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VERMOGENSBELASTING: OVER GIF,
ONGELIJKHEID EN BLIND GELOOF IN
DE HEILZAME WERKING VAN
BELASTINGEN
L.W.D. WIJTVLIET1

1 Inleiding
De economische crisis heeft op pijnlijke wijze het falen
van het neoliberale geloof in de werking van onbeteugelde markten blootgelegd.2 De gevolgen laten zich kennen:
bail-outs, bezuinigingen, belastingverhoging en een immer uitdijend schisma tussen arm en rijk. Vooral de
laatstgenoemde kloof tussen arm en rijk baart zorgen. Zo
liet de Amerikaanse president Obama zich onlangs ontvallen dat ongelijkheid de vooruitzichten van velen verslechtert en dat “the basic bargain at the heart of our
economy has frayed”.3 Soortgelijke geluiden waren te horen tijdens het World Economic Forum in Davos, alwaar
toenemende vermogensongelijkheid werd gekenschetst
als risico “most likely to cause serious damage globally in
the coming decade”.4 Recente polls van Oxfam laten zien
dat ongelijkheid zelfs een maatschappelijke splijtzwam
vormt.5 In zijn magnum opus Capital in the Twenty-First

Century luidt de Franse econoom Piketty eveneens de
noodklok over economische ongelijkheid.6
Ofschoon Nederland gewoonlijk als een relatief egalitair
land wordt beschouwd,7 grijpt economische ongelijkheid
ook hier te lande om zich heen. Bezat de rijkste 1% op
het hoogtepunt vóór de crisis in 2008 nog 21,5% van
alle vermogen, in 2012 was dat opgelopen tot 23,4%.8
Een recente paper van Van Bavel en Frankema laat zien
dat de Gini-coëfficiënt van vermogen in Nederland 0,82
beloopt, hetgeen duidt op een bijzonder scheve verdeling.9 Vergelijkbare onderzoeken wijzen in dezelfde richting.10 Hiermee doet ons land niet onder voor Angelsaksische landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk
alwaar de Gini-coëfficiënt van vermogen rond het jaar
2000 0,84 respectievelijk 0,66 beliep. Wat dat betreft,

6 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press
1 Auteur is als promovendus verbonden aan CentER en het Fiscaal Instituut Tilburg en verricht in die hoedanigheid promotieonderzoek naar de verschuiving van directe naar indirecte
belastingen. Tevens verbonden aan het Wetenschappelijk Bu-

2014.
7 Hetgeen ook juist is wanneer men de aandacht louter vestigt
op de inkomensverdeling.
8 Bijvoorbeeld Arnon Grunberg, ‘Rijkste 1 procent’, De Volks-

reau van Deloitte Belastingadviseurs B.V.; l.w.d.wijtvliet@

krant maandag 14 april 2014, p. 1 en Xander van Uffelen,

tilburguniversity.edu.

‘In box 2 zit je goed’, De Volkskrant maandag 14 april 2014,

2 Zie ook Ewald Engelen, ‘Gezocht: een nieuwe Henry Ford’,
NRC 4 januari 2014. Hij spreekt van “een systeemfout die tot
in de haarvaten van het kapitalisme reikt”.
3 Whitehouse.gov, Remarks by the President on Economic

p. 21. Ook: Wilco Dekker & Robert Giebels, ‘Sparende krabbelaar is belastingtoerisme rijken beu’, De Volkskrant zaterdag
12 april 2014.
9 Bas van Bavel & Ewout Frankema, Low Income Inequality,

Mobility, www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/12/04/

High Wealth Inequality. The Puzzle of the Rhineland Welfare

remarks-president-economic-mobility (geraadpleegd op 13

States, Centre for Global Economic History Working paper no.

april 2014).
4 BBC, Davos 2014: ‘Widening wealth gap “biggest risk” in

50, November 2013.
10 Nora Skopek, Sandra Buchholz & Hans-Peter Blossfeld, Wealth

2014’, 16 januari 2014, www.bbc.com/news/busi-

inequality in Europe and the delusive egalitarianism of Scan-

ness-25761517 (geraadpleegd op 13 april 2014).

danavian countries, University of Bamberg, MPRA Paper No.

5 Oxfam, ‘Working for the Few: Political capture and economic

35307, December 2011. Ook: Wiemer Salverda et al., ‘Grow-

inequality’, 178 Oxfam Briefing Paper, 20 januari 2014, p.

ing inequalities and their impact in the Netherlands’, GINI

9-10.

Growing Inequalites’ Impact, september 2013.
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volgt de Nederlandse vermogensverdeling een internationale trend die (bijvoorbeeld) ook in andere, traditionele, Rijnlandse verzorgingsstaten merkbaar is.11
Om het tij van toenemende ongelijkheid te keren nemen
maatschappelijke organisaties, politici en ook wetenschappers graag hun toevlucht tot het fiscale systeem,
in het bijzonder tot een vermogensbelasting.12 Het voordeel van een dergelijke belasting zou tweeledig zijn.
Niet alleen kan een vermogensbelasting bijdragen aan
een verkleining van vermogens- en inkomensverschillen, ook herbergt zij een aanzienlijk opbrengstpotentieel.13 Twee vliegen in één klap dus.

11 Voor een overzicht van wereldwijde trends in de ontwikkeling
van ongelijkheid verwijs ik naar de in dit artikel aangehaalde literatuur en de nog in Intertax te verschijnen publicatie
van mijn hand getiteld ‘Too Little, Too Late: The Uneasy Case
for a Wealth Tax as a Means to Mitigate Inequality’. De toenemende concentratie van vermogen is opvallend te noemen,
daar de Gini-coëfficiënt van het netto reële inkomen zich in
Nederland de afgelopen jaar juist binnen een bandbreedte
van 0,280 en 0,295 heeft bewogen. In de VS varieerde de coefficiënt tussen 0,376 en 0,384. Vermogen kent dus een veel
schevere verdeling dan inkomen. Het Verenigd Koninkrijk liep
met een spreiding tussen 0,335 en 0,342 niet uit de pas.
OECD (2013), ‘Income Distribution’, OECD Social and Welfare
Statistics (database) doi: 10.1787/data-00654-en (laatst

Alle loftuitingen ten spijt laat zich de vraag stellen of de
vermogensbelasting wel als heiland op een voetstuk
moet worden geplaatst, of dat haar komst juist met argusogen zou moeten worden bekeken. In deze bijdrage
onderzoek ik of, en zo ja, in hoeverre, de vermogensbelasting een duurzame bijdrage kan leveren aan een oplossing voor het prangende probleem van ongelijkheid.
Betoogd wordt dat de vermogensbelasting geen structurele oplossing kan bieden voor het ongelijkheidsvraagstuk. De argumentatie is tweeërlei. Ten eerste weet de
vermogensbelasting niet door te dringen tot de kernoorzaken van ongelijkheid. Deze schuilen in (veranderingen
van) instituties en liggen daarmee buiten het bereik van
het fiscale systeem. Het fiscale systeem versterkt deze
ongelijkheden door vermogensinkomsten veelal gunstiger te behandelen dan inkomen uit arbeid.14 Deze verschillende behandeling volgt evenwel niet eenduidig uit
de economische theorie: de moderne dynamische optimal
tax theory biedt diverse aanknopingspunten voor het belasten van kapitaalinkomen, bijvoorbeeld als herverdelingsinstrument wanneer hogere inkomens een hogere
spaarquote hebben.15 Vanuit draagkrachtperspectief valt
deze ongelijkheid evenmin te rechtvaardigen. In dit
draagkrachtbeginsel schuilt dan ook de tweede pijler van
mijn argumentatie: wanneer inkomsten uit vermogen
niet adequaat worden belast door de inkomstenbelasting, heeft het geen zin een vermogensbelasting in te
voeren. De fiscale condities die ongelijkheid aanwakkeren, blijven dan immers in stand.

