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Zelden heeft een economisch boek in zo korte tijd zo veel invloed op het publieke 
en politieke debat uitgeoefend als Capital in the Twenty-First Century van Tho-
mas Piketty. In een mum van tijd groeide de jonge Franse econoom uit tot een 
beroemdheid die in Europa, de Verenigde Staten en Oost-Azië volle zalen trok en 
de nieuwsbulletins haalde. Zijn boodschap is even eenvoudig als verontrustend: 
tenzij de overheid hoge inkomens en grote vermogens zwaarder gaat belasten, 
zal de kloof tussen rijk en arm steeds wijder worden, met mogelijk catastrofale 
gevolgen voor de democratie. De oorzaak daarvan zou zijn dat in deze eeuw de 
loonontwikkeling van werknemers ver achterblijft bij het rendement dat rijken 
over hun vermogen halen.

Hoe waarschijnlijk is het dat dit sobere toekomstbeeld werkelijkheid wordt? De 
auteurs van dit geschrift stellen vast dat Piketty zijn voorspellingen baseert op een 
aantal betwistbare aannames over de vrijemarkteconomie. Zijn remedie, hogere 
belastingen, doet bovendien meer kwaad dan goed voor werknemers. De uitda-
ging is niet om het kleine groepje superrijken dwars te zitten maar om belemme-
ringen voor vermogensopbouw in den brede weg te nemen. De overheid kan de 
financiële slagkracht van komende generaties vergroten als zij degelijk onderwijs 
aanbiedt, de arbeidsmarkt hervormt en het erfrecht langs liberale lijnen moder-
niseert. De auteurs plaatsen tevens een aantal principiële kanttekeningen bij de 
opvatting dat economische gelijkheid het summum van eerlijkheid is.
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Voorwoord
In gesprekken over de invloed van ideeën op de praktische politiek wordt vaak een 
beroemde uitspraak van John Maynard Keynes aangehaald. De Britse econoom 
schreef in The General Theory of Employment, Interest and Money, dat in 1935 ver-
scheen: ‘Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intel-
lectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in 
authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic 
scribbler of a few years back.’
 Het zou onaardig en onterecht zijn om Thomas Piketty, wiens Capital in the 
Twenty-First Century de directe aanleiding tot dit geschrift was, te betitelen als een 
krabbelaar. Piketty wordt alom geprezen om het monnikenwerk dat hij heeft verzet 
en het is zelfs te waarderen dat hij zijn politieke overtuiging niet onder stoelen en 
banken steekt. Ook geeft het geen pas om Nederlandse politici weg te zetten als 
maniakken met macht. 

Niettemin bekruipt ook de welwillende beschouwer van de politiek een onge-
makkelijk gevoel wanneer hij ziet hoe hartelijk Piketty door sommige Nederlandse 
politieke partijen is omarmd. Onwillekeurig ontstaat het gevoel dat Piketty’s werk 
gebruikt wordt als een kwaliteitskeurmerk voor politieke plannen die reeds geruime 
tijd lagen te rijpen, zoals het zwaarder belasten van vermogen. Ter linkerzijde van 
het politieke spectrum werd vanouds toch al met grote argwaan naar ‘kapitaalac-
cumulatie’ gekeken en nu zou Piketty zelfs hebben bewezen dat toenemende ver-
mogensongelijkheid een onvermijdelijk gevolg van het kapitalisme is. Piketty draagt 
politici op om die inherente eigenschap van het kapitalisme in te tomen door hoge 
inkomens en grote vermogens een stuk zwaarder te belasten en aldus het kapitalisme 
tegen zichzelf in bescherming te nemen. Doen zij dat niet, dan kan steeds extremer 
wordende ongelijkheid leiden tot sociaal en politiek oproer. 

Een negentiende-eeuwse landgenoot en vakbroeder van Piketty, de liberaal Fré-
déric Bastiat (1801-1850), schreef het boekje Economic Sophisms en gaf dat het vol-
gende motto mee: ‘In political economy, there is much to learn and little to do’. Dat 
is voor sommige politici, die met reden ook wel beleidsmakers worden genoemd, 
een veel minder aantrekkelijke boodschap dan het verhaal van Piketty. De laatste 
doet immers een dringend beroep op politici om in actie te komen. Zonder hen gaat 
het kapitalisme aan zijn ‘fundamentele logische contradictie’ ten onder. 

Het is makkelijk voorstelbaar dat deze uitnodiging van een academische super-
ster beleidsmakers een gevoel van urgentie geeft en de behoefte vermindert om het 
werk van Piketty kritisch tegen het licht te houden. Toch is dat noodzakelijk, ze-
ker nu wij aan de vooravond van een belastingherziening staan, die volgens diverse 
partijen moet uitmonden in het verschuiven van belasting op arbeid naar kapitaal. 
Los van de merites van Capital in the Twenty-First Century, die in het voorliggende 
geschrift kritisch vanuit de liberale beginselen besproken worden, is twijfelachtig of 
Piketty’s sombere toekomstscenario wel op Nederland van toepassing is. Om slechts 
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één punt te noemen: de inkomensongelijkheid was en is uitzonderlijk klein en er 
zijn geen aanwijzingen dat in de afgelopen decennia het inkomensaandeel of het 
vermogensaandeel van rijkste huishoudens is gegroeid.

Wij zijn van mening dat de werkgroep van de TeldersStichting met dit geschrift 
een waardevolle, liberale bijdrage levert aan het debat over de economische ordening 
in Nederland. Wat het resultaat daarvan zal zijn, valt in deze tijden van politieke vo-
latiliteit onmogelijk te voorspellen. Mocht dat teleurstellen, dan kunnen de auteurs 
troost putten uit de wijsheid van Keynes dat een latere generatie politici ongetwijfeld 
haar voordeel zal doen met het werk dat door de werkgroep is verzet.

