappen heffingvrijvermogen box 3 a 1,6 mld, verlaging box 1 tarieven 0,5%-pt 

 

 

 

 

 

 


