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de vergeten dimensie
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4.1 de vergeten dimensie van ongelijkheid

De drie rijkste Nederlanders hebben meer bezit dan ruim de helft van alle Neder-
landse huishoudens bij elkaar. Dit gegeven, en andere vrij beschikbare gegevens
over de verdeling van de rijkdom in Nederland, botst met het beeld dat we van
Nederland hebben. Ongelijkheid, zo wordt vaak gedacht, is iets van exotische oor-
den, ver van ons land. Iets van ontwikkelingslanden, met hun gapende kloof tus-
sen een kleine elite en een arme massa, of van de Angelsaksische landen, berucht
om hun harde kapitalisme. Nederland is het land van de gelijkheid, de nivellering
en de afroming door hoge belastingen. Een egalitair land bij uitstek, zo wil de
beeldvorming. Dit beeld is wellicht juist voor de inkomensongelijkheid. Die ligt
nog steeds onder het gemiddelde van de oeso-landen (zie hoofdstuk 1). Maar voor
de vermogensverdeling, de andere dimensie van economische ongelijkheid, is dit
beeld van gelijkheid zeker niet juist, zo wil ik in deze bijdrage laten zien.

Dat de vermogensongelijkheid, oftewel de scheve verdeling van rijkdom of bezit,
in Nederland zo groot is, wordt niet besproken en is bij veel mensen ook onbe-
kend. Wonderlijk, omdat de verdeling van rijkdom eerder in onze geschiedenis, en
ook nu in andere delen van de wereld – in Frankrijk en de Verenigde Staten bij-
voorbeeld – juist steeds in het brandpunt van de politieke en maatschappelijke
debatten staat (zie Le Monde 2013, Stiglitz 2012). En dit is terecht, want de verde-
ling van bezit vormt een van de meest fundamentele kenmerken van elke samen-
leving, dus ook van de onze. Bezit geeft economische macht, politieke invloed en
maatschappelijke mogelijkheden, en de verdeling ervan bepaalt in belangrijke
mate de structuur en het functioneren van onze samenleving.

Ik kijk eerst naar de gegevens die voor Nederland beschikbaar zijn. Dan plaats ik ze
in een vergelijkend perspectief, ook in de tijd. En vervolgens kijk ik naar de moge-
lijke effecten van deze vermogensongelijkheid.1
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4.2 vermogensongelijkheid in nederland: een zeer
scheve verdeling

Wanneer we spreken over de verdeling van vermogen, dan gaat het om de private
nettovermogens, dus om alle bezittingen van de huishoudens (spaargelden, aande-
len, deelnemingen in bedrijven en huizen en andere onroerende goederen) minus
de schulden en leningen. In totaal gaat het in Nederland, voor zover zichtbaar in de
statistieken, om zo’n 1.200 miljard euro.

Als we kijken naar de gegevens over de verdeling van dit vermogen, zoals verschaft
door het cbs, dan valt op dat deze zeer scheef is. In Nederland is de Gini-coëfficiënt
voor de verdeling van het private vermogen groter dan 0,8 (Claessen 2010, cbs
2014). Op de schaal van een Gini van 0 (volledige gelijkheid) tot 1 (volledige onge-
lijkheid) bevinden we ons dus dicht bij het maximum van ongelijkheid. Een eigen
berekening op basis van de dnb Household Surveys over de jaren 1993-2008 laat
eveneens een Gini van 0,8 zien. In deze laatste berekening zijn alle vermogens-
componenten meegenomen, inclusief de nettowaarde van pensioenrechten.
Nadeel van de Household Surveys is wel dat de representativiteit van de gegevens
in de loop van de jaren lijkt af te nemen en dat zeer-vermogenden erin ontbreken.

Het genoemde ongelijkheidscijfer van 0,8 zou nog worden opgestuwd wanneer
we ook het onderzoek gebruiken dat zich niet baseert op overzichtscijfers of sur-
veys, maar dat het vermogen van de rijksten rechtstreeks probeert te berekenen,
zoals de Quote 500 of het Dutch Wealth Report. De Quote 500 reconstrueert het
bezit van de rijksten via de gegevens die zijn vastgelegd door het kadaster, de
Kamers van Koophandel, jaarverslagen, zijn vastgesteld via aandelenkoersen en
prijzen van onroerend goed, of zijn verschaft via vragenlijsten, soms door de ver-
mogensbezitter zelf. Deze gegevens bieden een mogelijkheid om de overzichtssta-
tistieken, waarin de zeer vermogenden afwezig of sterk ondervertegenwoordigd
zijn, aan te vullen. Het gebruik van deze cijfers, bijvoorbeeld ook de cijfers die wor-
den gepubliceerd door Forbes Magazine of Fortune in de vs, of the Sunday Times
in het Verenigd Koninkrijk (vk), wordt internationaal steeds meer geaccepteerd in
het onderzoek naar vermogensverdeling (Atkinson 2008), ook ondanks mogelijke
tekortkomingen van die cijfers. Indien de gegevens van Quote 500 en het Dutch
Wealth Report globaal juist zijn, dan zou de Gini-coëfficiënt in Nederland zelfs de
0,9 benaderen.

Andere studies vermelden soms lagere cijfers over de vermogensongelijkheid. In
zijn toonaangevende overzichtswerk noemt Davies voor Nederland een Gini van
0,65 (Davies et al. 2009), een cijfer dat in Nederlandse publicaties soms wordt
overgenomen. Dit cijfer is echter niet rechtstreeks door hem berekend, maar
slechts afgeleid uit de inkomensongelijkheid, waarbij Davies aanneemt dat er een
directe correlatie bestaat tussen inkomens- en vermogensongelijkheid. Landen
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met een geringe inkomensongelijkheid, zoals Nederland, zouden ook een nave-
nant geringe vermogensongelijkheid hebben, zo is de aanname. Deze correlatie is
in werkelijkheid echter vaak afwezig, zoals uit recent onderzoek steeds duidelijker
wordt (Skopek et al. 2011, Van Bavel en Frankema 2013). Zo ook in Nederland, waar
er juist een opvallende discrepantie bestaat tussen een vrij lage inkomens-
ongelijkheid en een hoge vermogensongelijkheid.

