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Stuur doctor
naar buiten ...

Belasting over
rendement van
grote vermogens

Universiteiten moeten kenniscirculatie
bevorderen, menen Huub Dijstelbloem e.a.

ILLUSTRATIE HAJO

O

Er wordt te weinig belasting betaald over winsten en vermogens. Om kleine spaarders te ontzien, moet er 40
procent worden geheven op rendement over vermogens boven 125.000 euro, vinden Ed Groot en Henk Nijboer.

U

it het vandaag uitgebrachte rapport van de Wetenschappelijke
Raad van het Regeringsbeleid
WRR over de inkomens- en vermogensverdeling in Nederland,
komt naar voren dat de vermogensverdeling veel schever is dan de inkomensverdeling. Het rapport moet het startschot zijn
voor een politiek debat over een fiscaal stelsel
dat werken weer stimuleert, in plaats van rentenieren.
Van ons nationaal inkomen komt steeds minder bij huishoudens terecht en steeds meer bij
het bedrijfsleven en bij vermogenden. De resultaten van het grote onderzoek van Piketty zijn
dus ook voelbaar in de Nederlandse huishoudportemonnee. Als we niets doen, worden we
een land van renteniers, terwijl werkenden onder druk staan. Het is dus niet gek dat vrijwel alle politieke partijen de afgelopen tijd oproepen
de belastingen op werk te verlagen. De grote
vraag en het grote twistpunt is waar dat van te
betalen. De PvdA wil de belangrijkste les van Piketty in de praktijk brengen en lagere lasten op
arbeid mogelijk maken door van de grotere vermogens meer te vragen. Daarnaast moeten we
vergroenen en ontwijkingsconstructies tegengaan.
Rechts wil lagere lasten op arbeid simpel betalen: maak de overheid kleiner en verlaag de uitgaven. Dat miskent echter de bijdrage die een
goede overheid levert aan onze welvaart. Landen als Nederland, Denemarken, Zweden en
Finland horen bij de top tien rijkste landen van
de wereld en bij de top tien aantrekkelijkste vestigingslanden voor bedrijven. Niet toevallig zijn
dit ook de landen met een ontwikkeld sociaal
vangnet en een relatief hoge belastingdruk. Dat
toont aan dat een grote overheid geen vijand is
van de economische dynamiek in een land. Sterker nog, werkenden zijn gebaat bij goed onderwijs, een goede infrastructuur en een sociaal
vangnet voor als het tegenzit. Partijen die voor
werkenden willen opkomen door essentiële
voorzieningen af te breken verkopen knollen
voor citroenen.
Hoewel het best wat efficiënter en beter kan
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bij de overheidsuitgaven, zit het echte probleem
bij de overheidsinkomsten. De lasten op arbeid
zijn de afgelopen 20 jaar met 6 procent van het
belastingtotaal gestegen, terwijl de lasten op kapitaal met 4 procent zijn gedaald. Het veelgeprezen boek Capital in the Twenty-First Century van
Thomas Piketty laat al zien dat vermogenden
steeds rijker worden en dat werkenden structureel achter blijven. Ons belastingstelsel heeft deze negatieve trend de laatste jaren alleen maar
versterkt. Alle reden dus voor een radicale aanpassing van ons belastingstelsel in de richting
van lagere lasten op arbeid. Dat is immers de
beste manier om meer en beter betaalde banen
te krijgen.

W

ij zien drie manieren om de lasten
op arbeid te verlagen: vermogen
meer belasten, het belastingstelsel
vergroenen en de bijl zetten in ontwijkende belastingconstructies. Vermogens zijn
in Nederland zeer scheef verdeeld en die scheefgroei neemt toe. Ruim 60 procent van het vermogen is in handen van de 10 procent rijksten.
Ons fiscale stelsel gaat die ongelijkheid onvoldoende tegen en lijkt zelfs steeds meer toegesneden op Nederland als een natie van renteniers. Renteniers betalen geen AOW-premie,
geen AWBZ-premie en andere premies voor
volksverzekeringen en geen inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, terwijl ze wel het
recht hebben op deze kostbare voorzieningen.
In ons verkiezingsprogramma bepleitten we
daarnaast een progressieve belasting van 40
procent op rendementen op vermogens boven
de 125 duizend euro. Bovendien geldt dat we de
twee grootste vermogensposten in dit land
(pensioenen en huizen) netto subsidiëren in
plaats van belasten. De 240 miljard euro aan belastingen en premies die jaarlijks wordt opgebracht bestaat slechts voor 10 miljard euro uit
belastingen op winsten en vermogen. Net als bij
inkomen moet ook het vermogen eerlijk belast
worden: van hoge vermogens vragen we relatief
meer, terwijl kleine spaarders worden ontzien.
Met een meer progressieve belasting op vermogen snijdt het mes aan twee kanten: we doen