geraadpleegd op 20 mei 2014). Onderzocht is de periode van
2005 tot en met 2010. Overigens is erop gewezen dat de manier waarop de Nederlandse inkomensverdeling door het CBS
in kaart wordt gebracht de nodige tekortkomingen kent. Bijgevolg zou de inkomensverdeling schever zijn dan verwacht.
Zie bijvoorbeeld Jesse Frederik, ‘De ongelijkheid in Nederland
is waarschijnlijk groter dan gedacht’, De Correspondent mei
2014, https://decorrespondent.nl/1112/de-ongelijkheid-innederland-is-waarschijnlijk-groter-dan-gedacht/ (geraadpleegd op 27 mei 2014).
12 Zie bijvoorbeeld in Duitsland het voorstel hiertoe van
Bündnis 90/Die Grünen. Ook Oxfam noemt vermogensbelasting als mogelijke oplossing van vermogensongelijkheid. Zie
Oxfam 2014, p. 26.
13 Een Duitse studie laat zien dat een eenmalige netto vermogensheffing van 3,4% in combinatie met een persoonlijke
vrijstelling van € 250.000 een opbrengst van € 100 miljard,
ofwel 4% van het Duitse BBP, zou opleveren. Verhoging van

Dit artikel is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt in
onderdeel 2 de term vermogensbelasting nader afgebakend. In datzelfde onderdeel komt vervolgens een (relatief) nieuwe rechtsgrond voor een vermogensbelasting
aan de orde, namelijk het bestrijden van de potentiële
gevaren die economische ongelijkheid herbergt. Deze
gevaren zijn van sociale, economische en democratische
aard. In tegenstelling tot andere rechtsgronden, leidt
deze invalshoek in de moderne Nederlandse fiscale literatuur een welhaast maagdelijk bestaan. In onderdeel 3
komen de voornaamste oorzaken van ongelijkheid,
mede in relatie tot het fiscale systeem, aan bod. Na een
analyse van deze oorzaken zal blijken dat de vermogensbelasting de verscheidene oorzaken van ongelijkheid ongemoeid laat en daarom niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat is. Onderdeel 4 biedt een
eerste aanzet tot een fundamentelere oplossing voor de

de vrijstelling tot € 1 miljoen en een tarief van 5,4% zouden
een evenzo groot bedrag kunnen opleveren.
Zie Stefan Bach, Martin Beznoska en Viktor Steiner, A Wealth
Tax on the Rich to Bring Down Public Debt? Revenue and
Distributional Effects of a Capital Levy in Germany, Fiscal
Studies, vol. 35, no. 1, 2014, p. 70 en de tabellen op de pa-

14 Vergelijk Leonard E. Burman, ‘Taxes and Inequality’, 66 Tax
L. Rev. 563 2012-2013, p. 586-589 inzake de preferentiële
behandeling van capital gains in de VS.
15 Voor een bespreking van deze en andere economische theo-

gina’s 81, 82 en 84. De belastinggrondslag omvat volgens de

rieën over de belasting van kapitaal en vermogen, zie Robin

auteurs (onder andere) geen pensioenen en aanspraken op

Boadway, ‘From Optimal Tax Theory to Tax Policy: Retrospec-

particulieren verzekeringen (zie o.a. p. 71 en de noten op p.

tive and Prospective Views’, Cambridge, MA: The MIT Press

74 en 76.)

2012, p. 85-136.
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fiscale ongerijmdheden die aan vermogensongelijkheid
ten grondslag liggen. Het artikel wordt afgesloten met
een korte conclusie in onderdeel 5.
Vooraf zij opgemerkt dat ik mij er terdege van bewust
ben dat ongelijkheid voor sommigen een politiek gevoelig en beladen thema kan zijn. Dit artikel is geenszins
bedoeld als een pleidooi voor meer of minder vermogensongelijkheid. In mijn ogen is een zekere mate van
ongelijkheid niet alleen onvermijdelijk, maar stellig ook
wenselijk en van essentieel belang voor economische
activiteit en ondernemerschap.16 Het zijn juist de excessen, die zouden moeten worden ingedamd.17 Zoals de
Amerikaanse hoogleraar Schenk treffend verwoordt:
“We favor growth, expansion, and wealth until… there
is too much expansion of wealth and then we try to
curb it.”18

2 Rechtsgronden voor een vermogensbelasting

aantasting van het vermogen zelve.20 Dit confiscatoire
karakter kan in sommige landen stuiten op grondwettelijke bezwaren.21

2.2 Geen herhaling van zetten…
De argumenten vóór en tegen een vermogensbelasting
zijn in het verleden reeds door diverse auteurs uitgebreid behandeld. Een integrale bespreking van deze argumenten ligt dan ook buiten het bestek van deze bijdrage.22 In het licht van deze bijdrage verdienen
vooralsnog enkele argumenten vermelding. Onder de
noemer “bestedingsreserve” is wel gesteld dat vermogen
een zelfstandige bron van draagkracht zou vormen,
waaruit niet alleen (toekomstige) bestedingen kunnen
worden gefinancierd, maar waaruit en waarover ook belasting kan worden betaald. In het verlengde hiervan is
in de literatuur geschreven dat vermogen één van de
verschijningsvormen is van draagkracht (zie ook onderdeel 4.2 hierna), waarover desgewenst geheven kan wor-

2.1 Vermogensbelasting: amalgama
Onder de paraplu van vermogensbelastingen schuilen
diverse heffingen. Hierbij denke men aan schenk- en
erfbelastingen, boedelbelastingen en een netto vermogensbelasting.19 Ter voorkoming van begripsverwarring
is enige afbakening wenselijk. In dit artikel sluit ik aan
bij laatstgenoemde variant en versta ik onder het begrip vermogensbelasting een jaarlijks geheven belasting
over het positieve saldo van de bezittingen van een individu verminderd met diens schulden. Een dergelijke
belasting wordt geheven over het vermogen als zodanig, ongeacht de aanwezigheid van inkomsten uit die
bron. Indien de fiscale last van de vermogensbelasting
niet kan worden bestreden uit de inkomsten uit het
vermogen, kan de vermogensbelasting resulteren in een

20 Opgemerkt zij dat art. 14 van de (voormalige) Wet op de vermogensbelasting 1964 voorzag in een anticumulatieregeling
die de druk van inkomsten- en vermogensbelasting beperkte
tot (uiteindelijk) 68% van het belastbare inkomen.
21 Moris Lehner, ‘The European Experience With a Wealth Tax: A
Comparative Discussion’, 53 Tax L. Rev. 615 1999-2000, p.
681. Ook: Beverly Moran, ‘Wealth Redistribution and the Income Tax’, 53 Howard L.J. 319 2009-2010, p. 329-331. Voorts
laat het zich denken dat belastingheffing die de facto resulteert in confiscatie in strijd komt met art. 1 Eerste protocol
bij het EVRM (bescherming van eigendom).
22 Verschillende argumenten voor de belasting van vermogen
werk ik nader uit in L.W.D. Wijtvliet, A Dog Chasing Its Tail:
the uneasy case for a wealth tax as a means of mitigating
tax-induced inequality, concept paper dissertatieonderzoek,
Tilburg University. Voor een uitputtende beschouwing zij verder verwezen naar Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung.
Band II: Steuerrechtfertigungstheorie, Anwendung auf alle

16 In gelijke zin, bijvoorbeeld, OECD, Growing Unequal? Income

Steuerarten, sachgerechtes Steuersystem, Köln: Verlag Dr.