Namens het curatorium van de prof.mr. B.M. TeldersStichting
Frans Engering, april 2015
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1. Inleiding en aanleiding
In de inleiding op Capital in the Twenty-First Century schrijft Thomas Piketty 
dat hij op vijfentwintigjarige leeftijd vanuit de Verenigde Staten terugkeerde naar 
Parijs. ‘Since then, I have not left Paris, except for a few brief trips.’1 Sinds het 
verschijnen van zijn boek is Piketty echter veelvuldig op reis, want Capital in the 
Twenty-First Century is wereldwijd een bestseller. In onder meer Nederland, Zuid-
Korea, de Verenigde Staten, Japan en Noorwegen vond hij een gewillig oor voor 
zijn boodschap dat deze eeuw getekend zal worden door enorme vermogensonge-
lijkheid, tenzij overheden hoge inkomens en grote vermogens veel zwaarder gaan 
belasten. Het kapitalisme moet aan banden worden gelegd, wil het niet onder zijn 
eigen last bezwijken.
 Dit geschrift legt de boodschap van Piketty onder het liberale vergrootglas. 
Kloppen zijn aannames over de werking van de vrijemarkteconomie en is het waar 
dat vermogensongelijkheid het dominante economische probleem van de nabije 
toekomst is? Hoewel ons land in Capital in the Twenty-First Century slechts enkele 
keren terloops wordt genoemd, zou het werk van Piketty volgens zijn Nederlandse 
discipelen toch grote betekenis voor Nederland hebben. Wij staan daarom uitge-
breid stil bij de vermogensverdeling in Nederland en bij de manier waarop, via 
het erfrecht, vermogen van de ene generatie aan de andere wordt overgedragen. 
In dit geschrift staan uiteraard de nodige grafieken, maar wij richten ons tevens 
nadrukkelijk op de normatieve kant van het verdelingsvraagstuk. Het is goed om 
daar open en eerlijk over te zijn. Veel van Piketty’s vakgenoten verschuilen zich 
achter de afruil tussen sociale rechtvaardigheid en economische doelmatigheid en 
wekken de misleidende indruk als zou de verdeling van inkomens en vermogens 
een zuiver technocratisch vraagstuk zijn waarin geen plaats is voor ethiek. Piketty 
verdient dus waardering voor zijn expliciete ideologische stellingname, maar het 
zal niet verbazen dat de auteurs van dit geschrift, die allen de liberale beginselen 
zijn toegedaan, tot andere conclusies komen.

1.1 De laatste stap naar gelijkheid
In 1831 reisden twee Franse twintigers in opdracht van hun regering een klein 
jaar door de Verenigde Staten om het gevangeniswezen aldaar te bestuderen. Van 
hun bevindingen deden ze verslag in Du système pénitentiare aux Etats-Unis, et de 
son application en France, een rapport dat in de vergetelheid is geraakt. Dat geldt 
bepaald niet voor het boek dat de jongste van het tweetal, Alexis de Tocqueville 
(1805-1859), enkele jaren later publiceerde: De la démocratie en Amérique. Hierin 
nam De Tocqueville talrijke aspecten van de Amerikaanse samenleving in ogen-

1 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge (MA)/Londen, 2014, 
p. 31.
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schouw, een samenleving die vanwege haar kenmerkende democratie en gelijkheid 
radicaal verschilde van haar Europese tegenhangers.
 Al in de openingszin van zijn boek schrijft De Tocqueville dat van alle nieu-
we verschijnselen waarmee hij in de Verenigde Staten had kennisgemaakt hij het 
meest getroffen was door de ‘égalité des conditions’, in het Nederlands vertaald 
met ‘maatschappelijke gelijkheid’.2 Niet alleen in politiek en juridisch opzicht wa-
ren de Amerikaanse burgers elkaars gelijken – vrouwen en slaven uitgezonderd 
– maar ook in sociaal-economisch opzicht werden de verschillen steeds kleiner. 
Als een van de stuwende krachten achter die gelijkheid merkte De Tocqueville het 
Amerikaanse erfrecht aan. Dit moderne erfrecht bepaalde dat de bezittingen van 
overledenen gelijkelijk verdeeld moeten worden over de kinderen. Sinds de Revo-
lutie paste ook Tocquevilles thuisland Frankrijk dit erfrecht toe, maar in sommige 
andere Europese landen gold nog de oude regel dat alle bezittingen toevielen aan 
de eerstgeborene, een praktijk die Adam Smith (1723-1790) in 1776 scherp ver-
oordeelde: ‘nothing can be more contrary to the real interest of a numerous family 
than a right which, in order to enrich one, beggars all the rest of the children’.3

 De Tocqueville beschouwde het moderne erfrecht als ‘the last step to equality’. 
Hij maakte onderscheid tussen de directe (fysieke) en de indirecte (psychologi-
sche) werking van het erfrecht. Het directe effect was dat eigendom allengs minder 
geconcentreerd raakte, omdat het met het verstrijken van de tijd over steeds meer 
nakomelingen verdeeld raakte. Het indirecte effect was daarvan afgeleid: de bezit-
tende klasse anticipeerde op de dreigende versnippering van haar vermogen door 
bezittingen te verkopen, met name landgoederen. Dit proces was in de Verenigde 
Staten al een jaar of zestig aan de gang en verder gevorderd dan in Frankrijk, met 
als gevolg, aldus De Tocqueville, dat de Amerikaanse nazaten van grootgrondbe-
zitters de arbeidsmarkt op moesten en stilaan in de anonimiteit zijn verdwenen. 
Haastig voegde hij daaraan toe dat er in de Verenigde Staten geen gebrek aan rijke 
mensen bestaat. In tegendeel, nergens anders is de liefde voor het geld zo groot en 
nergens bestaat zo veel verzet tegen het idee van gelijk bezit. Maar: ‘wealth circu-
lates with inconceivable rapidity, and experience shows that it is rare to find two 
succeeding generations in the full enjoyment of it’.