Wat zit er in de cijfers en wat niet?
De private vermogens kunnen qua samenstelling grofweg in twee delen worden
uitgesplitst. Allereerst is er het eigen woningbezit. Het gaat hierbij om de waarde
van de woning minus de hypotheekschuld. Zoals in de grafiek hieronder is te zien,
zorgt het eigen woningbezit met name vanaf het zevende deciel (dus bij de 40 pro-
cent rijkste huishoudens) voor een positief netto-vermogen. Aan de andere kant
heeft de langdurige politiek om eigen huizenbezit te bevorderen, en de hypotheek-
rente aftrekbaar te maken, een minder grote bijdrage aan de vermogensopbouw
geleverd dan er wel van is verwacht. Ook deze vorm van vermogen is ongelijk ver-
deeld. Voor de armste 60 procent van de huishoudens is het netto-vermogen ver-
bonden aan eigen woningbezit zelfs bijna nihil. Onderin de verdeling is er daar-
naast een grote groep mensen, overigens niet altijd met een laag inkomen, die een
hogere hypotheekschuld hebben dan de waarde van de eigen woning.

Het andere deel van het vermogen, hier aangeduid als financieel vermogen, omvat
de overige bezittingen van de huishoudens, bestaande uit: spaargelden, aandelen,
deelnemingen in bedrijven en andere onroerende goederen dan het eigen huis,
minus de schulden en leningen. Zoals figuur 4.1 laat zien, is dit vermogensdeel zeer
ongelijk verdeeld. De rijkste 10 procent van de huishoudens heeft bijna 70 procent
van het financiële vermogen in handen. Dit is het deel van de private vermogens
dat, in tegenstelling tot de eigen woning, liquide is of relatief eenvoudig liquide is
te maken.

Bij de bovenstaande cijfers moeten twee kanttekeningen worden geplaatst. Ten
eerste is bij de private vermogens niet het collectief opgebouwde pensioenvermo-
gen meegenomen. Dit is in Nederland enorm: zo’n 1.000 miljard euro. In de regel
hebben veel Nederlanders die geen of weinig privaat vermogen hebben opge-
bouwd, wel rechten op een pensioen. Hoe die pensioenrechten en de inkomsten
uit andere vermogensbestanddelen na het pensioen zijn verdeeld over de verschil-
lende inkomensgroepen, weten we sinds kort wat beter (Knoef et al. 2013). De
omvang van de pensioenuitkeringen neemt substantieel toe met het inkomen: van
de helft van de aow voor inkomens rond het veertigste percentiel, tot één keer de
aow rond het vijftigste, twee keer de aow rond het tachtigste en drie keer de aow
rond het vijfennegentigste percentiel. Aan de top zien we het belang van de
pensioenuitkeringen zeer sterk oplopen. Overigens blijft de top 1 procent in deze
berekening helaas buiten beeld.
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Figuur 4.1 Verdeling van het nettovermogen van huishoudens over tien decielgroepen,
naar type vermogen, 1 januari 2012
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Bron: Berekend uit cbs/Statline, 2014.2

Deze cijfers geven een indruk van hoe de pensioenrechten zich tot de inkomens
verhouden. Maar hoe de pensioenrechten zich verhouden tot de private vermo-
gens, weten we eigenlijk niet. Belangrijk is wel te constateren dat deze pensioen-
rechten, in tegenstelling tot het private vermogen waar het hier om gaat, in feite
uitgesteld inkomen zijn. Ook houden de pensioenuitkeringen op bij overlijden,
zijn de rechten niet overdraagbaar of verkoopbaar, en kunnen mensen ook niet vrij
beschikken over het geld. Wanneer een huishouden een substantieel bedrag nodig
heeft, bijvoorbeeld om een onverwachte schok op te vangen of een grote uitgave te
doen, kan het daartoe geen beroep doen op de pensioenrechten. Het gaat hier dus
om een fundamenteel andere categorie, die in de cijfers over private rijkdom
terecht buiten beschouwing wordt gelaten.

Dan is er een tweede kanttekening, die juist zou leiden tot een opwaartse aanpas-
sing van de cijfers. Een groot deel van het vermogen is onzichtbaar voor alle
registratie. Hoe groot dit deel is, is giswerk, maar alleen al van de financiële vermo-
gensbestanddelen die wereldwijd in belastingparadijzen zijn ondergebracht, is
drie kwart ongeregistreerd (Zucman 2013). Dit ongeregistreerde vermogen is
vooral te vinden bij de meest vermogenden, die de grootste mogelijkheden hebben
om hun geld via juridische constructies of in het buitenland te verbergen en ook de
fiscaal-juridische expertise daartoe kunnen inhuren. Bovendien bestaat hun ver-
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mogen voor een groot deel uit financiële vermogensbestanddelen die veel eenvou-
diger te verplaatsen en verbergen zijn dan eigenwoningbezit. Als dit verborgen
vermogen in de berekening zou kunnen worden meegenomen, dan zou het onge-
lijkheidscijfer nog aanzienlijk hoger komen te liggen.

De verdeling van de rijkdom nader bekeken
Als we ons beperken tot de vrij voorzichtige cijfers over de vermogensverdeling
die we nu hebben, en geen schattingen doen over de ontbrekende of verborgen
topvermogens, dan is de scheefheid van de verdeling al pregnant genoeg. In
figuur 4.2, die is gebaseerd op dezelfde gegevens als figuur 4.1, zijn de nettovermo-
gens voor de duidelijkheid verdeeld over tien groepen, van arm naar rijk; voor elk
van deze groepen is het nettovermogen weergegeven als percentage van het totale
vermogen dat elk van deze groepen bezit.

Figuur 4.2 Verdeling van het nettovermogen van huishoudens over tien decielgroepen,
1 januari 2012
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Onderaan de verdeling zien we dat ongeveer een tiende van de huishoudens een
negatief vermogen heeft. Ten dele zijn dit huishoudens met een substantieel inko-
men maar hoge nettohypotheekschulden, waarbij de hypotheek groter is dan de
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waarde van de woning. Ten dele zijn dit ook huishoudens met een laag inkomen,
geen huis en schulden door een consumptief krediet (Velthuis 2011). Dan is er vier
tiende van de Nederlandse huishoudens die geen of nauwelijks vermogen hebben
en nog eens een tiende met een zeer bescheiden vermogen. Kortom: de onderste
60 procent van de Nederlandse huishoudens bezit in totaal 1 procent van het totale
Nederlandse vermogen.

De top 10 procent van de Nederlandse huishoudens bezit ruim meer dan de helft
van het vermogen. Binnen deze groep echter is de verdeling nog scherper. Zo bezit
de rijkste 2 procent een derde van het totale vermogen. Deze groep van rijkste
2 procent van de huishoudens heeft dus dertig keer meer bezit dan de onderste
60 procent van de Nederlandse huishoudens bij elkaar opgeteld.