Distribution in OECD Countries, Paris: OECD Publishing 2008,

Otto Schmidt 1993, p. 768-808. Ook: Klaus Tipke & Joachim

p. 16.

Lang, Steuerrecht – Ein systematischer Grundriß (12. völlig

17 Het is niet de taak van de wetenschap om te bepalen wan-

überarbeitete Auflage), Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 1989,

neer ongelijkheid omslaat in onwenselijkheid: dit betreft een

p. 451-457. In Nederland is de vermogensbelasting uitge-

politieke afweging. De wetenschap kan echter wel richting

breid behandeld door Geppaart. Zie Ch. P.A. Geppaart, Ver-

geven, bijvoorbeeld door te wijzen op de verschillende maat-

mogensbelasting. Fiscaalrechtelijke beschouwingen over de

schappelijke gevaren die ongelijkheid mee kan brengen. Zie

belasting naar het vermogen van natuurlijke personen, De-

hiertoe onderdeel 3 hierna.

venter: Kluwer 1972 en 1983. Een lezenswaardige bijdrage

18 Deborah H. Schenk, ‘Foreword – The Income Tax at 100’, 66
Tax L. Rev. 357 2012-2013, p. 361.
19 Voor een beschrijving van de verschillende varianten van ver-

verscheen ook van de hand van Van Soest. Zie J. van Soest,
‘De grondbeginselen van de vermogensbelasting’, in: J.E.A.M.
van Dijck & Ch.P.A. Geppaart, Smeetsbundel. Opstellen aan-

mogensbelasting, zie Maureen A. Maloney, ‘Distributive Jus-

geboden aan prof. dr. M.J.H. Smeets ter gelegenheid van zijn

tice: That is the Wealth Tax Issue’, 20 Ottawa L. Rev. 601

afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Til-

1988, p. 607-609.

burg, Deventer: AE. E. Kluwer 1967, p. 319-326.
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den.23 Merk evenwel op hoe belasting van vermogen
dubbele heffing betekent wanneer de vorming van dit
vermogen reeds (bijvoorbeeld als inkomen, erfenis of
schenking) is belast geworden. Dit effect wordt versterkt wanneer ook de vruchten van het vermogen zelf
in de heffing van een inkomstenbelasting worden betrokken. Onderlinge tariefafstemmingen zou dan gewenst zijn.24 De vermogensbelasting is verder verdedigd
als een voorheffing op de inkomstenbelasting, te verrekenen bij daadwerkelijke realisatie van vermogensinkomsten en -winsten.25
Vanuit economisch perspectief is vermogen veelal verzonken en herbergt het een opbrengstpotentieel, dat in
tijden van begrotingsconsolidatie zeer welkom kan
zijn.26 Naar mijn mening kunnen opbrengstpotentieel en
budgettaire behoeften (de invoering van) een vermogensbelasting echter niet rechtvaardigen. De simpele
constatering dat er bij vermogenden nu eenmaal wat te
halen valt, getuigt van een cynische en opportunistische benadering van belastingheffing.27 Ik zeg Tipke
graag na dat het niet zo kan zijn dat de wetgever “alle
Steuergerechtigkeitserwägungen in den Wind schlagen
[kann; LWWD], wenn er sich zur Ausschöpfung einer
Steuerquelle aus Gründen des Steuerbedarfs oder wegen
der Ergiebigkeit der Steuerquelle entschließt (…)”28

2.3 … maar een nieuwe invalshoek
Een vermogensbelasting kan mogelijkerwijs wel dienen
als sluis om het rijzende getij van economische ongelijkheid te keren. Daarmee is echter niet gezegd dat een
scheve verdeling van vermogen eo ipso de belasting van
vermogen kan rechtvaardigen. De inzet van het fiscale
systeem ter verkleining van vermogensongelijkheid vereist een dringende morele of sociale noodzaak tot versmalling van wijdverbreide vermogensverschillen. Gezocht moet daarom worden naar een andere
rechtvaardigingsgrond.
Inzichten uit de sociale wetenschappen bieden een helpende hand. Onderzoek laat zien dat ongelijkheid aanleiding geeft tot imperfecties van sociale aard, die de
gehele bevolking treffen. In de internationale literatuur
is daarnaast gesteld dat grote vermogensconcentraties
aan de rijken economische, sociale en politieke macht
verlenen, hetgeen hen een oneigenlijk voordeel ten opzichte van de rest van de maatschappij zou bieden.29
Macht moet hier worden opgevat als het vermogen, de
mogelijkheid om te investeren. Aldus beschouwd is geld
meer dan alleen een ruil- of consumptiemiddel. Vermogensaccumulaties vormen machtsbronnen, die door democratische staten zouden moeten worden afgetopt.30

23 Professors Bruins, Einaudi, Seligman, and Sir Josiah Stamp,
Report on Double Taxation, submitted to the Financial Committee, League of Nations, Geneva, April 5th 1923, E.F.S. 73
(F.19), p. 22.
24 In gelijke zin: Eric C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in
Tax Conventions, A Rethinking of Models, (diss. Tilburg UvT),

“Aldus beschouwd is geld
meer dan alleen een
ruil- of consumptiemiddel“

Dongen: Pijnenburg vormgevers – uitgevers 2001, p. 25.
25 Bijvoorbeeld: Peter Essers, ‘Erneuerung der Besteuerung von
Vermögen aus rechtsvergleichender Sicht’, onderdeel II-1,
binnenkort te verschijnen in Jahrestagung der Deutschen
Steuerjuristischen Gesellschaft 2013, uitgegeven door Verlag

In de hiernavolgende onderdelen wordt stilgestaan bij
de sociale, economische en democratische aspecten van

Dr. Otto Schmidt KG.
26 Zo beliep het vermogen van de 10% rijkste Nederlandse huishoudens in 2012 ongeveer € 714 miljard. Een heffing van 1%

29 Bijvoorbeeld Reuven S. Avi-Yonah, ‘The Three Goals of Taxa-

over dit vermogen zou reeds meer dan € 7 miljard kunnen

tion’, 60 Tax L. Rev. 1 2006-2007, p. 15 en Reuven S. Avi-Yo-

opleveren. Cijfers ontleend aan de StatLine Database van het

nah, ‘Why Tax the Rich? Efficiency, Equity, and Progressive

CBS via http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&D

Taxation’, 111 Yale L.J. 1391 (2002), p. 1406. Avi-Yonah

M=SLNL&PA=80055NED&D1=a&D2=0,35-44&D3=0,38-

haalt Richard Musgrave aan wanneer hij stelt dat belastin-

41&D4=4-7&HD=140423-1148&HDR=T&STB=G2,G1,G3 (ge-

gen op consumptie dergelijke uitwassen de kop niet kunnen

raadpleed op 23 april 2014). Het CBS definieert vermogens

indrukken. Consumptiebelastingen zijn gestoeld op de veron-

als het saldo van bezittingen en schulden. Navraag leert dat

derstelling dat (huidige of toekomstige) consumptie het eni-

deze cijfers exclusief aanspraken op toekomstige pensioen-

ge voordeel is dat inkomen kan bieden. Anders: Edward J.

en levensverzekeringen zijn. Evenmin wordt het tegoed dat is

McCaffery, ‘The Uneasy Case for Wealth Transfer Taxation’,

opgebouwd bij spaar- en levenhypotheken tot de bezittingen

104 Yale L.J. 284 1995-1995, p. 296. Voor een reactie op

gerekend.