1.2 Een Tocqueville voor ons tijdsgewricht?
Ruim anderhalve eeuw later, in 1993, kregen de Verenigde Staten bezoek van 
een andere jonge Fransman wiens boek groot opzien zou baren, zoveel zelfs dat 

2 Alexis de Tocqueville, Over de democratie in Amerika. Synopsis en inleiding door Patrick 
Stouthuysen, Rotterdam, 2011, p. 24. De overige verwijzingen naar De Tocqueville 
zijn afkomstig uit de klassieke Engelse vertaling van Henry Reeve  
(www.gutenberg.org/ebooks/815).

3 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations 
(§III.2.4), Londen, [1776] 1904 (www.econlib.org).
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hij is uitgeroepen tot de ‘nieuwe Tocqueville’.4 De boodschap van deze Parijse 
hoogleraar economie, Thomas Piketty, is echter radicaal anders: naar zijn mening 
tenderen de Verenigde Staten, en overigens ook Europese landen, naar steeds gro-
tere vermogensongelijkheid. Volgens Piketty is de voorspelling van De Tocqueville 
niet uitgekomen omdat de nivellerende werking van het moderne erfrecht meer 
dan teniet is gedaan door een fundamentele ongelijkheid van het kapitalisme.5 
Die ongelijkheid bestaat eruit dat het rendement op vermogen (r) groter is dan de 
groei van het nationale inkomen (g), een verhouding die Piketty pakkend samen-
vat met r > g. Het is een vreemd toeval dat de centrale boodschap van zijn boek 
Capital in the Twenty-First Century met die vergelijking kan worden uitgedrukt, 
terwijl Piketty wilde laten zien – en ook heeft waargemaakt – dat het debat over 
de economische ordening ook gevoerd kan worden door en voor mensen zonder 
wiskundige of econometrische achtergrond. 
 De eenvoudige vergelijking r > g staat volgens Piketty voor een ogenschijn-
lijk simpele maar diep problematische boodschap: wie vermogen bezit, of in de 
schoot geworpen krijgt dankzij een erfenis, ziet dat aanwassen in een tempo dat 
iemand met alleen arbeidsinkomsten onmogelijk kan bijbenen. Daardoor zal een 
steeds schevere vermogensverdeling ontstaan, die ‘potentially incompatible with 
the meritocratic values and principles of social justice fundamental to modern 
democratic societies’ is.6 De bestaande erfbelasting zou niet in staat zijn om die 
trend te keren. Per slot van rekening deed de vermogensconcentratie tijdens het 
Belle Epoque (± 1870-1914) in Frankrijk nauwelijks onder voor die in Groot-
Brittannië, terwijl daar het eerstgeboorterecht nog gold.7

 Later komen wij uitgebreid te spreken over de (vooronder)stellingen van Pi-
ketty en over de voorstellen die hij doet om de trend naar steeds grotere vermo-
gensconcentratie te doorbreken. Op die voorstellen is uit zowel praktisch als prin-
cipieel oogpunt het nodige aan te merken. Dat staat Piketty’s populariteit hier te 
lande bepaald niet in de weg. Tot het voorjaar van 2014 dook zijn naam af en toe 
op in De Groene Amsterdammer en voerde Paul Krugman – die door redacteuren 
van het Amsterdamse opinieblad graag aangehaald wordt – hem regelmatig op in 
zijn columns ter ondersteuning van zijn stelling dat de Verenigde Staten steeds 
ongelijker worden. Sinds maart 2014, echter, is Piketty haast een household name 
voor de lezers van Nederlandse dag- en weekbladen. Dat spreekt niet vanzelf. Er 
bestaat in Nederland van oudsher weliswaar sympathie voor linkse criticasters van 
de Amerikaanse verhoudingen tussen arm en rijk, maar dat kan toch bezwaarlijk 

4 Door onder anderen de hoogleraren politieke wetenschap Jacob S. Hacker en Paul 
Pierson, A Tocqueville for Today, 10 maart 2014 (http://prospect.org/article/piketty’s-
triumph). Het is een bijzonder toeval dat Piketty’s Le capital au XXIe siècle en de 
werken van Tocqueville naar het Engels zijn overgezet door dezelfde vertaler, Arthur 
Goldhammer. 

5 Piketty, Capital, pp. 364-366.
6 Ibidem, p. 26.
7 Ibidem, p. 365.
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de massale belangstelling verklaren voor een dik boek waarin Nederland nauwe-
lijks wordt genoemd (de Europese dimensie bestaat voor het overgrote deel uit 
Frankrijk en Groot-Brittannië, met uitstapjes naar Duitsland en Zweden). De eni-
ge keer dat Nederland iets uitgebreider aan bod komt – één zin, in een voetnoot 
– is uitgerekend als Piketty een pleidooi houdt voor een belasting op vermogen en 
als half geslaagd voorbeeld de Nederlandse vermogensrendementsheffing noemt.8 
Ondanks de verwaarloosbare aandacht voor Nederland meende PvdA-leider Die-
derik Samsom dat Piketty ‘een aantal goede argumenten’ levert voor het streven 
van zijn partij naar een ‘eerlijker vermogensverdeling’.9

