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Maak het belastingstelsel klaar voor de toekomst
Door Marga Hoek

Het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2016 is een uitgelezen kans om differentiatie in het btwtarief op Europees niveau aan de orde te stellen, aldus directeur Marga Hoek van De Groene Zaak.
Duurzaamheid zou volgens haar een uitgangspunt moeten zijn voor het bepalen van het btw-tarief op
producten en diensten zoals zonnepanelen. Foto: Shutterstock
Marga Hoek is directeur De Groene Zaak en bestuursvoorzitter Het Groene Brein.
Manifest
In het manifest Een toekomstbestendig belastingstelsel staan concrete handvatten voor een
belastingstelsel dat klaar is voor de nieuwe, duurzame economie. De Groen Zaak wil ermee aantonen
dat economische welvaart hand in hand gaat met verbetering van klimaat, natuur en milieu. Het
manifest is te vinden op www.degroenezaak.com.
SC: platform voor uw opinie
SC biedt u de mogelijkheid in een opiniebijdrage uw mening te geven over in aantocht zijnde wet- en
regelgeving of een pleidooi te houden waarom bepaalde regels aan verandering of vervanging toe
zijn. Heeft u een interessante opvatting die u wilt delen? Neem dan contact op
viaredactie@sconline.nl.
Maak arbeid goedkoper en vervuiling duurder. Dat is de boodschap van het manifest Een
toekomstbestendig belastingstelsel dat De Groene Zaak samen met milieuorganisaties onlangs heeft
gepubliceerd. Goedkopere arbeid en hogere belasting op vervuiling kennen alleen maar winnaars,
betoogt directeur van De Groene Zaak Marga Hoek. Het levert Europa tot 650.000 banen op en zorgt
voor een aanzienlijke CO2-reductie.
Het Nederlandse belastingstelsel is snel aan vernieuwing toe. Het loopt vast op complexiteit en
ongewenste effecten. Economische activiteiten die bijvoorbeeld leiden tot grond-, lucht-, of
watervervuiling, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit worden relatief licht belast. De
kosten van deze externe effecten – 20 tot 30 procent van BNP – worden niet bij de verbruiker en/of
vervuiler gelegd, maar bij de burger hier of elders in de wereld, of ‘doorgeschoven’ naar komende
generaties.
Duurzame innovatieve ondernemers, die hun externe kosten juist niet doorschuiven, worden
tegengewerkt. Veel chemiebedrijven willen dolgraag biobased producten gebruiken maar fossiele
grondstoffen blijven goedkoper, doordat de milieu- en klimaatkosten niet betaald worden. Ook jonge

bedrijven lopen hier tegenaan. Zoals Repurpose, een bedrijf dat systeemwanden wil hergebruiken,
maar met de huidige beprijzing van grondstoffen blijkt de afvalroute voordeliger. Er zit veel
werkgelegenheid in reparatie- en onderhoudsdiensten, inname van producten, hergebruik van
materialen en herwinning van grondstoffen uit afval. Maar dankzij het huidige belastingsysteem zijn
er nauwelijks bedrijven die hier brood in zien. Het belastingstelsel moet daarom aangepast worden
aan de nieuwe economie, zodat Nederland ook op de lange termijn concurrerend kan blijven.
Circulaire economie
De enige toekomst is de circulaire economie, waarbij grondstoffen hergebruikt worden en daarmee
het milieu wordt ontzien. Het belastingstelsel moet dit faciliteren. Arbeidskosten verlagen is
uitstekend, maar lang niet voldoende. Een belangrijke eerste eenvoudige stap is duurzaamheid als
uitgangspunt te hanteren bij het bepalen van het btw-tarief. Producten of diensten die veel
vervuiling of klimaatverandering veroorzaken – en daarmee hoge externe kosten – vallen in het hoge
btw-tarief dat ook verhoogd mag worden. Duurzame producten, zoals isolatiemateriaal,
zonnepanelen, groene daken, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en groenten moeten in het
lage btw-tarief vallen. Niet-duurzame producten zoals vlees en fossiele brandstoffen moeten in het
hogere tarief vallen. Met de extra belastinginkomsten op niet-duurzame producten en diensten,
ontstaat er voldoende ruimte om de belasting op arbeid te verlagen. Dit moet nog wel op EU-niveau
mogelijk worden gemaakt: op dit moment mogen lidstaten het btw-tarief niet differentiëren op basis
van duurzaamheid. Het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2016 is een uitgelezen kans om dit
te adresseren.
Belastingdruk
Naast het btw-tarief is energie een ander belangrijk aandachtspunt. Zo moeten zo snel mogelijk de
fiscale voordelen voor de fossiele sector worden afgebouwd. Trek de belasting op gas bijvoorbeeld
gelijk met de belasting op elektriciteit en breng de fiscale voordelen voor vrachtverkeer in lijn met
ons omliggende landen. Breng ook het aantal schijven van de energiebelasting terug tot twee en
verbreed deze, voor zowel gas als elektriciteit. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van manieren om
belastingdruk te verschuiven naar fossiele energie.
Dat deze verschuiving goed is voor de Nederlandse economie bewijst ook het onderzoek van The
Ex’tax Project van eind 2014. Hun rapport New plan. Fiscal reforms for an inclusive, circular economy,
dat tot stand kwam met behulp van de grote vier accountantskantoren, becijfert dat bij een
rigoureuze verschuiving 650.000 volledige arbeidsplaatsen in Europa ontstaan.
Nu we op het punt staan het belastingsysteem grondig te verbouwen hebben we de unieke kans om
de grondslag te leggen voor een toekomstbestendige belastingstelsel dat de circulaire economie en
duurzaamheid stimuleert. Dit is goed voor banen, voor bedrijven en voor onze leefomgeving.