McCaffery, zie Anne L. Alstott, ‘The Uneasy Liberal Case

27 Veelzeggend is het antwoord dat de Amerikaanse bankrover
Willie Sutton na zijn arrestatie gaf op de vraag waarom hij
zoveel banken had beroofd: “that is where the money is”.
28 Tipke 1993, p. 538.

Against Income and Wealth Transfer Taxation: A Response to
Professor McCaffery’, 51 Tax L. Rev. 371 1995-1996, p. 371.
30 James R. Repetti, ‘Democracy, Taxes and Wealth’, 76 N.Y.U.
L. Rev. 825 2001, p. 827 en p. 840-849.
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vermogensongelijkheid. Hierbij wordt vooral geput uit
Amerikaans onderzoek, dat op voornoemde punten talrijker is dan het werk uit de koker van Nederlandse academici. De genoemde voorbeelden zijn dan ook illustratief en hoeven niet één-op-één op de Nederlandse
maatschappij te kunnen worden getransponeerd. Daar
gaat het ook niet om. De hiernavolgende onderdelen
trachten veeleer de potentiële gevaren die schuilen in
ongelijkheid als zodanig bloot te leggen.

2.4 Sociale imperfecties en economische escapades31
2.4.1
Maatschappelijke problemen
De afgelopen jaren is de aandacht voor de negatieve aspecten van economische ongelijkheid sterk toegenomen. Waar ongelijkheid tot op zekere hoogte dient als
de aanjager van economische activiteit, illustreert recent sociaalwetenschappelijk onderzoek het aloude adagium dat overdaad schaadt. Een schoolvoorbeeld vormt
het boek The Spirit Level van Richard Wilkinson en
Kate Pickett, dat laat zien hoe toenemende economische ongelijkheid gepaard gaat met allerhande sociale
problemen: van geestesziekten tot gebrek aan gemeenschapszin en van obesitas en overgewicht tot de afwezigheid van sociale mobiliteit en kansengelijkheid.32
Opvallend is dat niet iemands absolute welvaart de
doorslag geeft; het is veeleer de positie ten opzichte
van de buurlieden die telt. Naarmate rijkdom ongelijker
is verdeeld, doen de bovengenoemde sociale problemen
zich dan ook vaker voor. Daar deze problemen alle lagen van de bevolking treffen, zouden ook de beter gesitueerden wel varen bij een verkleining van de kloof tussen arm en rijk.

een recente paper tonen Ostry et al. daarnaast dat lagere ongelijkheid – bij een gegeven mate van herverdeling
– robuust is gecorreleerd met snellere en duurzamere
economische groei.34
2.4.2
Dynastisch vermogen
Vermogensverschillen kunnen dus problematisch zijn:
naarmate rijkdom ongelijker is verdeeld, gaat deze in
toenemende mate gepaard met allerhande maatschappelijke problemen. De gevolgen van ongelijkheid kunnen
nog verstrekkender zijn wanneer ongelijkheid zich uitstrekt over meer generaties. Diverse auteurs wijzen erop
hoe vererfd en dynastiek vermogen de sporten uit de
maatschappelijke ladder kan zagen, bijvoorbeeld door
verminderde toegang tot onderwijs voor mindervermogenden.35 De mate van rijkdom van ouders kan aldus een
glazen bol voor de academische ontplooiingsmogelijkheden van kinderen zijn.36
Vererfde vermogensconcentraties kunnen daarnaast
maatschappelijke pluriformiteit de das omdoen.
Repetti schrijft:
“Where different families hold wealth each generation,
it is likely that each new family will bring new perspectives, life experiences, and concern to the political process and the media. Moreover, since the wealth will
have been created by those that possess it, it is likely
that such wealthholders also will have significant talents. In contrast, where wealth simply is transmitted
from a generation that created it to subsequent generations in the same family, it is less certain that the subsequent generations will have new perspectives, life ex-

34 Jonathan D. Ostry, Andrew Berg & Charalambos G. Tsanga-

Daar komt bij dat ongelijkheid een rem kan zetten op
economische groei. Op basis van een review van 36 studies naar de relatie tussen ongelijkheid en economische
groei concluderen Caron en Repetti bijvoorbeeld dat ongelijkheid economische groei op lange termijn belemmert. Hetzelfde geldt voor inkomens- en vermogensconcentraties, die eveneens schadelijk zijn voor groei.33 In

rides, Redistribution, Inequality, and Growth, IMF Staff Discussion Note SDN/14/02, februari 2014, p. 6.
35 Vergelijk Piketty 2014, p. 485 en de aldaar aangehaalde literatuur. Piketty wijt deze beperktere toegang tot onderwijs
niet alleen aan de hoge collegegelden. Ook haalt hij onderzoek aan dat laat zien dat de donaties van de ouders aan
universiteiten en een overigens weinig transparant toelatings- en selectiebeleid een rol spelen.
36 Traditioneel is onderwijs hét middel tot bevordering van soci-

31 Juist in de context van de Amerikaanse samenleving is veel

ale mobiliteit. De financiële positie van ouders kan bepalend

onderzoek gedaan naar aan ongelijkheid gerelateerde proble-

zijn voor de onderwijskansen van kinderen. Met name in on-

men. Dat wil niet zeggen dat de in deze paragraaf besproken

gelijke samenlevingen is de toegang tot onderwijs voor kinde-

problemen zich in dezelfde mate in Nederland voordoen. De

ren van minder vermogende ouders gering. De Verenigde Sta-

besproken onderzoeken en gesignaleerde problemen zijn be-

ten spannen de kroon: tussen 1970 en 2010 stagneerde het

doeld als illustratie van de gevaren waarmee ongelijkheid

percentage universitaire graden behaald door kinderen van

gepaard kan gaan.

ouders uit de onderste helft van de inkomensverdeling op 10-

32 Richard Wilkinson en Kate Pickett, The Spirit Level: Why gre-

20%. In diezelfde periode verdubbelde dat percentage van

ater Equality Makes Societies Stronger, New York: Bloomsbury

40% tot 80% voor kinderen van ouders in het bovenste kwar-

Press 2010.

tiel. Zie G. Duncan en R. Murnane, Whither Opportunity?

33 Paul L. Caron & James R. Repetti, ‘Occupy the Tax Code:

Rising Inequality, Schools, and Children’s Life Chances, New

Using the Estate Tax to Reduce Inequality and Spur Economic

York: Russell Sage Foundation 2011, vooral hoofdstuk 6, zo-

Growth’, 40 Pepp. L. Rev. 1255 2013, p. 1264-1274.

als aangehaald door Piketty 2014, p. 485.
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periences, or great talent. (…) Families seeking to
preserve their power may exercise it to prevent others
from acquiring wealth. This would decrease diverse
views and ideas which help create a vibrant society.”37
Door vererving verkregen vermogen kan voorts bijdragen aan verminderde economische groei. De Canadese
onderzoekers Morck, Strangeland en Yeun laten zien dat
het BBP per hoofd van de bevolking harder groeit naarmate dit vermogen vaker rust in de handen van selfmade miljardairs, en niet via vererving is verkregen.38
Maatschappijen waarin vererfd vermogen de boventoon
voert, zouden zich juist kenmerken door een grote mate
van politieke rent-seeking,39 relatief weinig uitgaven
aan innovatie en een sterke lobby ter bescherming van
de gevestigde belangen.
2.4.3
Marktmacht en -verstoring
Een bijkomend gevaar van vermogensconcentraties
schuilt in de marktmacht die het grootkapitaal zou
kunnen uitoefenen. De rijken zouden hun gelden kunnen aanwenden “to manipulate markets and reap supercompetitive returns at expense of less muscular market
actors”.40 Gevolg: prijsdistorties en een inefficiënte allocatie van productiefactoren. Waar de macht van ondernemingen kan worden beperkt door antitrustwetgeving
en de ontmanteling van te machtige marktpartijen, ontbreekt het aan wetten om de macht van individuen aan
banden te leggen.41 Juist de wens om de aanwas van

vermogensconcentraties42 en de daaruit voortvloeiende
macht aan banden te leggen vormde in sommige landen
de reden voor de invoering van inkomsten-, vennootschaps- en erfbelastingen.43

