Tweede Kamerfractie

Toespraak Ton Elias Tax Freedom day
1 juli 2010 Oegstgeest
Dames en heren,
Op twee gebieden behoort Nederland vandaag, 1 juli 2010, tot de internationale top: voetbal
en belasting betalen.
Voetbal gaan we morgen tegen Brazilië wel zien; vandáág hebben we het over belastingen.
Want we betalen in Nederland heel veel belasting. Te veel. Wat zeg ik: véél te veel. Onze
hoogste schaal van 52% is genoeg voor een plek in de internationale top 3. Alleen de Zweden
en de Denen winnen van ons, de Zweden met 56,4% en de Denen met 55%. Maar die kunnen
weer niet voetballen – op dit WK althans.... (OECD-cijfers; 30 voornamelijk Westerse landen)
Vandaag is het Tax Freedom Day in Nederland. Dit betekent dat we, van het begin van het
jaar tot vandaag, al ons verdiende geld hebben afgedragen aan de overheid. Pas vanaf nu
verdienen we geld voor onszelf. In Amerika hebben ze het duidelijk beter voor elkaar, daar
viel Tax Freedom Day op 9 april.
Maar ik zou toch zelf het liefst een dikke winterjas aanhebben op Tax Freedom Day, zo eind
februari met koek en zopie op het ijs of zo......
Eigenlijk ligt Tax Freedom Day ergens eind augustus. Want denk nou niet dat je klaar bent als
je die 52% hebt afgetikt: van iedere volle tank (100 euro) betaal je twee tientjes BTW. Voor je
huis: OZB. Successierecht als je je bedrijf nalaat. Privé-bijtelling als je met je lease-auto één
keer naar de Belgische kust heen en weer rijdt. - en gá zo maar door en gá zo maar verder.
Ik woon in de Haagse wijk Marlot, misschien kent u die wijk. Vroeger had je daar een bekend
restaurant, De Hoogwerf.

Voorbeeld rotondetje aangelegd om bussen te kunnen laten keren (8 jaar na de aanvraag en
NADAT het restaurant was gestopt) ...... 30.000 euro schatte mijn aannemer.
Iedere dag rij ik langs aantoonbare verspilling van belastinggeld. En iedere dag denk ik
daaraan, op weg naar mijn politieke baantje.
Waarom? Te weinig ondernemers. Verdient te weinig en er wordt teveel gekletst. Is allebei
waar. Zal ik aan het eind nog iets over zeggen.
Maar nu nog even over dat achterlijke rotonde-tje.
+ géén interesse Haagsche Courant.
+ voorbeeld 4,5 miljoen facturen EZ.
Dames en heren (zijn hier eigenlijk dames? die betalen toch óók gewoon belasting of hoe zit
dat?!)
- - - Dat we teveel belasting betalen is wetenschappelijk aangetoond, de econoom Bas Jacobs
(die graag door het leven wil gaan als partijloos, maar lid is geweest van de PvdA) heeft hier
net een interessant stuk over geschreven. (BRON: ESB (Economisch Statistische Berichten)
van 28 mei 2010) Door te hoge belastingen gaan de prikkels om te presteren en af te dragen
omlaag; bedrijven gaan weg; talent en kapitaal gaan verloren. Boven een tarief van 48%
krimpt de belastinggrondslag. We betalen met ons toptarief van 52% eigenlijk al zóveel dat
het averechts werkt. Nog meer belastingen, zoals de linkse partijen zouden willen, kost alleen
maar geld. Maar goed, maak dat maar eens wijs aan meneer Roemer en zijn Maoïstische
zendelingen.
Je kunt het je haast niet voorstellen, maar ons tarief is in de tijd van Joop den Uyl zelfs nog
hoger geweest: 72%. Ik kan het weten, want ik heb de goede man nog de hand geschud, toen
ik begin jaren 80 verslaggever was voor Den Haag Vandaag…. Gelukkig heb ik het nooit zelf
betaald.
Onze overheid geeft veel teveel uit. En ons belastinggeld is niet eens genoeg. Van iedere 10
euro die de overheid nu uitgeeft wordt er 1 geleend. Nederland heeft inmiddels een
staatsschuld van 390 miljard euro. Daar moeten we jaarlijks een rente over betalen van ruim
11 miljard euro. Als het zo doorgaat kunnen we ons aansluiten bij het rijtje Zuid-Europese
landen dat op de rand van faillissement staat. [Club Med, worden ze genoemd in de
bankwereld.]
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En waar wordt al dat geld aan uitgegeven? Veel gaat naar kansloze ontwikkelingshulp,
zinloze inburgeringscursussen en sociale zekerheid. Begrijp me niet verkeerd, ik vind dat de
echte sociaal zwakkeren steun moeten krijgen, maar mensen die gewoon kunnen werken,
moeten aan de bak. Om die een leven lang in de bijstand te houden is niet sociaal.
De overheid geeft niet alleen teveel uit, maar ook aan de verkeerde dingen. We zouden veel
meer moeten doen aan dingen die wel belangrijk zijn: veiligheid, onderwijs, en infrastructuur.
Nederland staat letterlijk iedere dag in de file. Dat is killing voor onze concurrentiepositie.
Er moet echt wat gaan veranderen. De VVD, mijn partij, wil de overheidsfinanciën zo snel
mogelijk weer op orde brengen en de staatsschuld terugdringen. En we willen ondernemen in
Nederland veel aantrekkelijker willen maken. Ondernemers zijn de kurk waar onze economie
op drijft. Al het geld dat gaat naar de zorg, onderwijs en sociale voorzieningen moet eerst
verdiend worden, in het bedrijfsleven. De overheid zou ondernemers niet tegen moeten
werken, maar mee moeten werken. Dat geldt in ieder geval op een aantal punten.
Regels
Facts
Het vorige kabinet had zich voorgenomen om een kwart van de regels terug te dringen voor
het eind van de Kabinetsperiode. Maar daar komt niets van terecht. Na bijna 3 jaar zaten ze
pas op 10% voor het terugdringen van de administratieve lasten. Qua toezichtslasten zaten
ze na 3 jaar pas op een tiende van de doelstelling.
De VVD heeft dit jaar concrete voorstellen om 100 wetten af te schaffen en er 43 te
vereenvoudigen. Dat zet pas zoden aan de dijk.
Daar komt nog bij dat het kabinet soms naar zichzelf toerekent. Neem de
verpakkingsbelasting. Het kabinet zegt dat die rare en onzinnige maatregel ‘slechts’ tot één
miljoen extra regeldruk voor het bedrijfsleven heeft geleid. Maar het MKB heeft het door het
EIM laten uitzoeken en dat komt op 53,4 miljoen extra druk in 2008.
Een middelgrote onderneming spendeerde in 2009 gemiddeld 164 uur alleen al aan de
naleving van de fiscale regels. Ter vergelijking: in Ierland is dit 76 uur.
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Inspectievakantie: Onlangs is mijn motie aangenomen dat bedrijven die drie jaar goed
hebben gescoord tijdens verschillende inspecties voor tenminste twee jaar slechts aan
maximaal twee steekproeven per jaar worden onderworpen.
Het aantal vergunningenstelsels in Nederland is de afgelopen jaren gedaald tot 843 stuks. In
het bestrijden van de administratieve rompslomp hanteert de VVD de volgende aanpak: Ten
eerste moet worden gekeken of de vergunningplicht niet kan worden afgeschaft. Als dat niet
kan moet worden beoordeeld of hetzelfde kan worden bereikt met algemene regels. Kan dit
ook niet dan moet worden beoordeeld of de lex silencio kan worden toegepast.
De lex silencio is/wordt van toepassing op slechts 112 van deze stelsels. De VVD wil dat
toepassing van de lex silencio eerder hoofdregel is dan uitzondering. De VVD is de enige in de
Tweede Kamer die hier consequent achteraanjaagt.
Data
•