Het onderzoek dat het vermogen van de rijksten direct reconstrueert, laat overi-
gens nog veel hogere cijfers zien. Dan zouden de miljonairs, nauwelijks meer dan
1 procent van de huishoudens, alleen al over 40 procent van het vermogen beschik-
ken (dwr 2012). En de vijfhonderd rijkste huishoudens, die minder dan 0,01 pro-
cent van het totale aantal huishoudens vormen, bezitten ongeveer 10 procent van
het totale private vermogen in Nederland (Quote 500 2012). Dat is evenveel als
zeven tiende van de Nederlandse huishoudens bij elkaar.

Vergelijking en ontwikkeling van de vermogensongelijkheid
Hoe zit dit in internationaal perspectief? Door de structurele verschillen tussen
samenlevingen – bijvoorbeeld in de samenstelling van de huishoudens, de inrich-
ting van het pensioensysteem, enzovoort – is de vermogensverdeling niet eenvou-
dig te vergelijken (Davies en Shorrocks 2000, Maestri et al. 2014). Ook het soort
gegevens over de vermogensverdeling en de gehanteerde rekenmethodes verschil-
len sterk tussen landen. Mede als gevolg van deze obstakels, is het vergelijkend
onderzoek naar vermogensongelijkheid nog niet ver gevorderd. Toch is uit de
gegevens die we hebben, al duidelijk dat de vermogensongelijkheid in Nederland
hoger ligt dan gemiddeld: hoger dan in de meeste Europese landen, hoger dan in
het vk en op een even hoog niveau als in de vs (Van Bavel en Frankema 2013). Ook
de studie waarin de vermogensongelijkheid van de Europese landen wordt verge-
leken op basis van een andere dataset, namelijk de Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe, komt tot eenzelfde conclusie. Volgens deze studie staat
Nederland in Europa aan de top als het om vermogensongelijkheid gaat, namelijk
op een tweede plaats achter Polen (Skopek et al. 2011). Het beeld van Nederland als
land van gelijkheid is dus onjuist. Terwijl de netto-inkomensongelijkheid iets
onder het gemiddelde van de westerse wereld ligt, is de private vermogens-
ongelijkheid in Nederland juist hoger dan gemiddeld in de westerse landen.
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Als we kijken naar de ontwikkeling over de tijd, dan zien we dat in de twintigste
eeuw, althans tot de jaren 1980, in ons land de vermogensongelijkheid is gedaald.
Vooral in perioden van economische en politiek-militaire crisis zijn de topvermo-
gens verminderd, dus tijdens de Eerste Wereldoorlog, de crisis van de jaren 1930,
de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Indonesië en de daaropvol-
gende nationalisatie van Nederlandse bezittingen (Wilterdink 1984, Soltow en
Van Zanden 1998). Hierdoor, en ook door de invoering van een meer progressief
belastingstelsel, nam de vermogensongelijkheid af, al gaat de term ‘egalitaire revo-
lutie’ die Soltow en Van Zanden gebruiken om die afname te beschrijven, mis-
schien wat te ver.

Wat er na de jaren 1980 gebeurde met de verdeling van de rijkdom, is moeilijker te
bepalen, ook door ontbrekende en onvolledige gegevens en discontinuïteit in de
wijze van registratie daarvan. Om die reden loopt de inschatting van de recente
ontwikkelingen uiteen (Wilterdink 1991, Maestri et al. 2014), Van Bavel en Fran-
kema 2013). Deze onzekerheid over het verloop van een zo fundamenteel aspect
van de samenleving als de verdeling van bezit, is eigenlijk verbazend.

Aan de ene kant laten overzichtscijfers (zoals die van het cbs) over de laatste jaren
een min of meer gelijkblijvende, hoge ongelijkheid zien. Aan de andere kant zijn er
partiële, concrete aanwijzingen dat de ongelijkheid de laatste jaren zelfs verder is
gestegen. We zien met name dat de ontwikkelingen in de afgelopen periode vooral
plaatsvinden aan de extremen van de verdeling, dus bij de armste en de rijkste
huishoudens. Er is een toename van de schulden aan de onderkant en een sterk
groeiend bezit aan de bovenkant, terwijl de groepen ertussen nauwelijks vermo-
gen hebben opgebouwd, ook niet in de tijd waarin de huizenprijzen en de aande-
lenkoersen stegen.

Vooral de allerrijksten hebben de afgelopen decennia hun vermogens in absolute
en relatieve zin enorm vergroot, zo blijkt uit cijfers van de Quote 500 en het Dutch
Wealth Report. Zo hebben de vijfhonderd rijkste huishoudens nu ongeveer
10 procent van het totale private vermogen in Nederland in bezit. In 1997 was dit
aandeel nog 6 procent (Quote 500 2012). Ook bedroeg de groei van het totale bezit
van de top 10 procent meest vermogenden tussen 1993 en 2010 bijna 14 procent per
jaar.

Even opvallend is dat de rijkste Nederlanders hun vermogens relatief ongeschon-
den door de recente crisis hebben geloodst, terwijl tegelijkertijd de overige Neder-
landers hun vermogen hebben zien slinken. Tijdens de crisis tussen 2008 en 2011
raakten de 10 procent meest vermogende huishoudens slechts 1 procent van hun
totale rijkdom kwijt: dit nam af van 737 naar 731 miljard euro. Sterker nog: terwijl
de gewone huishoudens hun vermogen sterk zagen slinken, is de groep miljonairs
sinds de crisis van 2007 nog vermogender geworden (dwr 2012). In tegenstelling
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tot alle eerdere economische en/of politieke crises, heeft deze laatste crisis dus
geen nivellerend effect gehad of de topvermogens geërodeerd maar de verschillen
juist verscherpt (Velthuis 2011). Al deze partiële gegevens doen dus vermoeden dat
de ongelijkheid in de vermogensverdeling toeneemt.

4.3 oorzaken van de vermogensongelijkheid

Wat zijn de oorzaken van de grote en waarschijnlijk toenemende ongelijkheid in
de verdeling van het private vermogen in Nederland? Het onderzoek wijst op de
volgende factoren.