2.5 Democratische deficiënties
Vermogensconcentraties vormen de sleutel tot politieke
macht en invloed, hetgeen zich slecht verhoudt tot de
democratie.44 In de (vermeende) woorden van Supreme
Court Justice Louis Brandeis: “We can have democracy
(…), or we can have wealth concentrated in the hands
of a few, but we cannot have both.”45
Vermogenden zouden niet alleen invloed kunnen uitoefenen op wetgeving, maar ook politici naar hun hand
kunnen zetten, in staat zijn ambtenaren om te kopen
en de onafhankelijkheid van media kunnen ondermijnen. Dit alles vindt plaats onttrokken aan het zicht van
het electoraat.46 De inconsistentie tussen grote vermogens en de democratie schuilt dan ook in het gebrek
aan publieke verantwoordelijkheid: de macht van
schaduwelites komt niet langs democratische weg tot
stand en kan niet door de volksvertegenwoordiging worden gecontroleerd. Evenmin is de elite aan de kiezers
verantwoording schuldig.47 Zorgen over dergelijk
machtsmisbruik zijn niet van de lucht. In zijn Rights of
Man waarschuwde Thomas Paine al voor het antidemo-

42 Er wordt wel eens gesteld dat vermogensconcentraties nodig
zouden zijn, omdat zij de rijken in staat stellen investerin37 Repetti 2001, p. 850.

gen doen waarvan iedereen een graantje mee zou pikken

38 Randall K. Morck, David A. Strangeland & Bernard Yeun,

(trickle down effect). In de literatuur is er van verschillende

Inherited Wealth, Corporate Control, and Economic Growth:

kanten op gewezen dat dit effect niet bestaat. Bijvoorbeeld

The Canadian Disease, NBER Working Paper No. 6814, No-

Ha-Joon Chang, 23 Things they didn’t tell you about capita-

vember 1998.

lism, London: Penguin Books Ltd. 2010, p. 137-147. Ook:

39 Daarmee wordt bedoeld het uitgeven van geld ter beïnvloeding van politici om regelingen (privileges) te verkrijgen die
iemands bestaande vermogen kunnen vergroten.
40 Eric Rakowski, ‘Can Wealth Taxes Be Justified?’, 53 Tax L.
Rev. 263 1999-2000, p. 292.
41 Bijvoorbeeld Reginald Mombrun, ‘Let’s Protect Our Economy
and Democracy from Paris Hilton: The Case for Keeping the
Estate Tax’, 33 Ohio N.U. L. Rev. 61 2007, p. 76. Een voorbeeld is The Standard Oil Company van John D. Rockefeller,
waarvoor het doek als ’s werelds grootste multinational viel
nadat de US Supreme Court had geoordeeld dat deze onderneming een verboden monopoliepositie bekleedde. Zie
Standard Oil Co. of N.J. v. United States, 221 U.S. 1 (1911)
and United States v. N. Sec. Co., 193 U.S. 197 (1904). De
economische macht van bedrijven kan daarnaast afstralen op

Martin J. McMahon Jr, ‘The Matthew Effect and Federal Taxation’, 45 B.C.L. Rev. 993 (2004), p. 1076-1077.
43 Reuven S. Avi-Yonah, ‘Corporations, Society and the State: A
Defense of the Corporate Tax’, 90 Va. L. Rev. 1193 2004, p.
1212-1231. Ook: Marjorie E. Kornhauser, ‘Corporate Regulation and the Origins of the Corporate Income Tax’, 66 Ind.
L.J. 53, 1990-1991 en Steven A. Bank, ‘Taxing Bigness’, 66
Tax L. Rev. 379 2012-2013.
44 Repetti 2001, p. 840-841. Ook: Martin J. McMahon Jr., ‘The
Matthew Effect And Federal Taxation’, 45 B.C. L. Rev. 993
(2003-2004), p. 1109-1111.
45 Martin Gilens, Affluence and Influence: Economic Inequality
and Political Power in America, Princeton, NJ: Princeton University Press 2012, p. 1.
46 Bijvoorbeeld Repetti 2001, p. 840-841. Ook: James R. Repet-

leveranciers. Bekend en berucht is bijvoorbeeld de druk die

ti, ‘Democracy and Opportunity: A New Paradigm in Tax Equi-

grote detaillisten als het Amerikaanse Wal-Mart kunnen uit-

ty’, 61 Vand. L. Rev. 1129 2008, p. 1152-1162 en Rakowski

oefenen op leveranciers, werknemers en de lokale gemeenschap. De documentaire ‘Wal-Mart: The High Cost of Low
Price’ van Robert Greenwald geeft hiervan een indruk.

2000, p. 292.
47 Reuven S. Avi-Yonah, ‘Why Tax the Rich? Efficiency, Equity,
and Progressive Taxation’, 111 Yale L.J. 1391 2002, p. 1413.
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cratische gevaar dat kan schuilen in vererfd vermogen.48
Paine richtte hierbij zijn pijlen vooral op de aristocratie,
adel en op de monarchie. Had hij geleefd in modernere
tijden, dan had hij waarschijnlijk ook multinationale
ondernemingen in het vizier gehad.49 Ook de recente geschiedenis biedt voorbeelden van de macht en invloed
van vermogenden. Zo namen de auteurs van de zogenoemde Middletown Studies in de jaren dertig van de
vorige eeuw waar hoe een groeiende afhankelijkheid
van advertentie-inkomsten ten koste ging van de onafhankelijkheid van lokale media. Ook maakten zij melding van “the strongest effort in the city’s history by the
local big businessmen (industrialists and bankers) to
stampede local opinion in behalf of a single presidential
candidate”.50
Empirische onderzoeken bevestigen de dominante positie van welgestelde burgers. Zo toont Bartels in een paper aan hoe de belangen en voorkeuren van de elite
worden weerspiegeld in het stemgedrag van Amerikaanse senatoren, ten detrimente van de middenklasse.51
Volgens Bartels worden de belangen van de onderste
30% van het inkomensgebouw überhaupt niet behartigd, hetgeen kan leiden tot politieke marginalisering
van deze klassen en een klimaat van verder toenemende
ongelijkheid kan scheppen. In gelijke zin stelt Gilens
dat “the preferences of the vast majority of Americans
appear to have essentially no impact on which policies
the government does or doesn’t adopt”.52
In Nederland is het de Amsterdamse hoogleraar Ewald
Engelen die bij herhaling de macht van het multinationale grootkapitaal en de daaruit voortvloeiende antidemocratische tendensen hekelt. Engelen laakt onder andere
de in zijn ogen door het grootbedrijf ingezette uitholling
van baanzekerheid en loonmatiging. Ook wijst hij erop
hoe diverse internationale (lobby)organisaties vuistdiep
in het Europese wetgevingsproces zouden zitten.53 Helaas