21 februari 2006, motie Aptroot (29362 nr. 77) in alle sectoren komt éénduidig
toezicht (dus één inspecteur/controleur bezoekt bedrijven max één keer per jaar);

•

2 september 2009 VVD oproep voor een tijdpas tot het terugdringen van
vergunningen :

•

50 vergunningen dit jaar nog weg; 150 in 2010 en 150 in 2011.

•

2 september 2009 VVD oproep tot verbreden van Les Silencio Positivo.

•

8 januari 2010. VVD komt met plan voor minder regels waarin 100 wetten en regels

•

worden afgeschaft en 43 wetten en regels worden vereenvoudigd. Daarnaast deed de
VVD het voorstel om het aantal ministeries terug te brengen.

•

9 februari 2010 VVD motie om inspectievakantie voor bedrijven in te voeren. Later die
maand aangenomen.

Facturen op tijd betalen
Facts
•

Gemiddeld betaalt slechts 75 % van alle ministeries facturen binnen de gestelde
termijn. Bij Justitie en VROM wordt de helft van de facturen niet op tijd betaald.

•

Op tijd betalen levert het bedrijfsleven een directe verbetering van de kasstroom van
€ 1,5 miljard euro op (cijfers van incassobureau Intrum Justitea).

Data
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•

Na mijn Kamervragen is de betalingstermijntermijn per 1 maart 2009 teruggebracht
naar 30 dagen en kan een ondernemer bij te late betaling wettelijke rente in rekening
brengen. Het helpt allemaal niet, de overheid blijft gemiddeld 49 dagen te laat
betalen. De VVD wil dat de overheid tijdig betaalt, ook gemeenten en provincies.

•

Eind september 2009 bleek dat de betalingsmoraal van de overheid slecht blijft. De
VVD stelde in een debat met minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) voor om een
boete (5 % extra op de rekening, automatisch vanaf de 32e dag na factuurdatum) in
te stellen voor overheden die te laat betalen. Uiteraard vindt de VVD dat deze boete
niet op het bordje terecht mag komen van de belastingbetaler. Dan snijdt het
betreffende departement maar wat andere onzin weg.