iets aan de scheefgroei van vermogens en de lasten op arbeid kunnen omlaag.
Ten tweede biedt verdere vergroening van het
belastingstelsel kansen. Het is mooi dat we met
behulp van fiscale subsidies een schoner autopark hebben, maar de Rekenkamer rekende ons
vorige week voor dat daarmee de afgelopen jaren wel 5 miljard is gemoeid. Elke ton uitstoot
van CO2 die op deze manier verminderde, kostte meer dan 100 maal de marktwaarde. Vergroenen moet veel verstandiger. Bijvoorbeeld door
het belasten van vervuilende activiteiten zoals
het lozen van restwarmte en het afschaffen van
fiscale voordelen voor vervuilende activiteiten.
Het aanpakken van fiscale constructies is
moeilijk, maar waar een wil is, is een weg. Sinds
de belastingherziening in 2001 is de teller al
weer opgelopen naar 118 belastingfaciliteiten
(waarvan 13 heffingskortingen, 98 belastinguitgaven, 4 toeslagen en 3 grote aftrekposten) die
samen bijna 100 miljard kosten. Die faciliteiten
komen vooral ten goede aan hoge inkomens en
grote bedrijven, die via deze constructies hun
belastingen weten te drukken. Wij willen de fiscale regelingen juist richten op groei en werkgelegenheid. Het in dienst nemen van mensen kan
voor een mkb’er goedkoper en gemakkelijker
worden gemaakt, als we tegelijkertijd fiscale
sluiproutes dichtschroeien. Zo zijn er tienduizenden bv’s die eindeloos belastingheffing kunnen uitstellen of zelfs afstellen als ze naar het
buitenland verhuizen (veelal tijdelijk naar België of Frankrijk). Dat heeft niks met groei of
werkgelegenheid te maken en daar moet dus
een einde aan komen; iedereen betaalt zijn of
haar fair share.
Minder belasting op arbeid, het in dienst nemen van mensen goedkoper maken, een fair
share van bedrijven en vermogenden, vergroening en vereenvoudiging. Dat levert een stelsel
op dat eerlijker is, duurzamer en dat nieuwe banen oplevert. Een eenvoudiger stelsel dat werkenden beloont in plaats van een woud van regelingen waarin alleen duurbetaalde fiscale adviseurs de weg weten. Dat moet de kern zijn van
de kabinetsreactie op de voorstellen van de
Commissie Van Dijkhuizen.

PIKETTY

Tarieven
In Capital in the
Twenty-First Century
beveelt Thomas Piketty lagere tarieven
op kleinere vermogens aan:
0,1 tot 0,5 procent
tot 1 miljoen euro,
1 procent belasting
over vermogens
tussen 1 en 5 miljoen,
2 procent over
vermogens tussen
5 en 10 miljoen,
stijgend tot 10
procent belasting
over vermogens van
honderden miljoenen tot miljarden.