 Zonder nadere verklaring gebruikt Samsom Piketty’s argumenten voor een 
‘gelijkere’ vermogensverdeling om zijn pleidooi voor een ‘eerlijkere’ vermogens-
verdeling kracht bij te zetten. Maar het is, voor liberalen althans, geenszins zo 
dat gelijkheid noodzakelijkerwijs een synoniem is van eerlijkheid. En hoe conse-
quent zijn de sociaal-democraten eigenlijk in hun streven naar grotere gelijkheid? 
De gelijkschakeling van eerlijkheid aan gelijkheid maakt nieuwsgierig naar hun 
antwoord op de vraag op welke gronden zij afwijkingen van de gelijkheidsnorm 
tolereren. 
 Op dit punt laat Piketty de sociaal-democraten in de kou staan. ‘Inequality is 
not neccessarily bad in itself: the key question is to decide whether it is justified, 
whether there are reasons for it.’10 Ruim vierhonderd pagina’s later schrijft hij nog 
maar eens dat verschillen ‘just and useful to all’ moeten zijn en horen te zijn geba-
seerd op ‘rational and universal principles’.11 Dat lijkt meer op een bezweringsfor-
mule dan op een antwoord op de door hemzelf opgeworpen sleutelvraag op welke 
gronden verschillen gerechtvaardigd zijn. Afgezien van een obligate verwijzing 
naar het verschilprincipe van de Amerikaanse filosoof John Rawls (1921-2002) 
heeft Piketty verrassend weinig te melden over ‘social justice’. Het lijkt erop dat 
hij ongelijkheid problematisch vindt zodra verschillen in vermogen of inkomen 
niet langer te herleiden zijn tot verschillen in verdienste, maar het gevolg zijn van 
willekeur. Een economische ordening die niet beloont naar verdienste staat op ge-
spannen voet met de meritocratische waarden waarop democratische samenlevin-
gen naar zijn overtuiging gebouwd zijn.12 Op dit thema – volgens welke principes 
functioneert de markt, het kapitalisme – zullen wij terugkomen, alsook op de 
vraag of en in hoeverre nalatenschappen, die zelden verdiend zijn in de gebruike-
lijke betekenis van het woord, moeten worden belast. 
 Wat zouden de nadelige gevolgen zijn voor de democratie van mogelijk niet 

8 Piketty, Capital, p. 526 en noot 15 op p. 642. Piketty is niet onverdeeld gelukkig 
met de vermogensrendementsheffing omdat zij een vast, fictief rendement van vier 
procent veronderstelt, dat sommige vermogensbezitters makkelijk en andere bij lange 
na niet weten te realiseren.

9 Nieuwsuur, 14 mei 2014.
10 Piketty, Capital, p. 19.
11 Ibidem, p. 422.
12 Ibidem, p. 1.
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te rechtvaardigen verschillen in vermogensbezit? Piketty blijft daar teleurstellend 
vaag over. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft op dat vlak 
iets meer te bieden. De publicatie van zijn essaybundel viel min of samen met de 
massale aandacht voor Piketty, die uiteraard afstraalde op het onderzoek van de 
Raad, dat op zijn beurt nieuwe brandstof leverde voor het opgelaaide debat over 
de verdeling van inkomens en vermogens in Nederland. De WRR waarschuwde, 
bij monde van de Utrechtse hoogleraar Bas van Bavel, voor een aantal negatieve 
gevolgen van vermogensongelijkheid op sociaal, economisch en politiek vlak, die 
niet straffeloos genegeerd kunnen worden. Grote woorden worden niet geschuwd: 
‘de grote vermogensongelijkheid [tast] de grondslagen van onze samenleving 
aan.’13

1.3 Insteek en opzet van dit geschrift
Hoe serieus wij die waarschuwing moeten nemen, gaat het bestek van deze inlei-
ding te buiten; in het gedeelte over de Nederlandse vermogensverdeling geven wij 
daar ruim aandacht aan. Voldoende duidelijk is inmiddels dat de vermogensverde-
ling weer bovenaan de politieke agenda staat. Het debat wordt gedomineerd door 
mensen die de bestaande vermogensverdeling problematisch vinden en het ergste 
vrezen als de politiek niet ingrijpt ter verkleining van de verschillen. Het is be-
langrijk dat in dit debat ook een liberaal geluid gehoord wordt en met dit rapport 
hopen wij daar een bijdrage aan te leveren. Onze inzet is niet alleen om een aantal 
populaire mythes over de perverse werking van het kapitalisme door te prikken, 
maar ook om principieel verzet aan te tekenen tegen de notie dat een gelijkere 
verdeling van vermogen per definitie een eerlijkere verdeling is. Hoe billijk een 
bepaalde verdeling van inkomens en vermogens is, hangt naar onze overtuiging 
in de eerste plaats af van de omstandigheden waaronder zij tot stand is gekomen. 
Deze aandacht voor het proces – hoe vrij is de markt – onderscheidt liberalen van 
sociaal-democraten, die vooral gefocust zijn op de uitkomsten als zodanig.
 Wij beginnen in hoofdstuk 2 met het karakter van het kapitalisme. Als wij 
voor het moment even aannemen dat Piketty gelijk heeft met zijn centrale bood-
schap dat in een vrijemarkteconomie het rendement op vermogen hoger is dan 
de economische groei, is dan een oude mythe doorgeprikt dat het kapitalisme en 
gelijkheid hand in hand gaan? Wij maken een korte rondgang langs (klassieke) 
liberale economen om te zien hoe zij over het verband tussen (on)gelijkheid en 
kapitalisme dachten. Maar is de mate van gelijkheid echt de beste graadmeter 
voor het succes van een economisch stelsel? Om de vrijemarkteconomie goed op 
waarde te kunnen schatten, moet de stijging van de levensstandaard van de door-
sneeburger in de vergelijking worden betrokken. Ten slotte is de internationale 
dimensie ook van belang. Daarom verruimen wij de blik naar de ontwikkeling van 
ongelijkheid tussen landen.

