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Het draaien aan knoppen gaat door in Belastingplan
PAKKET BELASTINGPLAN 2018

Naast het gebruikelijke jojobeleid bevat het Belastingplan 2018 weinig dat echt
van invloed is op burgers en
bedrijven. De energiebelasting gaat omhoog en er komt
tóch een zonnebrandtaks, dat
is het wel zo’n beetje.
financië n

Waaruit bestaat precies het pakket Belastingplan 2018?
Dit omvat vier wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2018 zijn maatregelen opgenomen die per
1 januari budgettair effect hebben, zoals maatregelen
die raken aan de koopkracht van burgers. Daarnaast
is er het voorstel Overige Fiscale Maatregelen
(OFM) 2018, met vooral technische maatregelen
zonder financiële gevolgen. Ten derde is er een
voorstel voor afschaffing van de btw-landbouwregeling, omdat die regeling niet werkt. Tot slot
zit in het pakket de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling met maatregelen op het gebied van de dividendbelasting
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Elk jaar opnieuw draait het kabinet
nauwelijks merkbaar aan knoppen
zoals de belastingschijven en heffingskortingen om de koopkrachtplaatjes te ‘finetunen’,
zoals dat heet. Dit jaar
is geen uitzondering.
De meeste schijven
worden met een
paar honderd
euro verlengd.
Uitschieter is de
hoogste schijf – die
wordt met bijna 1500
euro opgerekt tot 68.507
euro. Ook vinden er minimale
verschuivingen plaats in de toepasselijke tarieven.
De Tweede Kamer heeft in het
verleden forse kritiek geuit op dit
‘jojo-beleid’ met zijn ‘gestileerde
koopkrachtplaatjes’, maar dat was
kennelijk geen reden om ermee op
te houden. Wellicht komt verantwoordelijk staatssecretaris Wiebes
er ditmaal er iets makkelijker mee
weg, al was het maar omdat de
grootste criticasters van dit beleid,
CDA en ChristenUnie, nu aan de
formatietafel zitten. Het gedraai
aan de knoppen lijkt dit jaar vooral
bedoeld om een verhoging van de
ouderenkorting – goed voor 187
miljoen euro lastenverlichting – te
kunnen betalen.
Dat geld kunnen de ouderen onder
meer gebruiken om, net als de rest
van Nederland, een verhoging van
de energiebelasting op te hoesten.
Resultaat van het energieakkoord:
daarin is afgesproken de opbrengst
van de taks op gas en elektriciteit
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met ingang
van 2018 voor
twee jaar te
verhogen met 200
miljoen euro (cumulatief 400 miljoen).
Hier zou dan weer een lastenverlaging op basis van de Wet opslag
duurzame energie tegenover staan,
maar dat lijkt moeilijk te rijmen met
een wetsvoorstel dat minister Kamp
van Economische Zaken onlangs
naar de Kamer stuurde. Daarin
kondigt hij juist een forse verhoging
van die belasting aan, meer zelfs
dan eerder geraamd. Misschien legt
het kabinet nog aan de Kamer uit
waarin hem precies de verlaging zit.
Verder blijkt uit het Belastingplan dat
Wiebes zijn plan doorzet om de btw
voor geneesmiddelen op de schop te
nemen, ondanks massale kritiek van
het bedrijfsleven en fiscalisten.
De bewindsman wil het lage btwtarief voor geneesmiddelen alleen
nog hanteren als die middelen zijn
geregistreerd voor een handelsvergunning. Daarmee probeert hij de

gevolgen te repareren van een rechterlijke uitspraak, die zonnebrandcrème en tandpasta bestempelde
als geneesmiddelen waarvoor het
verlaagde tarief van 6 procent btw
geldt, in plaats van de gebruikelijke
21 procent.
De maatregel zou sommige middelen ten onrechte uitsluiten van
het lage btw-tarief. Dit betekent een
schending van de ‘fiscale neutraliteit’, zo luidde de kritiek tijdens
de consultatie van dit plan. Door
vergelijkbare producten verschillend
te behandelen voor de btw, zou ook
concurrentievervalsing optreden.
‘Terecht merken respondenten
op dat het beginsel van de fiscale
neutraliteit zich ertegen verzet dat
soortgelijke goederen of diensten,
die met elkaar concurreren, uit het
oogpunt van de btw verschillend
worden behandeld,’ erkent Wiebes in
het Belastingplan. Volgens hem zijn
de aanwezigheid van een handelsvergunning en de erkende werking
echter onderscheidende factoren.

Richard Sandee

Zijn alle maatregelen gloednieuw?
Nee, een deel was al eerder aangekondigd of zelfs ter consultatie
voorgelegd. Bijvoorbeeld de aanpassing van de btw voor geneesmiddelen. Andere voorstellen zijn met de betrokken sectoren besproken, zoals de
nieuwe regeling voor de afvalstoffenheffing en de maatregel uitbreiding
stadsverwarming.
Is het echt een ‘beleidsarm’ pakket?
Dat kun je wel zeggen; het Belastingplan bevat 185 miljoen euro aan lastenverwaringen, wat relatief gering is. Belangrijke dossiers zoals de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) worden niet onder handen genomen,
het gaat voornamelijk om beleid dat al in gang was gezet of anderszins onontkoombaar was.