Ten eerste is er de opbouw van de naoorlogse verzorgingsstaat, inclusief het
pensioenstelsel. Dat lijkt in eerste instantie paradoxaal, omdat de verzorgingsstaat
mensen aan de onderkant van de samenleving een bepaalde mate van zekerheid
biedt. Een zekerheid die voorheen alleen kon worden verkregen door een finan-
ciële buffer op te bouwen. Doordat mensen in een verzorgingsstaat in geval van
ontslag of ziekte kunnen terugvallen op allerlei sociale voorzieningen, vervalt tot
op zekere hoogte de noodzaak om zo’n eigen vermogen op te bouwen. Dit wordt
weerspiegeld in de motieven van de Nederlandse huishoudens om te sparen. Uit
onderzoek uitgevoerd rond 1990 blijkt dat toen slechts zeer weinigen spaarden
voor de oude dag of om inkomensschokken op te vangen, ook al omdat mensen
naar eigen zeggen zulke schokken nauwelijks verwachtten (Alessie en Kapteyn
1999). Andersom verklaart dit mechanisme ook waarom in Zuid-Europa, waar de
verzorgingsstaat en de collectieve pensioenvoorzieningen minder uitgebreid zijn,
de vermogens van een gemiddeld huishouden groter zijn dan bijvoorbeeld in
Nederland (zo’n relatie is empirisch aangetoond voor Italië: Attanasio en Brugia-
vini 2003). Overigens is opvallend dat – omgekeerd – de versobering van de Neder-
landse verzorgingsstaat, vanaf de jaren 1980, niet heeft geleid tot een sterk toene-
mende spaarzin van of opbouw van vermogens door de gemiddelde huishoudens.

Als tweede oorzaak voor de hoge en toenemende ongelijkheid in de vermogens-
verdeling kan worden genoemd het gunstige ondernemingsklimaat in Nederland,
evenals de enorme groei van de prijzen van huizen en aandelen. De prijzen zijn de
afgelopen vier jaar weliswaar gedaald maar over de afgelopen dertig jaar is de prijs-
stijging, ondanks de recente daling, gigantisch. Deze ontwikkeling heeft bijgedra-
gen aan de concentratie van privaat vermogen aan de bovenkant van de samen-
leving. Degenen die de meeste aandelen en huizen bezaten, dus de rijksten, heb-
ben het meest geprofiteerd van deze stijging, en degenen die geen huizen of aande-
len bezaten – overwegend de armsten – niet.

Een derde oorzaak voor de zeer ongelijke verdeling van vermogens is gelegen in de
toegenomen mobiliteit van kapitaal. Geavanceerde financiële instrumenten en
wereldwijde kapitaalmarkten bieden ruime mogelijkheden tot speculatie en
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bezitsvermeerdering. Alternatieve en meer bestendige instrumenten voor het
samenbrengen en laten renderen van kapitaal, zoals coöperaties en associaties, zijn
tegelijkertijd ontmanteld, gemarginaliseerd of omgevormd tot marktpartijen. De
markten voor grond, arbeid en kapitaal worden niet meer ingeperkt, maar juist
vrijgemaakt en versterkt, bijvoorbeeld door de eu, via de dienstenrichtlijn, door
het imf en de Wereldbank. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om vermogen
elders onder te brengen, en zo belastingheffing te ontlopen, met de grotere mobili-
teit van kapitaal aanzienlijk toegenomen. In feite zijn veel grote vermogens buiten
het bereik van inventarisatie en van de belastingdienst gekomen.

Ten vierde kan worden gewezen op het regeringsbeleid. Door een veelheid aan
ingrepen is de belasting op vermogen, vermogenswinst en vermogensoverdracht
in Nederland in de afgelopen periode steeds verder verlaagd. In de jaren 1980 en
1990 werden al verschillende belastingen op bezit en overgang van vermogen afge-
schaft. Zo werd de beursbelasting, de belasting van transacties van aandelen en
obligaties op de beurs, afgeschaft in 1990. Een volgende, grote stap in dit proces
was de afschaffing van de Wet op de Vermogensbelasting in 2001. De belasting op
vermogen werd hierbij weliswaar verhoogd van 0,7 naar 1,2 procent, maar tegelij-
kertijd werd de belasting op de feitelijke winst uit vermogen afgeschaft. Voordien
betaalden de bezitters van grote vermogens 60 procent inkomstenbelasting over
deze winst. In het geval van een gemiddeld jaarlijks nettorendement van 4 procent
(wat over de lange termijn eerder een lage schatting is), daalde de belasting dus van
3,1 procent (2,4 + 0,7) vóór 2001 tot 1,2 procent na 2001. Ook het tarief van de
winstbelasting van vennootschappen werd in de afgelopen periode in forse stap-
pen aanzienlijk verlaagd. Zelfs in die mate dat Nederland wel is betiteld als een van
de koplopers in een race to the bottom, waarbij landen elkaar via fiscale faciliteiten
de loef proberen af te steken (De Kam en Caminada 2010). De tarieven van de
Nederlandse vennootschapsbelasting liggen nu lager dan die in omliggende landen
als Duitsland, België, Frankrijk en het vk.

Meer recent vormen de, al dan niet tijdelijke, vrijstellingen of verminderingen van
de overdrachtsbelasting (2011) en het schenkingsrecht (2013) ook een verlaging van
de belasting op vermogen. Onlangs werd bovendien het successierecht sterk ver-
minderd. Deze belasting op de overdracht van vermogen door erfenis was overi-
gens al niet zeer substantieel: in 2005 bedroeg zij 1,7 miljard euro, oftewel 18 pro-
cent van de 9,4 miljard euro die dat jaar als nettovermogen waren aangegeven en
belast, en slechts 8 procent van het totale bedrag van 22 miljard euro dat in dat jaar
was geërfd (Van Gilst et al. 2008). Deze cijfers laten zien dat rijkdom in Nederland
toen al bijna onaangetast kon worden doorgegeven van de ene generatie naar de
volgende. Na de verdere reductie van het successierecht in 2009-2010 is dit nog
eenvoudiger geworden, met een bestendiging van de ongelijkheid over generaties
heen tot gevolg.
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De vermogensbelasting in vergelijkend perspectief
De vermogensbelasting in Nederland is in de afgelopen jaren dus steeds lichter
geworden. Maar is zij ook licht in vergelijking met andere landen? Dit is niet een-
voudig te zeggen, omdat nominale belastingvoeten nog weinig zeggen over de
reële heffing, omdat er allerlei vrijstellingen zijn, en omdat een gemeenschappe-
lijke noemer vaak ontbreekt. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk over welke
vermogensbestanddelen er per land precies belasting wordt geheven. Vergelijk-
baarheid wordt wel geboden door de Revenue Statistics van de oeso (2014). Deze
internationale overzichtscijfers drukken de reële opbrengsten van de vermogens-
belastingen (belastingen op vermogen, vermogenswinst en vermogensoverdracht)
uit als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) van het betreffende
land. Dan blijkt dat de totale omvang van de verschillende vermogensbelastingen
in Nederland al in 2004 in internationaal perspectief niet hoog was: met een
niveau van 2 procent lag het ongeveer op het gemiddelde van de oeso-landen.
Sindsdien zijn de vermogensbelastingen in Nederland substantieel verminderd,
waardoor de optelsom nu op slechts 1,3 procent ligt. Wanneer we de vergoedingen
meerekenen die niet zijn uitgekeerd vanwege de vermogenstoets, als een soort
indirecte vermogensbelasting, dan komt daar ten hoogste nog eens 0,1 à 0,15 pro-
cent van het bbp bij (cpb 2013). Omdat in de andere oeso-landen de opbrengst uit
de vermogensbelastingen in de afgelopen jaren niet is gedaald, bevindt het Neder-
landse niveau zich nu duidelijk onder het gemiddelde.