Risque social
Ondernemen is risico nemen, dat weten we allemaal. Dat onderscheidt ons van de
werknemer die kiest voor de zekerheid van een vast salaris en bepaalde rechten. Maar ik vind
dat die bescherming soms doorslaat, bijvoorbeeld als de werknemer door eigen toedoen ziek
wordt. Denk aan het afdelingshoofd die op wintersport met een paar Stroh-rum teveel op de
zwarte piste uit de bocht vliegt. Dat zo iemand vervolgens op kosten van de baas drie
maanden mag bijkomen vind ik onrechtvaardig. Daar zouden we iets aan moeten doen, al is
het alleen maar om aan te geven dat een werknemer ook een verantwoordelijkheid naar zijn
werkgever toe heeft. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering waar het bij veel mensen,
vooral op de linkerflank, volledig aan ontbreekt.
Ik ga afronden - - - veel mensen in Nederland die niet ondernemen, weten niet wat er
allemaal komt kijke n bij het runnen van een bedrijf. Ze vinden het vanzelfsprekend dat hun
salaris iedere maand op tijd wordt gestort en zijn diep verontwaardigd als de suikerzakjes in
de koffiehoek op zijn. Voor veel Nederlanders is een ondernemer per definitie een uitknijper.
Winst is vies, geld is slecht.
Onze premier heeft zijn mond vol over de VOC mentaliteit in de 17e eeuw. Maar wie hebben
de VOC opgezet? Ambtenaren? Bestuurders? Natuurlijk niet, dat waren mensen zoals u.
Als Nederland zo graag een leidende rol wil hebben, moeten we ervoor zorgen dat we dit veel
meer stimuleren. Winst is niet vies, winst is werkgelegenheid en belastingafdracht, daar
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profiteert iedereen van. Het is hoog tijd dat politici in Den Haag zich dat beter gaan beseffen:
we hebben de ondernemers werkelijk heel en heel hard nodig. De VVD realiseert zich dit en
stelt daarom een aantal concrete maatregelen voor.
Geen belastingen, zoals de verpakkingenbelasting en duurzame energiebelasting. De VVD
kiest voor lagere belastingen door:
Het VPB-tarief met 1% te verlagen;
De inkomstenbelasting met 1% te verlagen en daarnaast de arbeidskorting met 400 euro te
verhogen;
Ondernemers de eerste drie jaar geen belasting te laten betalen over de eerste 15.000 euro
winst;
De tante Agaathregeling te verruimen, zodat starters makkelijker privaat vermogen kunnen
aantrekken;
De erftaks wordt voor 2015 gehalveerd en in de periode erna volledig afgeschaft, zodat
bedrijfsovername binnen de familie makkelijker wordt;
De VVD wil weer een plafond in de OZB-heffing, dus ook voor bedrijfsonroerend goed;
Geen verplichte loonbetaling bij ontslag;
Ontslagrecht wordt versoepeld door de kantonrechtersformule en de gang naar het CWI af te
schaffen en de ontslagvergoeding te maximeren op één jaarsalaris (ook voor ambtenaren);
Vanaf 2011 wordt de AOW leeftijd in 12 jaar verhoogd naar 67 met directe aanpassing van
het Witteveenkader;
De VVD investeert 2,5 miljard extra in onderwijs;
Afsluiting/oproep:
Het zijn spannende tijden, de VVD is de grootste geworden, mede dankzij u. Maar het is nog
de vraag óf en aan wat voor kabinet de VVD zal deelnemen.
Van Hans Wiegel heb ik geleerd: doe geen beloften die je niet kunt nakomen. Wat ik u dus
beloof is dat we, in wélk kabinet ook, zo hard mogelijk voor onze standpunten zullen knokken
om zo véél mogelijk voor u te kunnen bereiken.
Maar ik wil ook een oproep aan U doen. Als Kamerlid word ik vaak bestookt door klagende
ondernemers. Dat Den Haag dit of dat zou moeten doen, en of ik dat niet even kan regelen.
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Voor die mensen heb ik nieuws: de macht van de politiek is beperkt. Als je echt wilt dat er iets
verandert, moet je als ondernemer ook hierin je eigen verantwoordelijkheid nemen.
Wat u kunt doen? Heel concreet: zoek een school op en ga er voor de klas staan om te
vertellen hoe je een idee omvormt tot een verkoopbaar product. Of vertel hoe je businessplan
maakt.
In plaats van wéér iemand op sandalen die over dierenrechten of windenergie staat te
bazelen. Ga eens langs bij de gemeente, en kijk of je een allochtone stagiaire een maand mee
kunt laten lopen. Dit soort kleine dingen maken net het verschil. Het verschil tussen een
passief en een ondernemend Nederland. Tussen een verliezend en een winnend Nederland.
Ik wens u geluk met deze eerste dag dat u uw eigen geld voor u zelf mag uitgeven - en dank u
voor uw aandacht.
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