13 Bas van Bavel, ‘Vermogensongelijkheid in Nederland: de vergeten dimensie’, in: 
Monique Kremer e.a. (red.), Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwik-
keling en gevolgen van economische ongelijkheid, Amsterdam, 2014, pp. 79-100, p. 92.
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 Vervolgens kijken wij in hoofdstuk 3 naar het rendement op respectievelijk 
kapitaal, arbeid en vermogen. Piketty heeft nogal wat kritiek gekregen omdat hij 
diverse soorten kapitaal – huizen, spaargeld, fabrieksterreinen, robots, et cetera 
– op één hoop veegt en vergeet dat investeren een risicovolle activiteit is. Als reke-
ning wordt gehouden met de heterogeniteit van kapitaal(opbrengsten) en met het 
risico dat vermogensbezitters lopen als zij hun kapitaal investeren, zijn de rende-
menten soms erg laag. Dat grote vermogens hogere rendementen halen, blijkt ook 
in Nederland niet vanzelf te spreken.
 Internationale economische trends als automatisering en globalisering krijgen 
van Piketty weinig aandacht, hoewel zij grote invloed uitoefenen op de arbeids-
markt en de inkomensverhoudingen. Moet niet daar de oorzaak worden gezocht 
voor de lage economische groei, voor het lage rendement op arbeid in de oude 
geïndustrialiseerde landen? En is een internationale vermogensbelasting wel de 
juiste remedie? Zou het niet logischer zijn om te proberen de economische groei, 
en indirect de arbeidsinkomens, op te krikken in plaats van het rendement op 
vermogen kunstmatig omlaag te brengen? Wij besteden ook aandacht aan enkele 
pioniers op het terrein van robotisering die voorspellen dat de dichotomie tussen 
kapitaal en arbeid achterhaald is.
 Als derde en laatste vorm van rendement komt het rendement op vermogen 
aan bod, in het bijzonder de eigen woning, beleggingen en spaartegoeden. De 
weerzin van het Nederlandse publiek tegen de vermogensrendementsheffing is 
overgeslagen op veel politieke partijen, maar over een alternatief zijn zij het niet 
eens. Mede aan de hand van het rapport van de commissie-Van Dijkhuizen over 
een nieuw belastingstelsel doen wij enkele suggesties voor een eerlijkere fiscale 
behandeling van vermogen.
 In hoofdstuk 4 brengen wij de Nederlandse vermogensverdeling in beeld. Hoe 
gelijk of ongelijk die verdeling uitpakt, blijkt sterk te worden beïnvloed door fac-
toren als huishoudgrootte, leeftijd en inkomen. Daarnaast maakt het verschil of 
het pensioenvermogen in de berekeningen wordt meegeteld. Wij menen dat er 
goede redenen zijn om rekening te houden met de pensioenen.
 Thomas Piketty zei tegen een verslaggever van het televisieprogramma 
Nieuwsuur dat de Nederlandse erfbelasting in historisch en internationaal per-
spectief aan de lage kant is, terwijl Willem Vermeend, oud-staatssecretaris van 
Financiën (PvdA), beweerde dat Nederland inzake de erfbelasting ‘Piketty-proof ’ 
is en er maar één Europees land is dat erfenissen nog zwaarder belast.14 Wij staan 
in hoofdstuk 5 uitgebreid stil bij de erfbelasting omdat bij het overgaan van ver-
mogen van de oudere naar de jongere generatie vaak predicaten als ‘verdiend’ 
en ‘onverdiend’ worden gebruikt en er ook in liberale kring verschillend gedacht 
werd en wordt over de wenselijkheid van vermogensconcentratie binnen één fa-

14 Nieuwsuur, 14 mei 2014; NRC Handelsblad, 14 juni 2014.
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milie.15 Onze conclusie is dat de erfbelasting niet afschaft moet worden, maar wel 
dringend aan modernisering toe is.
 In het daaropvolgende hoofdstuk komen enkele mogelijke gevolgen van ver-
mogensongelijkheid aan de orde. De Wetenschappelijk Raad voor het Regerings-
beleid schetste in zijn rapport Hoe ongelijk is Nederland? een aantal ontwrichtende 
consequenties voor de economie, politiek en samenleving als de groeiende vermo-
gensongelijkheid niet wordt bedwongen. Wij nuanceren dit angstscenario, maar 
onderstrepen dat dynamiek en doorstroming in de economie en politiek van es-
sentieel belang zijn. 

Bron: CBS Statline (Samenstelling vermogen; particuliere huishoudens naar kenmerken, 
15 januari 2015)

Hoofdstuk 7 verschilt van de voorgaande door een expliciet normatieve benade-
ring en bevat een beschouwing over de bijvoeglijke naamwoorden die te pas en 
te onpas worden gebruikt in het debat over de vermogensverdeling, zoals ‘eerlijk’, 
‘gelijk’ en ‘verdiend’. Liberalen hebben de verdeling van inkomens en vermogens 
lange tijd braak laten liggen en zijn vooral druk geweest om hun opponenten te 
overtuigen van de superieure efficiëntie van de vrijemarkteconomie. Die tactiek 