48 Thomas Paine, Rights of Man, Hertfordshire: Wordsworth
Editions Limited 1996, p. 207.
49 In gelijke zin Wilkinson & Pickett 2010, p. 251.

ontbreekt het soms aan empirische data om de beweringen mee te staven.
Andere extravaganties van vermogen vormen de zelfgefinancierde presidentscampagnes van de miljardairs
Steve Forbes en Ross Perot54 en, dichter bij huis, de donaties van BMW’s grootaandeelhouders aan de partij van
de Duitse Bondskanselier Angela Merkel.55
De macht van vermogen manifesteert zich bovendien
niet alleen in het kopen van politieke gunsten en beïnvloeding van verkiezingsuitslagen. Ook eenmaal verkozen voelen politici constant de hete adem van het
grootbedrijf in de nek, zoals treffend verwoord door
Avi-Yonah:
“As long as General Motors and Ford employ tens of
thousands of Michigan voters, their views will resonate
with the Michigan delegation to Congress, even if they
are strictly prohibited from donating a penny to any
politician (directly or indirectly).”56

2.6 Overweging: de heilzame werking van een
vermogensbelasting?
Waar vermogensongelijkheid in het verleden vooral werd
beschouwd als conditio sine qua non voor economische
groei, schetsen hedendaags onderzoek en literatuur een
genuanceerder beeld. Niet alleen resulteert economische
ongelijkheid in allerhande sociale imperfecties. Ook
lijkt er een verband te bestaan tussen vermogensconcentraties en antidemocratische tendensen en kan ongelijkheid economisch contraproductief werken.
Voorstanders van een vermogensbelasting betogen dat
deze belasting de voedingsbodem onder al deze uitwassen zou verwijderen. Zo noodzaakt economische
ongelijkheid volgens voormalig Amerikaans minister
van Justitie Ramsey Clark “the leveling of America’s
wealthiest families through taxation so that the vast
economic power of this group would be prevented from
perpetuating itself from generation to generation.”57
Aangezien bestaande belastingen volgens Clark tekort-

50 Robert S. Lynd & Helen Merrell Lynd, Middletown: A Study in
American Culture (1929) en Robert S. Lynd & Helen Merrell
Lynd, Middletown In Transition: A Study in Cultural Conflicts
(1937) zoals aangehaald door Repetti 2001. Bedoeld wordt
het plaatsje Muncie in de staat Indiana (USA).
51 Larry M. Bartels, Economic Inequality and Political Representation, working paper August 2005, www.princeton.
edu/~bartels/economic.pdf (geraadpleegd op 21 april 2014).
52 Gilens 2012, p. 1.
53 Ewald Engelen, ‘Hoe grootbedrijven de democratie itwonen’,

54 Avi-Yonah 2002, p. 1412, voetnoot 114. Ook: McMahon 20032004, p. 1100, voetnoot 466 en de aldaar aangehaalde literatuur.
55 Anton Troianovski, ‘Timing of BMW Donation to Merkel’s Party Draws Fire’, WSJ.com 15 oktober 2013, http://on.wsj.
com/1cSHORb (geraadpleegd op 21 april 2014).
56 Reuven S. Avi-Yonah, ‘Corporations, Society, And The State: A
Defense of the Corporate Tax’, 90 Va. L. Rev. 1193 2004, p.

Follow the Money 19 januari 2014, www.ftm.nl/column/hoe-

1242. Zie tevens A.C. Rijkers, ‘Vermogensongelijkheid’, in:

grootbedrijven-de-democratie-uitwonen/ (geraadpleegd 19

Jan van der Streek & Jeroen van Strien, Strik(t) fiscaal? Op-

mei 2014) en Ewald Engelen, ‘Is Europa wel opgewassen te-

stellen aangeboden aan mr. drs. S.A.W.J. Strik, Deventer:

gen het grootkapitaal?’, De Correspondent mei 2014, https://
decorrespondent.nl/1105/is-europa-wel-opgewassen-tegenhet-grootkapitaal/ (geraadpleegd op 20 mei 2014).

Kluwer 2014, p. 233-234.
57 Barry L. Isaacs, ‘Do We Want a Wealth Tax in America?’, 32
U. Miami L. Rev. 23 1977-1978, p. 24.
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schoten, diende een vermogensbelasting de reeds bestaande keur van belastingen te completeren. Daaraan
zou nu kunnen worden toegevoegd dat de problemen en
gevaren die in meer ongelijke samenlevingen de kop opsteken iedereen aangaan. In die zin zouden zowel arm
als rijk zijn gebaat bij een verkleining van economische
verschillen.
Zoals wel vaker, is de wens de vader van de gedachte.
Met de simpele constatering dat verkleining van vermogensongelijkheid wenselijk zou kunnen zijn, is nog niet
gezegd dat de vermogensbelasting hiertoe het meest geeigende instrument vormt. Laat staan dat zij überhaupt
in belangrijke mate kan bijdragen aan de verwezenlijking van deze doelstelling. Ter indamming van de uitwassen van vermogensongelijkheid laten zich bovendien
andere, niet-fiscale instrumenten denken. Indien excessieve politieke donaties het probleem zijn, kan regelgeving hieraan een plafond stellen. Donoren kunnen uit
de anonimiteit worden gehaald door de openbaarheid
van partij-inkomsten te eisen. De vraag die hierna centraal staat is dan ook of, en zo ja, in hoeverre een vermogensbelasting een duurzame bijdrage aan verkleining
van ongelijkheden kan leveren. Hiertoe wordt in de volgende paragraaf eerst stilgestaan bij de oorzaken van
ongelijkheid. Zoals zal blijken, is ongelijkheid veelal geworteld in institutionele factoren buiten het fiscale systeem.58

3 Bronnen van ongelijkheid
Vaak wordt gesteld dat ongelijkheid simpelweg het resultaat is van vrije marktwerking. Dat is niet juist. Het
bestaan van “de” vrije markt is sowieso een utopie: iedere markt wordt immers geregeerd door wetten en regels.59 Veeleer zijn het institutionele factoren en wijzigingen daarin die ongelijkheid aanjagen. Zo wordt
mondialisering (veelal aangeduid met het anglicisme:
globalisering) vaak als hoofdoorzaak genoemd. De baten
van dit proces zouden grotendeels, zo niet geheel, ten
goede komen aan hoogopgeleiden.60 In het beklaagdenbankje zitten daarnaast technologische veranderingen
en scholing. Vanwege gebrek aan adequaat onderwijs
missen velen de vaardigheden om veranderingen te
kunnen bijbenen en zich te kunnen opstoten in de
vaart der volkeren.61 Genoemd wordt ook de ontwikke-

