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CPB Notitie 

1 Inleiding 

Op verzoek van VNL heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de ex-ante 

budgettaire effecten van het fiscaal plan van Voor Nederland. Dit betekent dat er 

alleen is gekeken naar het primaire effect van de maatregelen op de 

overheidsbegroting, zonder daarbij rekening te houden met macro-economische 

doorwerking. Bij de doorrekening zijn we uitgegaan van basisjaar 2015. Veel 

maatregelen zullen echter nog niet uitvoerbaar zijn in 2015.  

 

Het CPB heeft de effecten op de economische groei, de koopkracht en de 

werkgelegenheid niet doorgerekend. Door de ingrijpendheid van de voorstellen 

zullen in ieder geval de inkomenseffecten substantieel zijn. De ex-ante budgettaire 

effecten zijn daarnaast indicatief: gegeven de ingrijpendheid van de voorstellen van 

VNL is de volgorde waarin maatregelen worden doorgerekend van belang en zullen 

er gedragseffecten optreden die relatief grote effecten op de budgettaire uitkomsten 

kunnen hebben. Deze effecten zijn niet meegenomen.  

 

In het voorstel van VNL wordt er een vlaktaks ingevoerd van 22,9%. Tegelijkertijd 

worden heffingskortingen en aftrekposten afgeschaft en wordt er een nieuwe 

belastingvrije voet geïntroduceerd. Daarnaast beperkt VNL het aantal fiscale 

regelingen door de zorgtoeslag af te schaffen en alle kindregelingen te vervangen 

voor een nieuwe kindregeling. Verder worden in het voorstel van VNL de tarieven in 

de btw geüniformeerd en wordt de inrichting van de vennootschapsbelasting 

drastisch gewijzigd.  
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2 Budgettaire effecten 

Bij de doorrekening van de ex-ante budgettaire effecten van het fiscaal plan van VNL 

is gebruik gemaakt van de meest recente korte termijn raming van het CPB (stand 

juni-raming1).  

 

VNL introduceert een vlaktaks van 22,9% in box 1, welke gefinancierd wordt door het 

afschaffen van alle kortingen en aftrekposten. Daarnaast schaft VNL de 

aftrekbaarheid van werkgevers- en werknemerspensioenpremies af, waardoor er 

belasting in box 1 over betaald moet worden. Dit levert 7,6 mld euro op. Ten slotte 

introduceert VNL een niet-overdraagbare belastingvrije voet van 7500 euro per 

persoon in box 1 (lastenverlichting van 20,8 mld euro).  

 

In het fiscaal plan van VNL worden alle belastinguitgaven in box 3 geschrapt. Dit leidt 

tot een lastenverzwaring van 1,7 mld euro. Daarnaast wordt het tarief in box 3 gelijk 

getrokken met het nieuwe vlaktakstarief (22,9%). Dit betekent een lastenverlichting 

van 1 mld euro.  

 

Alle belastinguitgaven met betrekking tot innovatie, winst en vergroening worden 

geschrapt. Deze betreffen onder meer de bijtellingen van energiezuinige auto’s in de 

IB en innovatieregelingen als de RDA en de WBSO. Tezamen leiden deze tot een 

lastenverzwaring van 3,7 mld euro. Het tarief in box 2 daalt naar 18%. Dit betekent 

een lastenverlichting van 0,5 mld euro. 

 

VNL schaft de zorgtoeslag en de kindregelingen af. Gezamenlijk levert dit ruim 11 mld 

euro op. Hiertegenover staat een nieuwe kindregeling van 6 mld euro, die bestaat uit 

een vast bedrag van 2080 euro per kind voor maximaal 3 kinderen. Het bedrag wordt 

afgebouwd met 6% vanaf een inkomen van 75.000 euro. 

 

VNL stelt voor om de tarieven in de btw te uniformeren op 15%. Dit leidt tot een 

lastenverlichting van 3,2 mld euro.  

 

In het fiscaal plan van VNL wordt een lastenneutrale CBIT-hervorming doorgevoerd 

in de vennootschapsbelasting. Door verbreding van de belastingbasis tot het totale 

inkomen van de vennootschap wordt de discriminatie tussen eigen en vreemd 

vermogen weggenomen, omdat niet alleen inkomen uit eigen vermogen wordt belast, 

maar ook inkomen uit vreemd vermogen.2 

 

Tot slot verlaagt VNL de accijnzen op brandstof, alcohol en tabak taakstellend met 1 

mld euro.  

                                                             
1
 CPB Policy Brief, Juniraming, economische vooruitzichten 2014 en 2015. 

2
 Voor een uitgebreidere bespreking van een CBIT-hervorming zie: R. de Mooij, M. Devereux, ‘An applied 

analysis of ACE and CBIT reform in the EU’, CPB Discussion Paper  no. 128 , juli 2009. 

http://www.cpb.nl/publicatie/juniraming-2014-economische-vooruitzichten-2014-en-2015
http://www.cpb.nl/publicatie/een-toegepaste-analyse-van-twee-hervormingen-van-de-vennootschapsbelasting-de-eu
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Tabel 2.1 Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL (cijfers 2015) 

 
in mld euro; -/- is lastenverlichting  

  
 

 
Box 1   

 
Afschaffen kortingen  40,5 

 
Afschaffen aftrekposten 24,2 

 
Verzilvering 0,1 

22 Introductie vlaktaks (tarief 22,9%) -57,2 

23 Afschaffen aftrekbaarheid van pensioenpremies (premies naar brutolonen) 7,6 

24 Invoeren nieuwe belastingvrije voet van 7500 euro -20,8 

 
    

 
Box 3   

26 Afschaffen alle belastinguitgaven in Box 3 1,7 

27 Tariefmutatie Box 3 (tarief 22,9%) -1,0 

 
    

 
Overige belastinguitgaven Inkomen, Winst en Vermogen   

28 Afschaffen alle overige belastinguitgaven op inkomen, winst en vermogen 3,7 

29 Tariefmutatie Box 2 (tarief 18%) -0,5 

 
    

 
Kindregelingen en zorgtoeslag   

30 Afschaffen zorgtoeslag 3,4 

31 Afschaffen kinderbijslag 3,2 

32 Afschaffen kinderopvangtoeslag 2,3 

33 Afschaffen Kindgebonden Budget 1,9 

34 Afschaffen gratis schoolboeken 0,3 

36 Introduceren nieuwe kindregeling, vast bedrag per kind (2080 euro), maximaal 3 kinderen, afbouw 6% vanaf 
75.000 euro. 

-6,0 

 
    

 
BTW      

37 Verhogen lage btw-tarief naar 21% 11,4 

38 Verlagen uniform btw-tarief van 21% naar 15% -16,3 

39_bis Doorwerking nieuwe btw op andere overheidsposten (Zvw-premies, overheidsuitgaven) 1,7 

40a Afschaffen vrijstellingen omzetbelasting 0,6 

40b Afschaffen speciale regelingen omzetbelasting 0,2 

 
    

 
Vennootschapsbelasting   

41b Zuivere CBIT-hervorming VPB. 0,0 

 
    

 
Overig lasten   

55 Brandstof-, alcohol- en tabaksaccijnzen taakstellend verlagen  -1,0 

 
    

 
Totaal (kan afwijken door afronding) 0,1 
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