15 In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam in Nederland, en ook in Groot-
Brittannië, een liberale substroming met communitaristische trekjes op, het sociaal-
liberalisme. De sociaal-liberalen splitsten het inkomen op in een deel dat door per-
soonlijke inspanningen tot stand gekomen was en een deel ‘dat eigenlijk is gevormd 
door wat de samenleving in iemand heeft geïnvesteerd’ en dus door de overheid 
gevorderd mag worden. Fleur de Beaufort en Patrick van Schie, Sociaal-liberalisme, 
Amsterdam, 2014, p. 101.
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was wel begrijpelijk in de wedloop met rivaliserende politieke stromingen, die 
elkaar met welvaartsopbrengsten de loef probeerden af te steken, maar is onvol-
doende voor blijvende maatschappelijke steun, zeker in tijden van economische 
tegenspoed. Uiteindelijk is de keuze voor de vrije markt en tegen nivellering als 
doel in zichzelf gestoeld op de morele overtuiging dat burgers de rechtmatige eige-
naars zijn van de vruchten van hun arbeid. Piketty en zijn sociaal-democratische 
volgelingen zien dat anders: maatschappelijke verschillen moeten ‘just and usefull 
to all’ zijn.16 In die optiek hoeft de overheid zich niet te verantwoorden als zij on-
nuttig geachte ongelijkheid tracht te verminderen, maar rust op sommige burgers 
kennelijk de plicht om te bewijzen dat hun bovengemiddelde vermogenspositie 
verdiend en sociaal verantwoord is. Wij nemen daartegen stelling en betogen dat 
het beoordelen van de uitkomsten van een vrijemarkteconomie aan de hand van 
meritocratische principes geen technocratische kwestie is. Er bestaat geen werk-
bare formule om te bepalen of vermogen ‘verdiend’ en ‘onverdiend’ is. Herverde-
ling zal in het beste – of slechtste – geval plaatsvinden volgens de principes die een 
toevallige meerderheid in het parlement erop nahoudt.
 Het is niet denkbeeldig dat de piketpalen voor de beloofde herziening van ons 
belastingstelsel geslagen worden langs de lijnen van budgetneutraliteit. Maar het 
zou ook kunnen dat het debat over de vermogensverdeling aan politiek-ideologi-
sche diepte wint. Wij hopen natuurlijk op het laatste en bieden met het oog daar-
op in het slothoofdstuk een korte samenvatting van de inhoud van dit geschrift en 
enkele conclusies waarvan wij menen dat die een zinvolle liberale bijdrage aan het 
debat zijn. 

16 Piketty, Capital, p. 422.
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2. Het karakter van het kapitalisme

2.1 Kapitalisme en ongelijkheid
In 1955 publiceerde Simon Kuznets (1901-1985) het artikel ‘Economic Growth 
and Income Inequality’ dat, naar eigen zeggen, door gebrek aan gegevens overwe-
gend bestond uit speculatie en wensdenken. Hierin sprak hij, uiterst omzichtig, 
het vermoeden uit dat de inkomensongelijkheid in een land zou toenemen tijdens 
de vroege fase van industrialisering en zou afnemen in de latere fase van indus-
trialisering. Deze ‘long swing in the inequality characterizing the secular income 
structure’ is bekend geworden als de Kuznetscurve.1

 Volgens Piketty weten wij nu dat Kuznets er naast zat met deze optimistische 
voorspelling. Niet alleen nemen de inkomensverschillen de laatste decennia toe, 
maar de afname in inkomensongelijkheid die Kuznets in de jaren vijftig vaststelde, 
was veroorzaakt door twee kapitaalvernietigende wereldoorlogen met daartussen-
in een ongekende economische depressie, en viel niet toe te schrijven aan een 
nieuwe fase van industrialisering.2

 De boodschap dat voortgaande economische ontwikkeling niet spontaan tot 
nivellering leidt, is in antikapitalistische kringen met gejuich onthaald: de ‘heilige 
leerstellingen van de kapitalistische catechese’ zouden zijn ondergraven en ‘al onze 
economische theorieën over het kapitalisme en de vrije markt’ zouden gebaseerd 
zijn op de volstrekt atypische en zeer tijdelijke periode waarvoor gold g > r (de eco-
nomische groei overtreft het rendement op kapitaal), grofweg het tijdvak 1910-
1970.3 Inmiddels zou het kapitalisme weer zijn vertrouwde, negentiende-eeuwse 
gedaante hebben aangenomen: wie alleen een inkomen uit arbeid heeft, gaat er 
ondanks dagelijks zwoegen veel minder op vooruit dan vermogensbezitters, die 

1 Simon Kuznets, ‘Economic Growth and Income Inequality’, The American Economic 
Review 45 (1), 1955, pp. 1-28, p. 18.

2 Niet elke criticaster van ongelijkheid is ervan overtuigd dat het de wereldoorlogen 
en de Grote Depressie waren die de ongelijkheid deden afnemen of dat de bezitloze 
klasse daar altijd beter van werd. Robert Kuttner, een liberal ofwel sociaal-democraat 
van Amerikaanse snit, wijst op de hoge werkloosheid en bezuinigingen die de ar-
beiders in de jaren dertig troffen. In de Verenigde Staten zou de ongelijkheid pas na 
1941 zijn afgenomen. Robert Kuttner, What Piketty Leaves Out (www.prospect.org/
article/what-piketty-leaves-out). De evenmin rechtse econoom James K. Galbraight 
(zoon van de beroemde John Kenneth) stelt dat de kapitaaldestructie in de Eerste 
Wereldoorlog en tijdens de Grote Depressie overwegend virtueel van aard was. Dat 
wil zeggen dat de marktwaarde van kapitaal daalde, maar dat de fysieke vernietiging 
van productief kapitaal beperkt bleef. James K. Galbraight, Kapital for the Twenty-
First Century?, Dissent, voorjaar 2014 (www.dissentmagazine.org).