ling van een winner-take-all maatschappij, waarin zich
een enorme kloof aftekent tussen de beloningen van
hen aan de top en de rest.62 Niet onbelangrijk zijn daarnaast beleidskeuzen, deregulering en instituties.63
Ewald Engelen spreekt in dat kader van “de neoliberale
utopie van privatisering, liberalisering en deregulering,
van marktwerking en mondialisering”, die voor veel
burgers is uitgedraaid op een doffe teleurstelling.64 Men
denke hierbij aan arbeidsmarktflexibilisering, de privatisering van staatsbedrijven, het ontbreken van een
adequaat minimumloon en teruglopende vakbondsdichtheid, als gevolg waarvan werknemers minder goed in
staat zijn om een vuist te maken tijdens loononderhandelingen.65 In plaats daarvan zou regelgeving de onzichtbare hand van markten in toom moeten houden,
opdat ongelijkheid en moreel verval geen grote vlucht
nemen.66 Ander onderzoek noemt de roep om meer
transparantie in de beloningsstructuren van CEO’s, die
averechts blijkt te werken en juist heeft geleid tot een
opwaartse druk op de salarissen van bestuurders en tot
statuscompetitie.67
Voor zover ongelijkheid een uitvloeisel is van de regels,
normen en instituties die het kapitalistische systeem
regeren, kan de vermogensbelasting geen gedegen oplossing bieden. Zij raakt immers niet aan de institutionele wortels van het ongelijkheidsvraagstuk. Wat dat
betreft, is de vermogensbelasting niet meer dan een
pijnstiller die de onderliggende kwalen onaangetast
laat. Andere, fundamentelere oplossingen zijn denkbaar
en zouden in eerste aanleg moeten worden gevonden
onder diezelfde instituties die ongelijkheid hebben aangewakkerd: een verhoging van het minimumloon, vrij
toegankelijk onderwijs en een gedegen ontslagbescherming. Het zijn juist dergelijke waarden waarin momenteel in Nederland – om wat voor reden dan ook – dreigt
te worden getornd. Wilkinson en Pickett benadrukken
daarnaast de rol van vakbonden, werknemersparticipatie en democratisering van de werkvloer. Dergelijke initiatieven zouden niet alleen leiden tot hogere winsten,
maar ook tot een gelijkere verdeling daarvan.68

62 Burman 2012-2013, p. 564.
63 OECD 2011, p. 26.
64 Ewald Engelen, ‘Gezocht: een nieuwe Henry Ford’, NRC 4 januari 2014.
65 Wilkinson & Pickett 2010, p. 242-252.
66 Theo van der Klundert, Capitalism and Democracy – A Fragile

58 In deze bijdrage is helaas geen ruimte voor een beschouwing
over verschillende gedragsreacties die een vermogensbelasting zou kunnen uitlokken. In mijn momenteel in bewerking
zijnde proefschrift wijd ik hier nader over uit.
59 Chang 2010, p. 1-3.
60 OECD, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, Paris:
OECD Publishing 2011, p. 24.
61 OECD 2011, p. 26.

Alliance, Cheltenham: Edward Elgar 2013, p. 43-44.
67 Roland Berger et al., The Inequality Puzzle. European and US
Leaders Discuss Rising Income Inequality, Heidelberg:
Springer 2010, p. 181-184.
68 Wilkinson & Pickett 2010, p. 252-263. Dat dergelijke initiatieven vrucht kunnen dragen toont ook filmmaker Michael
Moore in de laatste scenes van zijn documentaire ‘Capitalism: A Love Story’.
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4 Naar een sluitend inkomensbegrip

“Naast de bovengenoemde
institutionele factoren
heeft ook de fiscaliteit een
vinger in de
ongelijkheidspap“
Naast de bovengenoemde institutionele factoren heeft
ook de fiscaliteit een vinger in de ongelijkheidspap. Wie
de literatuur erop naslaat, realiseert zich al gauw dat
verschuivingen in de belastingmix van directe naar indirecte belastingen de lagere inkomensgroepen verhoudingsgewijs zwaar treffen.69 Voorts maken indirecte belastingen onbelaste vermogensaccumulatie door vooral
hogere inkomens mogelijk. Van Bavel en Frankema wijzen er in dat verband op dat belastingen op arbeid en
consumptie vermogensvorming door lagere inkomensgroepen beperken en juist de top van het inkomensgebouw tot vermogensopbouw in staat stellen.70 Gunstige
fiscale behandeling van kapitaalinkomen, verlaagde
vennootschapsbelasting, verlaging van marginale tarieven in de inkomstenbelasting en fiscaal-gefaciliteerde
vermogensoverdrachten (erfenissen en schenkingen)
kunnen deze vermogensvorming verder versterken.71

69 Bijvoorbeeld I. Crawford, M. Keen & S. Smith, ‘Value Added

4.1 Een rem op vermogensvorming
Wat betreft de inkomstenbelasting zijn het de disbalans
in de behandeling van arbeid en kapitaal en allerhande
fiscale privileges die een scheve vermogensverdeling in
de hand werken. Dit euvel treft ook het Nederlandse systeem. Bij herhaling heeft bijvoorbeeld Rijkers zijn afkeer
uitgesproken over verscheidene bouwstenen van de dynastieke muur die, gegoten in de mal van belastingprivileges en onder aanvoering van voorwendsels als “behoud
van werkgelegenheid” en “economisch optimaal” aan het
electoraat worden verkocht.72 Rijkers hekelt in dat kader
onder andere de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, de belastingvrijdom in box 3 en de mogelijkheden tot het onbelast oppotten van vermogen in box 2. Diverse ondernemersfaciliteiten kunnen evenmin zijn goedkeuring
wegdragen. Inkomen uit arbeid wordt daarentegen in box
1 belast tegen een veelal hoger effectief tarief. Wanneer
de vorming van vermogen onbelast plaatsvindt, is het
weinig zinvol dit vermogen later met een vermogensbelasting te willen openbreken. Beter zou het zijn het belastingstelsel zo in te richten dat ongelijkheden niet
eenvoudig de kop kunnen opsteken.
De interactie tussen belastingen en vermogensvorming is
dan ook tweeledig. In de eerste plaats kunnen inkomsten- en vermogensbelastingen een rechtstreekse rem op
vermogensvorming zetten en vermogensongelijkheid op
de lange termijn verminderen. Deze eigenschap is in de
literatuur ook wel aangeduid als de “limiting function of
taxation”.73 In de tweede plaats versnellen verminderde
progressie, de gedifferentieerde behandeling van arbeid
en kapitaal en fiscaal gefaciliteerde vermogensoverdrachten de scheve vermogensontwikkeling.74

Tax and Excises’, in: J.A. Mirrlees (red.), Dimensions of Tax
Design. The Mirrlees Review, Oxford: Oxford University Press
2010. Ook: Neil Warren, A Rew of Studies on the Distributional Impact of Consumption Taxes in OECD Countries, OECD Social, Employment and Migration Working Paper, No. 64, 2008
en L.W.D. Wijtvliet, ‘A House Divided. Over de onwenselijk-

Voor zover ongelijkheid een product is van deze inconsistenties in de inkomstenbelasting, dienen beleidsmakers
zich af te vragen in hoeverre preferentiële en differentiële behandeling van inkomen werkelijk gerechtvaardigd en
gewenst is. Ongelijke behandeling van arbeid en kapitaal

heid van gedifferentieerde btw-tarieven’, WFR 2012/669.
70 Van Bavel & Frankema 2013, p.12.
71 Hoeller 2010, p. 10-11 en de aldaar aangehaalde literatuur.

72 A.C. Rijkers, Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw. Rede uit-

Ook: IMF, Fiscal Monitor October 2013: Taxing Times,

gesproken op 27 september 2013 ter gelegenheid van het af-

Washington, DC: IMF, Publication Services 2013, p. 34. Denk

scheid als hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van

ook aan de tijdelijke intrekking van de Amerikaanse estate

Tilburg. Tilburg University: PrismaPrint, in het bijzonder p.

tax onder de Economic Growth and Tax Relief Reconciliation
Act van 2001. Diverse auteurs signaleren hoe dergelijke (tijdelijke) belastingverlagingen de progressie van het belastingsysteem de nek om kunnen draaien en vermogensongelijkheden in de hand kunnen werken. Bijvoorbeeld Grayson M.P.