pinie & Debat noteerde afgelopen weekend een regen aan
klachten over de
staat van de universiteit in Nederland. De
Nacht van de Universiteit, aanstaande vrijdag, doet daar nog een schep
bovenop en belooft de geesten met
ongezouten kritiek tot aan het ochtendgloren wakker te houden. De
zorgen van Marc Chavannes, Beatrice de Graaf en Ad Verbrugge en van
vele studenten over schaalvergroting, verzakelijking, druk op autonomie en de grote studentenstroom
zijn terecht. Maar de problemen zijn
pas goed te begrijpen vanuit een
bredere analyse van het huidige wetenschapssysteem.
De afgelopen driekwart jaar zijn in
Nederland twee belangrijke zaken
bespreekbaar geworden: het afrekenen van onderzoekers op aantallen
publicaties en de cultus van de toptijdschriften met hoge impactfactoren. In het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol van KNAW, NWO en
VSNU, waarlangs universiteiten elke
zes jaar beoordeeld worden, is productiviteit als apart criterium geschrapt ten faveure van integriteit
en maatschappelijke impact. Goed
begin, maar cultuurverandering zal
nog wel wat jaren vergen. Ook wordt
nu openlijk erkend dat de kwaliteit
van universitair onderwijs ernstig
onder druk staat door een combinatie van toenemende studentenaantallen, achterblijvende financiering
en afrekenen van universitair personeel op onderzoeksprestaties. In de
praktijk moet er echter nog veel verbeteren.
Maar dit zijn lang niet alle problemen. Het loopbaanbeleid en de carrièrekansen van onderzoekers krijgen nog niet de aandacht die ze verdienen. Zoals ook de WRR in het recente rapport ‘Naar een lerende economie’ stelde moet wetenschappelijke kennis circuleren in de maatschappij via verkeer van mensen en
informatie. Gepromoveerde onderzoekers zouden banen in de wetenschap moeten afwisselen met functies bij de overheid, het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Een promotie zou daartoe beschouwd moeten worden als de afronding van een academische opleiding en niet als de start van een onderzoekscarrière. In de praktijk
blijkt een promotietraject nog een
voorbereiding op een baan aan de
universiteit te zijn, terwijl slechts
een eenvijfde van de gepromoveerden uiteindelijk een vaste baan

Correcties en aanvullingen

Verkiezingsdebat
In de rubriek Over de Haag (28 mei,
p. 8) staat dat er geen VVD’ers aan
het Europese verkiezingsdebat van
de NOS deelnamen. Lijsttrekker
Hans van Baalen deed wel mee.

Europese verkiezingen
Bij de Europese verkiezingen boekte de VVD geen klein verlies, zoals
deze krant schreef (Welkom in een

krijgt. Als er niets verandert, zal dat
vooruitzicht de komende jaren veel
slechter worden.
De discussie over een betere aansluiting tussen wetenschap en maatschappij is op een dood spoor beland. Wetenschappers verzetten zich
terecht tegen de smalle economische invulling van impact en valorisatie. Maar het gesprek over brede
maatschappelijke impact en invulling daarvan wordt door NWO en de
universiteiten zelf nog nauwelijks gevoerd. Het ontbreekt aan vrije eerste
geldstroom en dus aan speelruimte
voor de universiteiten om hun eigen
profiel te versterken. Waarom voegen we de circa 500 miljoen euro die
universiteiten nu krijgen via de promotiebonussen niet direct toe aan
de eerste geldstroom? Het is een aanzienlijk bedrag ten opzichte van de
eerste geldstroom en universiteiten
kunnen daarmee beleid voeren.

T

ot slot, fraude en onzorgvuldigheid worden herkend
als symptomen, maar in het
beleid van universiteiten
baart het gebrek aan meer systematische aandacht zorgen. De bestrijding
van fraude kan niet langer gebaseerd
zijn op een individuele regelethiek.
Wetenschappers werken in een systeem waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en belangen
heeft, van onderzoekers en reviewers, tijdschriftredacteuren, tot bestuurders en financiers. Dat levert
spanningen op die onlosmakelijk
zijn verbonden met het wetenschapsbedrijf. In de 21ste eeuw komen onderzoekers er niet meer uit
met integriteitscodes, ze hebben een
nieuwe routekaart nodig.
Al met al stellen de veranderingen
in het internationale wetenschappelijke systeem; de problemen van het
onderwijs; vragen van de samenleving; de gewijzigde structuur van de
economie en de arbeidsmarkt nieuwe hoge eisen aan de universiteiten.
Verandering is simpelweg onontkoombaar willen universiteiten in
een steeds internationaler wetenschapssysteem een bijdrage kunnen
blijven leveren aan oplossingen van
de grote vragen van de 21ste eeuw.

... strijd tegen universitaire
ivoren toren al gewonnen
Met democratisering kwam bureaucratisering, aldus David Baneke.

