Baanbrekend belastingplan 50PLUS:

- 22 heffingen, aftrekposten, toeslagen en kortingen
verdwijnen
Daarvoor in de plaats:
-

Inkomensafhankelijke Persoonlijke Korting voor iedere
volwassene én een bedrag per kind

Een denktank onder leiding van Tweede Kamer-fractievoorzitter Corrie van Brenk van de
politieke partij 50PLUS heeft een baanbrekend plan voor een nieuw belastingstelsel
ontwikkeld dat leidt tot een spectaculaire vereenvoudiging van de belastingheffing. Het
plan maakt een eind aan 22 bestaande heffingen, aftrekposten, kortingen en toeslagen.
Daarvoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke basiskorting van € 6.800,- voor
iedere volwassene, die kan oplopen tot € 10.200,-, alsmede een bedrag per kind via een
ouderschapsbudget. Wie een laag inkomen heeft, kan door deze Persoonlijke Korting zelfs
geld krijgen van de Belastingdienst. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het plan
doorgerekend en concludeert dat het stelsel kan worden ingevoerd zonder grote
maatschappelijke schokken.
“Het huidige belastingstelsel is een onbegrijpelijke kluwen van regels, waarin miljarden euro’s
worden rondgepompt”, zegt Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer. “Ik
wil een simpel, betaalbaar en rechtvaardiger belastingstelsel dat iedereen begrijpt en waarin
iedereen gelijk wordt behandeld. Dit belastingplan bewijst dat het kan. Het minimumloon en de
AOW worden verhoogd met 5 procent en er zijn sterkere prikkels om te werken. Diverse partijen
hebben eerder voorstellen gedaan voor belastingherziening, waaronder Forum voor Democratie en
D66. Deze exercitie van 50PLUS pakt het beste uit voor de meeste mensen.”
Kern van het verhaal
Iedereen van 18 jaar en ouder met een bruto-inkomen van minimaal € 3.000,- per jaar (loon,
pensioen, AOW en/of uitkering) ontvangt van de Belastingdienst op zijn bankrekening een bedrag
van € 6.800,- netto. Volwassen personen met een inkomen lager dan € 3.000,- bruto krijgen
maximaal € 1.500,- uitgekeerd. Deze ‘drempel’ van € 3.000,- wordt door mensen met een uitkering of
AOW altijd gehaald.
Studenten ontvangen het basisbedrag van de Persoonlijke Korting als zij een bewijs van inschrijving
aan een mbo- of ho-instelling kunnen overleggen. Ook als ze nog geen 18 jaar zijn. De studiebeurs
kan daarmee verdwijnen.
Voor werkenden die bruto € 25.000,- per jaar verdienen, wordt het basisbedrag van de Persoonlijke
Korting verhoogd van € 6.800,- tot € 10.200,-. Vanaf een inkomen van € 25.000,- wordt de
Persoonlijke Korting voor iedereen geleidelijk afgebouwd naar nul naarmate het inkomen toeneemt.
Zie grafiek hieronder.

Toelichting:
Deze grafiek toont het verloop van de Persoonlijke Korting voor iedereen. Het ‘basisbedrag’ van de persoonlijke
korting bedraagt 6800,- euro. Het basisbedrag wordt voor werkenden vanaf het minimumloon verhoogd naar
10.200,- euro. Vanaf dat inkomen (afgerond 25.000,- per jaar) wordt de Persoonlijke Korting voor iedereen
afgebouwd naar nul.
Gehandicapten, arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden komen dankzij hun uitkering ook in aanmerking
voor het basisbedrag. Voor studenten geldt dat zij met een bewijs van inschrijving in aanmerking komen voor
het basisbedrag van de Persoonlijke Korting, ook als ze nog geen 18 jaar zijn.

Voor iedereen
De Persoonlijke Korting is eenvoudig en discrimineert niemand. De korting is onafhankelijk van
leeftijd en leefstijl. Werkenden, zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden worden
door de fiscus met ditzelfde instrument behandeld. Het ‘basisbedrag’ van de Persoonlijke Korting
bedraagt in het plan van 50PLUS € 6.800,- per jaar en dit bedrag kan oplopen tot maximaal € 10.200,Bouwsteen
Corrie van Brenk noemt het belastingplan ‘een bouwsteen voor de programma’s van alle politieke
partijen’. Daarom heeft zij het plan deze week niet alleen ter beschikking gesteld aan haar eigen
partij, maar ook aan minister-president Rutte, minister van Financiën Hoekstra en alle andere
politieke partijen.
Grote vereenvoudiging
50PLUS heeft in het door het CPB doorberekende plan maar liefst 22 kortingen, heffingen,
aftrekposten en toeslagen laten verdwijnen. Deze worden omgezet in een Persoonlijke Korting voor
iedereen vanaf 18 jaar én een bedrag per kind via een ouderschapsbudget. Uitkeringen blijven
gewoon bestaan zoals nu, maar ze worden wel eenmalig aangepast aan de nieuwe situatie. De AOW
en het minimumloon gaan in dit plan juist omhoog met 5 procent.
De Persoonlijke Korting is niet gelijk te stellen met een Basisinkomen. De Persoonlijke Korting is een
nieuw inkomensinstrument, dat leidt tot grote vereenvoudiging van het stelsel. Mensen met een laag
inkomen krijgen met dit voorstel geld van de Belastingdienst.

Doorrekening door CPB
Het Centraal Planbureau heeft het plan van 50PLUS doorgerekend. De doorgerekende variant van de
Persoonlijke Korting kost de schatkist 6,5 miljard euro. Dat is de smeerolie, die nodig is om zo’n grote
belastinghervorming gedaan te krijgen. Het bedrag is een saldo van 15 miljard lastenverlichting en
8,5 miljard aan besparingen. In de doorrekening is uitgegaan van de invoering ineens in 2025. In de
praktijk zal de transitie waarschijnlijk meer tijd in beslag nemen en zal invoering niet ineens, maar
gefaseerd gebeuren.
De Persoonlijke Korting doet het opvallend goed in de CPB-modellen. Er is geen sprake van een grote
verstoring in het koopkrachtbeeld. Integendeel, het ziet er heel evenwichtig uit. Alle
koopkrachtmedianen van alle bevolkingsgroepen staan bij de eerste verkenning van de plannen al
ruim in de plus. Dat is opvallend beter dan de doorrekeningen van recente belastingvoorstellen van
Forum voor Democratie en D66.
Het CPB berekende dat invoering van het stelsel van de Persoonlijke Korting een negatief effect heeft
op de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie van 1,2%. Dat is relatief gunstig. Bij doorrekening
van eerdere plannen van het CPB zelf voor invoering van een vlaktaks en een basisinkomen in 2014,
was sprake van een verlies voor de werkgelegenheid van 5,3 procent.
De verbeterde uitslag in de doorrekening wordt bovendien gerealiseerd met een afname van de
inkomensongelijkheid van 3,5 procent. Doorrekening van eerdere plannen met vergelijkbare
ambities kwamen vrijwel op alle punten veel minder gunstig uit.

Groot verschil met de recent doorgerekende plannen van Forum voor Democratie en D66 is verder
dat het plan van 50PLUS gebaseerd is op het individu en de andere plannen op huishoudens.
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