Tabel 4.1 Omvang van de totale belasting op vermogen als percentage van het bbp,
verschillende landen, 1999-2012

1999 2003 2007 2011

Nederland 2,1 1,9 1,8 1,3

België 2,1 2,1 3,0 3,2

Denemarken 1,8 1,8 1,9 1,9

Duitsland 0,9 0,8 0,9 0,9

Noorwegen 1,0 1,1 1,2 1,2

Zwitserland 2,6 2,3 2,2 2,0

Frankrijk 3,2 3,1 3,5 3,7

vk 3,9 4,1 4,5 4,2

Australië 2,7 2,8 2,6 2,3

vs 2,9 3,0 3,1 3,0

oeso (gemiddelde) 1,9 1,8 1,9 1,8

* De betreffende belastingen zijn te vinden in categorie 4000 van de oeso Revenue Statistics, en

omvatten belasting op onroerend goed, belasting op vermogen, successierecht, schenkingsrecht, belas-

ting op vermogenswinst, en belasting op financiële en vermogenstransacties.

Bron: oeso (2014).
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Er is nog een aspect in tabel 4.1 dat ik er uit wil lichten. Opvallend aan de cijfers is
de hoge vermogensbelasting als percentage van het bbp in de Angelsaksische lan-
den: in de vs ligt dit op ruim 3 procent van het bbp en in het vk op ruim 4 procent,
dus ruim twee of zelfs drie keer zo hoog als in Nederland. Dit is opvallend, omdat
Nederland in de afgelopen decennia met haar inrichting van de economie is opge-
schoven van het Rijnlandse in de richting van het Angelsaksische model (Touwen
2006). Dit heeft de mogelijkheden vergroot om de vermogens te vermeerderen en
de vermogensongelijkheid te verscherpen, maar de belasting op vermogen heeft
hier dus geen gelijke tred mee gehouden. Integendeel. Als resultaat hebben we de
lage belastingdruk op vermogen van de Rijnlandse landen, en dus de relatief
geringe belastinginkomsten die uit vermogen worden gegenereerd, gecombineerd
met de grote vermogensongelijkheid van de Angelsaksische landen. Degenen die
bezorgd zijn over een grote ongelijkheid, maar ook degenen die zorgen hebben
over de fiscale basis van de verzorgingsstaat, zouden deze situatie allicht als het
slechtste van twee werelden kunnen kenschetsen: een grote private vermogens-
ongelijkheid gecombineerd met relatief lage opbrengsten uit vermogensbelasting.

De oeso-cijfers maken het ook mogelijk een inschatting te maken van de reële
belastingdruk op vermogen. In Nederland is het totale private vermogen met circa
1.200 miljard euro ongeveer twee keer zo groot is als het bbp. Dit betekent dat alle
belastingen op privaat vermogen, vermogenswinst, erfenis en vermogenstransac-
tie bij elkaar genomen in 2011 slechts 0,6 à 0,7 procent van het private vermogen
beliepen. Dit cijfer laat ook zien dat de vele vrijstellingen en fiscale constructies
ervoor zorgen dat de reële belastingdruk op vermogen nog veel lager ligt dan de
toch al vrij lage nominale belastingvoeten in Nederland zouden doen vermoeden.

Al met al is het private vermogen in Nederland dus steeds lichter belast, zonder dat
hierover noemenswaardig politiek of maatschappelijk debat is gevoerd en zonder
dat grondig onderzoek is gedaan naar de omvang van de vermogensongelijkheid of
naar de maatschappelijke en economische effecten ervan. Overigens, het idee dat
de grote vermogens al eens zijn belast door de belasting op inkomen uit arbeid, is
onjuist. De topvermogens groeien door inkomen uit vermogen, en dat wordt juist
nauwelijks belast. Terwijl in Nederland de belasting op arbeid tamelijk hoog is
gebleven, en de belasting op consumptiegoederen zelfs toeneemt (Caminada en
De Kam 2007), is de vermogensbelasting internationaal gezien dus vrij bescheiden
en daalt zij zelfs.

4.4 de gevolgen van vermogensongelijkheid

Bij de bespreking van de consequenties van de grote ongelijkheid in de verdeling
van de private rijkdom in Nederland laat ik zuiver principiële overwegingen over
de onjuistheid van grote ongelijkheid terzijde. Ik wil me hier beperken tot een
bespreking van de sociaaleconomische en politieke gevolgen.
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(Onder)investering in menselijk kapitaal
Allereerst heeft de vermogensongelijkheid gevolgen voor de wil van en mogelijk-
heden voor mensen om zichzelf te ontplooien en te investeren in hun ontwikke-
ling, met positieve effecten voor henzelf en voor de samenleving als geheel. Een
zekere materiële ongelijkheid kan hiertoe stimuleren, al valt deze prikkel wellicht
meer te verwachten van inkomens- dan van vermogensongelijkheid. Bovendien is
het de vraag of de buitengewone scheefheid van de vermogensverdeling nog wel
als een stimulans werkt. Het verschil tussen rijk en arm is hiervoor wellicht té
groot geworden.

Daarnaast zijn er de negatieve gevolgen voor de helft van de Nederlandse gezinnen
die geen vermogen heeft. In een sterk uitgebouwde verzorgingsstaat hoeven men-
sen in geval van nood geen beroep te doen op het eigen vermogen, omdat ze op dit
vangnet kunnen terugvallen. Maar met de geleidelijke versobering van de arrange-
menten van de verzorgingsstaat zullen mensen vaker worden gedwongen om
bepaalde voorzieningen zelf te betalen, zoals aanvullend onderwijs, juridische
hulp of medische ingrepen. Een intensieve huiswerkklas, een opleiding tot direc-
tiesecretaresse of een aanvullende ma-opleiding, die zorgen voor een betere uit-
gangspositie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld kosten al snel 10.000 tot
20.000 euro per jaar. Omdat zo’n bedrag vaak te groot is om uit het inkomen te
betalen, moeten gezinnen hiervoor hun eigen vermogen aanspreken. De helft van
de Nederlandse gezinnen heeft geen vermogen en kan dit dus niet, en nog eens een
deel zal er grote moeite mee hebben. De grote vermogensongelijkheid in combina-
tie met een versobering van de verzorgingsstaat leidt zo allicht tot een onderinves-
tering in menselijk kapitaal.