28-34.
73 Reuven S. Avi-Yonah, And Yet It Moves: A Tax Paradigm for
the 21st Century, University of Michigan Law School Law and
Economics Working Paper 12-008, mei 2012, p. 9.
74 Bijvoorbeeld Thomas Piketty & Emmanuel Saez, ‘Income In-

McCouch, The Empty Promise of Estate Tax Repeal, 28 Va. Tax

equality in the United States 1913-1998’, Quarterly Journal

Rev. 369 2008-2009, p. 388 en Karen C. Burke and Grayson

of Economics, Vol. CXVIII, februari 2003, nr. 1 en Daniel W.
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ondergraaft de grondslag van het fiscale systeem namelijk zozeer, dat zij het vermogensgebouw als vanzelf doet
overhellen en uiteindelijk laat bezwijken onder zijn eigen
gewicht. Op draagkrachtgronden kan deze ongelijke behandeling allerminst worden gerechtvaardigd.

omgezet in contanten. Wel is correctie voor inflatie een
“must”: slechts reële koopkrachtvermeerdering leidt tot
additionele draagkracht.

4.2 Problemen aanpakken bij de bron
Het is alom geaccepteerd dat het draagkrachtbeginsel
heeft te gelden als uitgangspunt en leidend verdelingsbeginsel voor een inkomstenbelasting.75 Primair ziet
draagkracht zich belichaamd in inkomen,76 dat niets anders is dan de periodieke aangroei van nieuwe koop- of
betaalkracht.77 Het wezen van inkomen bestaat in de
aanwas (gain) van nieuwe betaalkracht en is de resultante van een periodieke vermogensvergelijking gecorrigeerd voor consumptie. In de woorden van Simons: “it
is merely the result obtained by adding consumption
during the period to ‘wealth’ at the end of the period
and then subtracting ‘wealth’ at the beginning”.78 Dit
zogenoemde comprehensive of foundation concept of income vormt een benchmark, een zelfstandige norm voor
de beschouwing van verschillende inkomensconcepten.79
In het licht van het draagkrachtbeginsel is de herkomst
van iemands inkomen irrelevant: koopkracht manifesteert zich immers ongeacht de bron, differentieert niet
naar herkomst en vereist derhalve een synthetisch inkomensbegrip.80 Evenmin doet ter zake of iemands vermogenstoename is gerealiseerd of dat deze kan worden

Een inkomstenbelasting zonder waterdicht en werkbaar
op draagkracht gestoeld inkomensbegrip schept het fiscale klimaat waaronder ongelijkheid gedijt. Het ligt dan
in de rede het fiscale systeem eerst te schonen van ongerechtvaardigde inbreuken op het draagkrachtbeginsel
door middel van een uniforme(re) behandeling van arbeid en kapitaal en het afschaffen van fiscale privileges.
Een (eenmalige) vermogensbelasting zou in theorie weliswaar ongelijkheden kunnen verminderen, maar zo
lang de inkomstenbelasting in staat stelt tot onbelaste
vermogensvorming, zal ongelijkheid de kop blijven opsteken. Het is – anders gezegd – een zinloze exercitie
om vermogen te belasten wanneer de inkomstenbelasting zelf vermogensvorming onbelast laat. Heffing van
een vermogensbelasting vindt dan pas plaats wanneer
het kwaad al is geschied, terwijl de inkomstenbelasting
de ontwikkeling van ongelijkheden blijft aanjagen.81
Een vermogensbelasting vormt dan slechts symptoombestrijding en draagt niet bij aan een duurzame oplossing
van het ongelijkheidsvraagstuk.

75 Bijvoorbeeld Joachim Lang, ‘The influence of tax principles

5 Conclusie: een fiscaal antidotum?

on the taxation of income from capital’, in: Peter Essers &
Arie Rijkers, The Notion of Income from Capital, Amsterdam:
IBFD 2005, p. 8-9 en de aldaar aangehaalde literatuur. Ook:
D. Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der
Steuernormen. Ein Beitrag zu den Grundfragen des Verhältnisses Steuerrecht und Verfassungsrecht, Köln: Dr. Peter
Deubner Verlag GmbH 1983 en A.C. Rijkers en I.J.F.A. van
Vijfeijken, Fiscaliteit en vermogensvorming in een inkomens-

In dit artikel is onderzocht of een vermogensbelasting
een duurzame bijdrage kan leveren aan verkleining van
vermogensongelijkheden. Hiertoe is eerst een beeld geschetst van de gevaren die schuilen in al te grote ongelijkheid. Deze gevaren zijn van sociale, economische en
democratische aard. Zij kunnen zeer wel een reductie
van ongelijkheden an sich rechtvaardigen.

belasting, in: Studiecommissie belastingstelsel, Continuïteit
en vernieuwing – Een visie op het belastingstelsel, 2010, p.
251 en verder.
76 In zijn Essays in Taxation duidt Seligman inkomen aan als
“the best workable test [of ability-to-pay; LWDW] that
governments can secure”. Zie Edwin R.A. Seligman, Essays in
Taxation, New York: The Macmillan Company 1921, p. 15.
77 G. Schanz, Der Einkommensbegriff und die Einkommenssteuergesetze, Finanzarchiv 1896, Vol. 13, Bd. I, p. 23. Robert M.
Haig, ‘The concept of income – economic and legal aspects’,
in: The Federal Income Tax, New York: Columbia University
Press 1921, p. 7 en Henry C. Simons, Personal Income Taxation – The definition of income as a problem of fiscal policy,

Vervolgens zijn de belangrijkste oorzaken van ongelijkheid de revue gepasseerd. Duidelijk is dat ongelijkheid
bovenal een uitvloeisel is van veranderende instituties,
waarin een vermogensbelasting, of welke belasting dan
ook, geen verandering zal kunnen brengen. De institutionele factoren die ongelijkheid aanjagen, zijn immers
gelegen buiten de fiscaliteit. Oplossingen hiervoor moeten worden gevonden onder de instituties die hebben
bijgedragen aan toegenomen ongelijkheid. Het fiscale
systeem is geen deus ex machina. Het is aanmatigend te
denken dat het fiscale systeem kan dienen als panacee
voor allerhande maatschappelijke problemen.

Chicago: The University of Chicago Press 1938, p. 50.
78 Simons 1938, p. 50.
79 Zie ook het proefschrift van Kevin Holmes, The Concept of

81 Vanuit praktisch oogpunt komt daar nog bij dat een vermo-
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gensbelasting zonder grote vrijstelling van enkele miljoenen

2001, p. 83.

ook de niet-puissant-rijken treft en daarmee een louter bud-

80 Bijvoorbeeld Rijkers & Van Vijfeijken, p. 254.

gettair belang dient.
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Wat de rol van het fiscale systeem aangaat, is de cocktail van indirecte belastingen, tariefsverlagingen en fiscale privileges een gifbeker gebleken. Zolang deze beker
prijkt aan de lippen van beleidsmakers, zou de toxine
die ongelijkheid heet de samenleving steeds verder kunnen doordrenken. De vermogensbelasting drukt deze
ongelijkheden pas de kop in nadat zij zijn ontstaan.
Deze reductie is echter van tijdelijke aard, omdat de in-

komstenbelasting zonder gelijke behandeling van arbeid
en kapitaal en door middel van allerhande privileges in
staat blijft stellen tot onbelaste vermogensvorming. Zolang dit het geval is, vormt de vermogensbelasting niet
meer dan symptoombestrijding in een fiscaal proces dat
zich sluipenderwijs blijft voltrekken. Het daadwerkelijke antidotum is een gedegen, allesomvattend inkomensbegrip.