Praktijk richt blik vooruit
Het Register Belastingadviseurs
vraagt zich af hoe de toekomst van dit
Belastingplan eruitziet. Directeur fiscale zaken Sylvester Schenk noemt
het op de website van het RB ‘weinig
chic’ om lopende wetsvoorstellen een
totaal andere draai te geven als nieuw
kabinet. ‘Met andere woorden: het
geeft geen pas om de op 19 september
ingediende wetsvoorstellen slechts als
opstapje te gebruiken om hetgeen in
het regeerakkoord is afgesproken alsnog per 1 januari 2018 in werking te
laten treden.’ Anderen benadrukken
vooral dat het wachten is op de grotere plannen van het nieuwe kabinet.
‘De praktijk wacht nog steeds op fun-

damentele voorstellen om de wetgeving moderner, robuuster, simpeler en
leesbaarder te maken. Hopelijk pakt
het nieuwe kabinet deze handschoen
snel op,’ reageert bijvoorbeeld belastingspecialist Marcel Jakobsen op de
website van adviesorganisatie PwC.

Meer coherentie gewenst tussen aanbestedingsrecht en bestuursrecht
Na bijna een halve eeuw Europese regulering op het terrein
van de markt voor overheidsopdrachten blijft de naleving
daarvan in Nederland tamelijk
moeizaam verlopen, zoals
wederom blijkt voor het jaar
2016 uit het meest recente
onderzoek van de EU, Single
Market Scoreboard, Performance
in the Public Procurement Area.
Economie	
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Volgens minister Kamp van Economische Zaken zitten de problemen
in ieder geval niet in de Aanbestedingswet zelf maar in de toepassing
daarvan. Mede daarom startte hij
in september 2016 het traject Beter
Aanbesteden, met het doel de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk te vergroten.
Hiermee reduceert de minister
echter de rechtmatigheid tot wetmatigheid en miskent hij het feit
dat een goede toepassing van de

Aanbestedingswet ook afhankelijk is van andere rechtsterreinen.
Een goed voorbeeld hiervan is de
wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht die de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Veiligheid
en Justitie voorbereiden om de
rechtsbescherming van burgers te
verbeteren. Aanleiding hiervoor zijn
geschillen in het sociaal domein tussen burgers en gemeenten.
Zoals regeringscommissaris Michiel
Scheltema stelt in een discussiestuk
bij de internetconsultatie die tot
1 november aanstaande voor deze
wetswijziging wordt gehouden,
sluit de rechtsbescherming van
burgers niet (meer) aan bij de werkwijze van gemeenten en zorgaanbieders omdat die zich uitsluitend
richt op het verweer van burgers
tegen een besluit van de gemeente,
terwijl de zorg door gecontracteerde
zorgaanbieders wordt verleend.
Het probleem doet zich voor wanneer gemeenten willen innoveren
om enerzijds de zorg betaalbaar te
houden en anderzijds creativiteit
en efficiëntie te stimuleren. Een

Aanbestedingsrecht
Elisabetta Manunza is hoogleraar
internationaal en Europees
aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht en co-directeur
van het Public Procurement
Research Centre (PPRC). Niels Uenk
is als onderzoeker en promovendus
verbonden aan het PPRC.

goede methode om beide doelstellingen te bereiken is de zogenoemde
‘uitkomstbekostiging’, waarbij eisen
aan het resultaat (een schoon huis)
worden gesteld en de gemeente
uitkomsten monitort, in plaats van
de te leveren zorg in tijdseenheden
toe te wijzen (drie uur hulp bij het
huishouden).
Wanneer zorgaanbieders – bewust
of onbewust – deze resultaten niet
in voldoende mate bereiken, kunnen burgers moeilijk in het verweer
komen tegen een gemeentelijk

besluit om ‘een schoon huis’ toe te
wijzen. De bestuursrechter die de
zorgaanbieder in de procedure niet
kan betrekken, beschermt de burger
door gemeenten te dwingen om
opnieuw tot overdetaillering van
de ouderwetse inzet van zorg over
te gaan; welke zorg de burger moet
ontvangen wordt dan weer in uren,
activiteiten, handelingen, frequentie
en dergelijke gespecificeerd in plaats
van in resultaten.
De oplossing van dit rechtsbeschermingsprobleem ligt dus niet in
de Aanbestedingswet noch in het

ruimere aanbestedingsrecht – zoals
wellicht simplistisch zou kunnen
worden gedacht – maar in het
bestuursrecht. De aanbestedingsregelgeving juicht ‘functioneel’
aanbesteden – waarbij de inschrijver
tot de oplossing van het probleem
wordt uitgedaagd – juist toe. Een
goede bestuursrechtelijke rechtsbescherming maakt de discussie over
de kern van het probleem mogelijk,
namelijk of de geleverde zorg doelmatig, effectief en efficiënt is, en
draagt tevens bij aan het succes van
de decentralisaties.
De Nederlandse wetgever zou – om
de naleving te vergroten – naar de
consistentie van het juridisch aanbestedingskader moeten streven door
de samenhang met andere regelgeving te beschouwen. Consistentie
is immers een redelijke eis die aan
de wetgever gesteld kan worden,
en nodig om goede aanbestedingsprocedures op de markt te kunnen
zetten.
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