Erfelijke ongelijkheid
Dan is er een tweede effect, dat het gevolg is van de overerfbaarheid van vermo-
gens (dit in tegenstelling tot arbeidsinkomen, dat ophoudt bij overlijden). Op dit
moment staat vooral de inkomensongelijkheid centraal in het denken over de
maatschappelijke effecten van ongelijkheid (zo ook bij Wilkinson, zie hoofd-
stuk 5). Door de versobering van de verzorgingsstaat is echter, in lijn met het voor-
gaande punt, te verwachten dat maatschappelijke effecten steeds meer gaan verlo-
pen langs lijnen van vermogensongelijkheid. Ook zullen ze zich, naar verwach-
ting, vooral langs deze weg bestendigen. Zo wordt aanvullend of goed onderwijs
voor kinderen wellicht in toenemende mate bekostigd uit met name vermogen.
Wanneer bovendien dezelfde kinderen door de geringe hoogte van het successie-
recht ook zelf een groot vermogen van hun ouders meekrijgen, ontstaat er zowel
langs materiële als niet-materiële weg een soort erfelijke ongelijkheid (over dit ver-
band: Pfeffer en Hällsten 2012). Bovendien is er een zichzelf versterkend effect:
degenen die het kunnen, sparen meer om later aan hun kinderen over te dragen
(De Nardi 2004). Ook doordat het successierecht (opnieuw) gering is geworden,
verscherpt de overerfbare ongelijkheid zich zo verder. Na een relatief korte periode
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waarin dit patroon doorbroken leek te zijn, grofweg de tweede helft van de twin-
tigste eeuw, is er nu de mogelijkheid dat Nederland, net als veel samenlevingen
elders op de wereld, weer gekenmerkt gaat worden door erfelijke ongelijkheid.

Concentratie van economische kracht en macht
Daarnaast geeft vermogen de mogelijkheid om door investeringen economische
macht te verwerven. Als deze investeringen productief zijn, dan heeft dit een posi-
tief effect op de economie. Langs deze lijn is een zekere materiële ongelijkheid wel
verdedigd: zij zorgt voor de samenballing van middelen die vervolgens op een pro-
ductieve manier kunnen worden geïnvesteerd in de economie. Opnieuw valt dit
positieve effect echter eerder te verwachten bij inkomensongelijkheid, die aan de
bovenkant de opbouw van investeringskapitaal mogelijk maakt, dan van
vermogensongelijkheid. Opgebouwd vermogen – of het klein of groot is – kan
altijd worden geïnvesteerd. De coöperatieve spaarbanken, die kleine spaartegoe-
den samenbrachten om deze vervolgens zeer effectief aan lokale ondernemers uit
te lenen, zijn hier een mooi voorbeeld van. Vermogensongelijkheid is hiervoor niet
nodig.

Dit voorbeeld laat ook zien dat het cruciaal is wie het vermogen inzet, waartoe het
wordt ingezet en langs welke wegen, om te kunnen bepalen of het effect positief of
negatief zal zijn. Een toenemende ongelijkheid in de vermogensverdeling kan lei-
den tot concentratie van economische macht bij een kleine groep vermogensbezit-
ters, die kunnen beslissen hoe deze middelen worden ingezet. Als gevolg daarvan
weegt, logischerwijs, hun private belang – namelijk het verkrijgen van een hoog
rendement, dat vooral is te behalen door kortetermijntransacties – in toenemende
mate zwaarder dan het publieke, algemene belang. Dit is het scherpst te zien bij de
speculatie op markten, zoals financiële of voedselmarkten, en in het werk van
hedgefondsen, private-equityfondsen en activistische aandeelhouders, die de
grote private vermogens inzetten en vermeerderen en daarbij tegelijkertijd over-
heden en bedrijven onder druk zetten en samenlevingen en markten kunnen ont-
wrichten.

Onevenredige politieke invloed
Er is nog een ander mogelijk gevolg van grote bezitsongelijkheid, namelijk de
invloed die vermogenden kunnen uitoefenen op de publieke opinie en de politieke
besluitvorming. Her en der zien we hoe miljardairs hun greep op de media verster-
ken, zoals Bertelsmann-Mohn in Duitsland, Berlusconi in Italië, en Murdoch in het
vk. Maar het proces is wellicht nog het sterkst in Nederland, waar de miljardairs
De Mol, Berlusconi, Bertelsmann en Murdoch in toenemende mate de media, meer
specifiek de televisiemarkt, zijn gaan domineren. Deze ontwikkeling is meermaals
geconstateerd, onder andere door het Commissariaat voor de Media in de jaarlijkse
mediamonitor, ook uit zorg over de pluriformiteit van de Nederlandse media
(Commissariaat voor de Media 2002). Zelfs zonder zeer wantrouwend te zijn, is te
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vermoeden dat vanuit deze media een bepaalde invloed op de meningsvorming
uitgaat die niet ingaat tegen de belangen van de vermogende eigenaars. Zo wordt
economisch bezit indirect omgezet in publieke invloed.

Nog een stap verder zou zijn dat rijkdom in een meer directe zin wordt aangewend
om politieke invloed te verkrijgen. In dit licht zou de gebrekkige wet op de partijfi-
nanciering in Nederland meer aandacht verdienen dan hij nu krijgt (Nehmelman
2012). De financiering van Trots Op Nederland door vermogenden, onder wie mil-
jardair De Mol, had een waarschuwing moeten vormen. Nederland blijft in dit
opzicht internationaal gezien echter achterlopen, wat te zien is als een uiting van
bepaalde naïviteit. Overigens zijn er nog ruime, andere mogelijkheden voor ver-
mogenden om politieke invloed te verwerven, bijvoorbeeld via de inzet van lob-
byisten, zeker waar een sterk middenveld als tegenwicht afwezig is, zoals in de
Europese Unie.

4.5 wat kunnen politiek en samenleving doen?

De vermogensongelijkheid in Nederland is dus groot, ook in internationaal per-
spectief; zij lijkt zelfs toe te nemen en de effecten ervan zijn ingrijpend. Die effec-
ten raken de keuzemogelijkheden van gewone mensen en hun vermogen om
risico’s het hoofd te bieden en kansen te benutten, ze raken de inzet van schaarse
middelen, het functioneren van onze economie en het maatschappelijke, publieke
belang. Zo tast de grote vermogensongelijkheid de grondslagen van onze samen-
leving aan. Het wordt tijd om een fundamentele, publieke discussie te voeren over
de verdeling van de rijkdom en de stilte over dit onderwerp te doorbreken.