3 Jeff Faux, ‘Thomas Piketty Undermines the Hallowed Tenets of the Capitalist Cate-
chism’, The Nation, 18 april 2014 (www.thenation.com); Rutger Bregman, ‘Al onze 
theorieën over het kapitalisme weerlegd in één grafiek’, De Correspondent, maart 2014 
(www.decorrespondent.nl).
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hun kapitaal zien groeien zonder dat ze daar veel moeite voor hoeven te doen. 
Tenzij de overheid maatregelen neemt, luidt de waarschuwing, zal de maatschap-
pelijke ongelijkheid onherroepelijk toenemen.
 Het is op zijn zachtst gezegd overtrokken om te beweren dat het ongelijk van 
Kuznets de doodsteek betekent voor het geloof in het kapitalisme. Natuurlijk was 
het voor mensen in het vrije Westen opbeurend om te horen dat grotere economi-
sche gelijkheid ook mogelijk was zonder het totalitaire geweld dat aan gene zijde 
van het IJzeren Gordijn heerste. Maar Kuznets liet de term ‘kapitalisme’ of ‘kapi-
talistisch’ geen enkele maal vallen in zijn artikel en een vrijemarktfundamentalist 
was hij allerminst. Of vrije markten en buitenlandse investeringen voor ‘underde-
veloped countries’ wel zo nuttig waren, stond volgens hem nog te bezien.4 
 Dat Kuznets niettemin wordt afgeschilderd als de personificatie van het kapi-
talisme zou kunnen komen omdat commentatoren gewend zijn aan het idee dat 
ideologieën en wereldbeschouwingen oerteksten en aartsvaders hebben. Als zulke 
geschriften maar zorgvuldig bestudeerd worden, geven ze de antwoorden prijs op 
de vraagstukken van vandaag en morgen. Zo wordt Het Kapitaal van Karl Marx 
nog altijd aan even serieuze exegese onderworpen als de heilige schriften van de 
wereldreligies. Het liberalisme ontbeert – gelukkig – zo’n tot dogmatisch denken 
aanzettende codex, wat wellicht verklaart waarom liberalen makkelijker met plu-
riformiteit kunnen omgaan.

2.2 Liberalen over arbeid en kapitaal
In de klassiek-liberale literatuur, waartoe het werk van Kuznets overigens niet 
wordt gerekend, is weinig steun te vinden voor het idee dat een vrijemarkteco-
nomie spontaan tot grotere economische gelijkheid leidt. Ludwig von Mises 
(1881-1973), die in tegenstelling tot Kuznets wel een geharnaste verdediger van 
het kapitalisme was, schreef vlak na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld: ‘The 
inequality of individuals with regard to wealth and income is an essential feature 
of the market economy.’5 De verdienste van het kapitalisme was naar zijn mening 
dat het de levensstandaard van een groeiende groep gewone mensen verhoogde, 
maar niet dat iedereen grofweg dezelfde hoge levensstandaard zou genieten. Von 
Mises’ leerling, de veel bekendere Friedrich Hayek (1899-1992), beweerde dat 
vrijheid in veel opzichten ongelijkheid produceert. En dat moeten wij koesteren, 
aldus Hayek, want: ‘if the result of individual liberty did not demonstrate that 
some manners of living are more successful than others, much of the case for it 

4 Kuznets, ‘Economic Growth and Income Inequality’, p. 26.
5 Ludwig von Mises, Human Action. A Treatise on Economics, Irvington (NY), [1949] 

1996, p. 287.
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would vanish.’6
 Oudere economen die wij thans tot de liberale stroming rekenen, maakten 
zich soms wel en soms geen zorgen over de concentratie van vermogen in kleine 
kring. Piketty haalt zelf David Ricardo (1772-1823) van stal, de bedenker van het 
comparatieve kostenvoordeel. Ricardo was bang dat de onstuimige bevolkings-
groei de prijs en pacht van landbouwgrond zou opdrijven, met als gevolg dat 
de economie meer en meer gedomineerd zou worden door landeigenaren.7 Zijn 
vrees is niet bewaarheid geworden, want door de productiviteitstoename in de 
landbouw zou de waarde van grond dalen en het economisch belang van de sector 
drastisch afnemen. Wonderwel komt Ricardo’s sombere kijk op de verhouding 
tussen kapitaal en arbeid niet aan bod bij Piketty, hoewel die nauw aansluit bij 
de boodschap van de laatste. Ricardo dacht aanvankelijk dat de werkende klasse 
zou profiteren ‘from the general cheapness of commodities arising from the use 
of machinery’, maar gaandeweg raakte hij ervan overtuigd dat ‘the substitution of 
machinery for human labour, is often very injurious to the interests of the class 
of labourers’.8 De inkomens van de ‘landlords and capitalists’ zouden toenemen, 
terwijl voor de arbeiders, in ieder geval op de korte termijn, lagere lonen of werk-
loosheid dreigden. 
 Adam Smith (1723-1790) was minder pessimistisch gestemd. Hij liet zich 
vaak op ronduit laatdunkende toon uit over de inborst van de rijken, maar besefte 
ook dat hun hang naar pracht en praal bevorderlijk was voor intergenerationele 
gelijkheid: ‘where he can spend the greatest revenue upon his own person, he fre-
quently has no bounds to his expence, because he frequently has no bounds to his 
vanity or to his affection for his own person. In commercial countries, therefore, 
riches (...) very seldom remain long in the same family.’9 Terwijl in traditionele 
samenlevingen grote bezittingen van geslacht op geslacht worden doorgegeven, 
kunnen rijken in ‘commercial countries’ hun fortuin uitgeven aan een keur van 
goederen en diensten. Zonder het te hebben beoogd en tegen haar zelfzuchtige 
natuur in maakt de gefortuneerde klasse, geleid door ‘an invisible hand’, anderen 
deelgenoot van haar rijkdom.10

 Vreemd genoeg laat Piketty het werk van John Stuart Mill (1806-1873) links 
liggen, terwijl die vrij somber was over de verdeling van inkomen en vermogen 
en de accumulatie van kapitaal: ‘A part of the motive to saving consists in the 
prospect of deriving an income from savings; in the fact that capital, employed 

6 Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago, [1960] 1978, p. 85. Als over-
tuigd liberaal deed Hayek vanzelfsprekend geen concessie aan het principe van gelijk-
heid voor de wet. Integendeel, hij meende dat bijvoorbeeld progressieve belastingen 
zich moeilijk laten rijmen met gelijkheid voor de wet.