D

e huidige universiteit,
met zijn op het bedrijfsleven geënte
managementcultuur,
lijkt het tegenovergestelde van de ‘demokratiese universiteiten’ uit de jaren
zeventig. Toch zijn er achter de
schermen veel overeenkomsten.
De democratisering van de universiteiten rond 1970 was het gevolg
van een opstand van studenten en
lager wetenschappelijk personeel tegen de machtspositie van professoren, een regenteske elite. De maatschappij had recht om te weten waar
het geld aan werd besteed, en wat de
maatschappelijke gevolgen daarvan
waren. Belangengroepen moesten
inspraak krijgen en er moest worden
gerapporteerd wat onderzoek en
onderwijs opleverden.
Resultaat was de Wet Universitaire
Bestuurshervorming (WUB), die
echter zijn doel voorbij schoot. De
hoeveelheid vergaderingen en de
stapels papierwerk werden onbeheersbaar. Maar hoewel de democratisering geleidelijk weer werd teruggedraaid, bleef de bureaucratisering verdergaan. Vergelijkbare motieven, maar dan zonder de ideologische lading, speelden ook in de zakelijke jaren tachtig en negentig.

Verdeling van onderzoeksgeld via
competities moest de besteding van
het geld controleerbaar maken. De
maatschappij (nu vooral begrepen
in economische termen) moest waar
voor zijn geld krijgen, dus worden
onderzoekers aangemoedigd om samen te werken met bedrijven.
Verder moesten universiteiten efficiënter worden bestuurd. Dus moest
er nog meer worden gerapporteerd.
Om die rapportage zo transparant
mogelijk te maken moest dat liefst in
cijfers. Die kan je immers onderling
vergelijken. Met kwalitatieve rapporten is dat een stuk moeilijker. Ook dit
systeem lijkt zijn doel nu voorbij te
schieten. De publicatiedruk is zo
hoog dat onderzoekers onderwijs als
verloren tijd beschouwen. En dat terwijl goed opgeleide studenten verreweg het meest waardevolle product
van universiteiten zijn.
Het idee is steeds hetzelfde: verantwoording afleggen, de maat-

David Baneke
is wetenschapshistoricus.

schappij waar voor zijn geld geven,
verspilling voorkomen, en regentenmentaliteit onder academici bestrijden. Allemaal nobele doelstellingen.
En het resultaat op de werkvloer
was ook opvallend constant: de academische gemeenschap werd opengebroken, maar dat ging gepaard
met veel frustratie bij academici die
vonden dat ze te weinig aan hun eigenlijke kerntaak toekwamen.
Al die hervormingen komen voort
uit wantrouwen tegen een gesloten
elite. Erken eens dat universiteiten
al lang niet meer de gesloten bolwerken zijn van vijftig jaar geleden. In
die zin is de hervorming geslaagd.
Elke keer slaan we door, totdat het
resultaat averechts werkt. Universiteiten krijgen minder greep op onderzoek, omdat alles via tijdelijke,
competitieve financiering gaat.
Maar faculteiten nemen al lang niemand meer aan die niet tot de top
van zijn vak behoort. Professoren
die niets meer produceren omdat ze
toch een vaste aanstelling hebben,
zijn lang geleden uitgestorven. Wie
niet goed en bevlogen is, houdt het
niet lang uit in de academische wereld. De strijd is gewonnen. Tijd om
de staat van beleg op te heffen, en
wetenschappers weer te laten doen
waar ze voor worden betaald.
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Initiatiefnemers van Science in Transition zijn Huub Dijstelbloem, Frank
Huisman, Frank Miedema en Wijnand Mijnhardt. (www.scienceintran
sition.nl.) In de Nacht van de Universiteit op 6 juni debatteren studenten,
politici, wetenschappers en bestuurders over de toekomst van de academie. www.nachtvandeuniversiteit.nl.

ander Europa, 31 mei, p. 18-19).
De partij kreeg iets meer stemmen,
maar behield hetzelfde aantal
zetels in het Europees Parlement
(drie).

Boete Rabobank
In En weer dreigt er een miljardenboete voor een bank, deze keer is het BNP
Paribas (31 mei, p. 21) staat dat Rabobank 1,7 miljard euro betaalde wegens gesjoemel met de Libor- en Euribor-rentes. Dat moet zijn: 774 miljoen euro.
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Gegarandeerd de beste plaatsen!
Internationaal gerenommeerde musici
Fantastisch eerbetoon aan Johann Sebastian Bach
Twee uur optimale beleving met het beste geluid & zicht
Concertgebouw Amsterdam, Leiden, Rotterdam,
Groningen, Utrecht
Wees er snel bij i.v.m. beperkt aantal plaatsen

70,–
Alleen vandaag

35,–
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