Deze discussie zou ook kunnen leiden tot maatregelen om de scherpste effecten
van deze ongelijkheid weg te nemen. Hierbij valt te denken aan een begrenzing van
de concentratie van de economische macht over de media of een aanscherping van
de wet op de partijfinanciering. Het laatste is recentelijk al in een ander verband
bepleit, omdat de Nederlandse wetgeving op dit punt tekort schiet, zeker ook in
vergelijking met andere Europese landen (Nehmelman 2012). Het eerste is eerder
op de agenda gezet door het Commissariaat voor de Media, dat constateerde dat
ondanks mediawetgeving en mededingingsrecht de concentratie van macht over
de media een moeilijk in te dammen proces is (2002). In 2007 is met het oog hierop
de tijdelijke Wet op de mediaconcentratie in werking getreden, maar deze wet is
per 2011 weer beëindigd. Dit vanuit de verwachting dat de Autoriteit Consument
en Markt (en voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit) op basis van de
mededingingswet voldoende mogelijkheden heeft om ongewenste mediaconcen-
tratie te voorkomen. Hierbij lijkt wel te worden gekeken naar de economische
dimensie, namelijk de aanwezigheid van een voldoende aantal concurrerende
marktpartijen, maar minder naar de sociale dimensie, namelijk dat eigenlijk alle
marktpartijen op de televisiemarkt in handen zijn van miljardairs, en de eventuele
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consequenties daarvan op de politieke kleuring van de informatievoorziening op
televisie. Bovendien lijkt de economische concentratie zich eerder door te zetten
dan af te nemen, wat aanleiding zou kunnen zijn om – net als in Duitsland – toch
nieuwe wetgeving te overwegen.

Bij dit soort maatregelen gaat het om symptoombestrijding, dat wil zeggen het
verzachten van de mogelijke effecten, in dit geval het beperken van de mogelijk-
heid om grote rijkdom om te zetten in politieke of maatschappelijke invloed. Daar-
naast is ook een meer directe aanpak mogelijk, dus het verminderen van de onge-
lijke verdeling van de rijkdom zelf, vooral door de bestaande maatregelen en
instrumenten hiertoe beter te benutten. De afweging tussen mogelijke voor- en
nadelen van deze maatregelen is deels een politieke of zelfs een ideologische. Ik
beperk me hier tot een beknopte inventarisatie van de mogelijkheden en van de
effecten ervan die in directe relatie staan tot de vermogensongelijkheid zelf.

Allereerst zijn er de mogelijke predistributieve maatregelen:
– Het ingrijpen in de organisatie en het functioneren van de markten, met name

door de regulering van de financiële markten en die voor onroerend goed, een
scherpere begrenzing van het gebruik van onroerend goed – bijvoorbeeld door
bestemmingsplannen –, en het inperken van de mogelijkheden voor de inzet
van kapitaal en de activiteiten van hedgefondsen, private-equityfondsen en
activistische aandeelhouders. Dit kan bijvoorbeeld door een grotere transpa-
rantie af te dwingen ten aanzien van de onderliggende financiële belangen, of
door de formele positie te versterken van andere stakeholders binnen onderne-
mingen. Hierdoor kan worden verhinderd dat zeer grote of zelfs excessieve
winsten worden behaald, en grote vermogens zo worden vermeerderd, ten
koste van de maatschappelijke belangen. Een belasting op ‘flitskapitaal’ zou ook
onderdeel van deze maatregelen kunnen uitmaken. De invoering van deze
belasting, ook wel Tobin Tax genoemd, zou leiden tot een zeer geringe heffing
van bijvoorbeeld 0,005 tot 0,02 procent op financiële transacties, wat specula-
tie zou verminderen en ook de mogelijkheden beperkt om via speculatie grote
vermogens snel te vermeerderen zonder daarbij aan belastingheffing onder-
worpen te zijn. Deze ingreep werkt vooral in een groter verband. Het zou te
overwegen zijn om de huidige initiatieven binnen de Europese Unie ruimhar-
tiger te steunen. Nog los van de dempende werking op vermogensongelijkheid
en de aangroei daarvan, zou een bijkomend voordeel van deze ingrepen zijn dat
ze bijdragen aan de vermindering van speculatie en van de ontwrichtende
werking van financiële speculatie op overheden en andere partijen, aan de
beteugeling van financiële markten en aan de demping van de grote volatiliteit
van markten.

– Het bevorderen van bezitsopbouw en bezitsvermeerdering voor gewone men-
sen. Dit zou kunnen door voor alle werknemers, en niet alleen voor de top,
algemene winstdelingsregelingen en werknemersaandelen binnen het Neder-
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landse bedrijfsleven in te voeren. Eventueel zou dit fiscaal gestimuleerd kun-
nen worden (Vermeend en Van der Ploeg 2014). Ook alternatieve vorming van
vermogenspooling, buiten de markt, zou kunnen bijdragen aan bezitsopbouw
door gewone gezinnen. Te denken valt bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van
coöperatie, zoals bij de investeringen in het opwekken van energie of in gebou-
wen of voorzieningen die gemeenschappelijk, ook door verschillende genera-
ties, kunnen worden benut (De Moor 2014). Het zou aanbeveling verdienen de
formele mogelijkheden voor dergelijke coöperaties te verruimen, en ook om
bestaande coöperaties (zoals die in de woningbouw- of bankensector) werke-
lijk als coöperatie te laten fungeren in plaats van als gemankeerde marktpartij
of overheidsinstantie. Een bijkomend voordeel zou zijn dat de versterking van
deze vormen van vermogenspooling leidt tot vermindering van de onbalans in
economische macht, die is verbonden aan een grote vermogensongelijkheid.

Daarnaast zijn er mogelijke redistributieve maatregelen:
– De verhoging van de belasting op vermogen, winst uit vermogen en overdracht

van vermogen, zoals ook de oeso onlangs aan de overheden ter overweging
heeft voorgesteld (oeso 2011). Een bijkomend voordeel van deze maatregel zou
zijn dat de overheidsfinanciën hiermee kunnen worden versterkt en/of de
belasting op consumptie en arbeidsinkomen kan worden verlaagd, zonder dat
dit grote negatieve maatschappelijke consequenties heeft en zonder het meren-
deel van de bevolking hierbij te raken, gezien de zeer scheve verdeling van ver-
mogens. Belasting op vermogen wordt derhalve steeds meer gezien als een
goed alternatief voor hoge inkomstenbelasting (voor de vs: McKinnon 2012),
ook omdat een lage belastingvoet en een beperking tot de topvermogens al een
hoge opbrengst geeft. Een vermogensbelasting van 1 procent op de vermogens
van de 10 procent rijkste huishoudens in Nederland zou potentieel zo’n 7 mil-
jard opleveren. Aangevoerd zou kunnen worden dat eenzijdige verhoging van
de vermogensbelastingen in Nederland het risico van kapitaalvlucht met zich
mee zal brengen. Het zou dus de voorkeur hebben deze maatregel in interna-
tionaal verband te nemen, of zelfs wereldwijd, zoals de Verenigde Naties in
haar World Economic and Social Survey heeft bepleit (un 2012). Een eerste stap
zou een vergelijking zijn van de belastingtarieven en -faciliteiten in Europees
verband, gevolgd door een uniformering hiervan.

– Maar Nederland kan ook zelf stappen zetten. De internationale wil om de
belasting op vermogen te uniformeren en te verhogen lijkt groter dan enkele
jaren geleden, en Nederland lijkt hierbij eerder achterop te lopen dan voorop.
Zo trekken de lage belastingtarieven postbusfirma’s naar Nederland, waardoor
ons land de race to the bottom in belastingheffing juist stimuleert. Zelfs eenzij-
dige verhoging van de vermogensbelasting zou dus nauwelijks risico’s met zich
meebrengen. Zo zou een verhoging van de belasting op de winst van vennoot-
schappen nauwelijks een negatief effect op het vestigingsklimaat hebben,
omdat het tarief in Nederland lager ligt dan in veel omliggende landen. Nega-
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tieve gevolgen voor de vestiging van productiebedrijven en hoofdkantoren zijn
dus niet te verwachten, maar wel voor, hoogstens, de vestiging van deze post-
busfirma’s (De Kam en Caminada 2010). Meer algemeen is het risico op kapi-
taalvlucht uit Nederland duidelijk kleiner dan enkele decennia geleden, nu de
reële belastingheffing op vermogen en vermogenswinst eerder lager dan hoger
ligt dan in de ons omliggende landen, zelfs vergeleken met de Angelsaksische
landen.

Overigens is een verhoging van de tarieven niet de enige manier om de opbrengst
van de vermogensbelasting te verhogen. Dit zou ook kunnen door de heffings-
grondslag te vergroten. Een mogelijkheid daartoe is de vermogensbestanddelen of
-transacties in de heffing te betrekken die nu buiten beschouwing blijven. Daar-
naast zou doelgerichter kunnen worden gewerkt aan het opsporen en belasten van
de verborgen vermogens. Afschaffing van het bankgeheim in Europees of interna-
tionaal verband draagt daaraan bij, en zou krachtiger door Nederland kunnen wor-
den gesteund. Ook de zogenoemde inkeerregeling, waarbij de bezitter van in het
buitenland verborgen vermogen zich meldt en vervolgens geheel of gedeeltelijk
wordt ontslagen van de boete, heeft geholpen om meer vermogens in beeld te krij-
gen en vervolgens te belasten. Sinds de instelling in 2009 tot en met 2013 hebben
zich zo’n 3.500 spijtoptanten gemeld, met een totaal vermogen van 1,5 miljard
euro. Zij hebben een aanslag gekregen van in totaal 235 miljoen euro aan belasting,
rente en boete (Belastingdienst 2014). Omdat dit bedrag vermoedelijk een zeer
klein deel is van het verborgen vermogen, kan de regeling slechts een gedeeltelijk
succes worden genoemd. Bovendien is een voortdurende verlenging of versoepe-
ling van de inkeerregeling niet geloofwaardig. De belastingdienst zou zich dus
actiever moeten opstellen en daarbij gebruik moeten maken van alternatieve vor-
men van informatieverkrijging over verborgen vermogens, eventueel samen met
internationale partners. Er is ruimte om de inspanningen op dit punt te vergroten
en de slagkracht van de belastingdienst te versterken, in lijn met bijvoorbeeld de
recente inzet van de Duitse overheden.

Een andere mogelijkheid is om de belasting op de overerving van vermogen te ver-
hogen. Hier zal de politiek snel voor terugschrikken, omdat het een impopulaire
belasting is, die, bijvoorbeeld in Frankrijk en de vs, tot felle debatten leidt. Succes-
sierecht ervaren sommigen als de afstraffing van spaarzin en van de wil om voor de
welstand van je kinderen te zorgen. Anderen beoordelen het juist als oneerlijk dat
de erfgenamen zo, zonder inspanning, een kapitaal in de schoot krijgen geworpen.
Los van dergelijke positieve of negatieve gevoelens zijn er weinig argumenten
tegen het successierecht. Vergeleken met andere vormen van belasting, zoals die op
arbeidsinkomen, zijn de erf- en schenkingsbelasting zeer doelmatig en zij werken
economisch nauwelijks verstorend (De Beer 2007, De Kam en Caminada 2010). Zij
vormen een mogelijkheid om de overheidsfinanciën te versterken en tegelijkertijd
meer verstorende belastingen, met name op arbeidsinkomen, te verlagen. De voor-
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gaande analyse voegt hier nog een argument aan toe, namelijk dat de vermogens-
ongelijkheid in Nederland zeer groot is en dat de erfenissen deze bestendigen. Als
daarbij een drempel in acht wordt genomen om de bescheiden spaargelden te ont-
zien, kan het successierecht een substantiële bijdrage leveren aan de vermindering
van de overerfbaarheid van ongelijkheid – een doel waarvoor liberalen, socialisten,
christendemocraten en sociaaldemocraten altijd gebroederlijk hebben gestreden.

De grote vermogensongelijkheid in Nederland kan dus op diverse manieren wor-
den verminderd. Dit kan door predistributieve maatregelen, die tegelijk ook bij-
dragen aan het maatschappelijk evenwicht en de vermindering van de ontwrich-
tende werking van speculatie. Het kan ook door redistributieve maatregelen, die
tegelijk bijdragen aan de versterking van de overheidsfinanciën en/of het mogelijk
maken andere belastingen (op arbeid en consumptie) te verminderen. Los van de
positieve bijeffecten van deze maatregelen zou vooral de vermindering van de
vermogensongelijkheid zelf centraal moeten staan. De negatieve effecten van de
grote ongelijkheid op de ontwikkelingskansen van mensen, het functioneren van
onze economie en het publieke belang zijn te groot om te negeren.
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noten

1 Graag bedank ik voor hun suggesties bij het schrijven: Bram van Besouw, Mark Bovens, Koen

Caminada, Rutger Claassen, Ewout Frankema, Monique Kremer, Ingrid Robeyns, Wiemer

Salverda en Hans Schenk.

2 cbs, 13/2/2014. Met dank aan Wiemer Salverda en Arthur van Riel.
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