7 Piketty, Capital, pp. 5-7.
8 David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation (§31.2-§31.4), 

Londen, [1817] 1821 (www.econlib.org).
9 Smith, Wealth of Nations (§III.4.16).
10 Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (§IV.1.10), Londen, [1759] 1790 

(www.econlib.org).
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in production, is capable of not only reproducing itself but yielding an increase. 
The greater the profit that can be made from capital, the stronger is the motive to 
its accumulation.’11 Wat betreft inkomen uit arbeid, constateerde Mill mismoedig 
dat de opbrengsten van arbeid bijna omgekeerd evenredig zijn aan de geleverde in-
spanningen: het grootste deel gaat naar hen die nooit werken, terwijl de arbeiders 
die zich dag in dag uit afbeulen zich nauwelijks het allernoodzakelijkste kunnen 
veroorloven.12 Mill zocht de diepere oorzaak van deze misstanden echter niet in 
het beginsel van particulier eigendom als zodanig, maar in een geschiedenis vol 
verovering, geweld en slechte wetten. ‘The principle of private property has never 
yet had a fair trial in any country’, stelde hij, en daarom was hij niet bereid om 
dat principe op te geven voor een ideologie als het communisme. Bovendien was 
niet voldaan aan twee belangrijke voorwaarden die elk politiek-economisch stelsel 
zijn inziens moest vervullen om het lot van de bevolking te verbeteren: algemeen 
onderwijs en een beperking van de bevolkingsomvang.
 Piketty’s verwijt aan anderen dat zij hun ideeën over kapitalisme en gelijkheid 
baseren op de volstrekt onrepresentatieve periode 1910-1970, waarvoor g > r gold, 
slaat terug op hemzelf wanneer hij de volstrekt onrepresentatieve Kuznets neerzet 
als boegbeeld van het moderne vrijemarktdenken. De zeer korte rondgang langs 
enkele liberale economen hierboven leert dat, hoewel het verdelingsvraagstuk in 
hun werk veel aandacht krijgt, er geen gemeenschappelijke visie bestaat op ‘het 
kapitalisme’, het verband tussen kapitalisme en (on)gelijkheid en de concentratie 
dan wel spreiding van vermogen.

2.3 Welvaart en welzijn 
Hoe interessant de zoektocht naar een mogelijk verband tussen (on)gelijkheid 
en het kapitalisme ook is, voor een afgewogen oordeel over de merites van deze 
of gene economische ordening is onzes inziens toch allereerst van belang of zij 
erin slaagt de levensstandaard in absolute zin te verhogen. Dan is de vraag niet of 
sommige mensen beter af zijn dan andere, maar of de levensstandaard van de ge-
middelde burger is gestegen vergeleken met vroeger en vergeleken met de levens-
standaard die onder alternatieve economische stelsels had kunnen worden bereikt.
 In dit opzicht scoort het kapitalisme bepaald niet slecht. In de afgelopen twee 
eeuwen – als we voor het gemak het post-Napoleontische tijdperk als kapitalis-
tisch opvatten – is de levensverwachting drastisch gestegen, in Nederland van on-
geveer 36 jaar in het midden van de negentiende eeuw naar zo’n tachtig jaar nu.13 

11 John Stuart Mill, Principles of Political Economy with some of their Applications to 
Social Philosophy (§I.11.5), Londen, [1848] 1909 (www.econlib.org).

12 Mill, Principles of Political Economy (§II.1.16-§II.1.17). Zie tevens: Hans E. Jensen, 
‘John Stuart Mill’s Theories of Wealth and Income Distribution’, Review of Social 
Economy 59 (4), 2001, pp. 491-507.

13 CBS, Levensverwachting; geslacht en leeftijd, vanaf 1861 (perioden), 7 december 
2011 (www.statline.cbs.nl).
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In dat veel langere en gezondere leven omringt zelfs de minder bemiddelde mens 
in het Westen zich met goederen die een eeuw geleden slechts tot een uiterst select 
groepje ter beschikking stonden en die het negentiende-eeuwse voorstellingsver-
mogen verre te boven gaan. Voor een achttiende-eeuwse boer was het niet moeilijk 
om zich in te verplaatsen in de levensomstandigheden van zijn betovergrootou-
ders, om de eenvoudige reden dat hij in min of meer dezelfde situatie verkeerde; 
en de maatschappij waarin de betovergrootouders leefden was zo statisch dat zij 
weinig aanleiding hadden om te denken dat hun nageslacht een ander, beter le-
ven zou leiden. Daarmee vergeleken is de lange, kapitalistische negentiende eeuw 
een periode van ingrijpende omwentelingen: communicatie, transport en energie 
zouden onherkenbaar veranderen. Tegen die achtergrond steekt de periode na de 
Tweede Wereldoorlog wat bleekjes af, maar de naoorlogse periode is op haar beurt 
revolutionair als het gaat om de democratisering van luxe. Bijna alles wat een halve 
eeuw geleden voorbehouden was aan een rijke bovenlaag is thans binnen bereik 
van gewone burgers: vakanties, auto’s, elektronica, huishoudelijke apparaten, en-
zovoort. En die ontwikkeling is nog niet voorbij: tot eind jaren tachtig had maar 
zo’n tien procent van de huishoudens de tegenwoordig alomtegenwoordige mag-
netron en vaatwasmachine; tussen 1990 en 2014 steeg het aantal personenauto’s 
per duizend inwoners met 37 procent.14 Gezien door de lens van de vermogens-
verdeling lijkt er een onoverbrugbare kloof tussen rijk en arm te gapen, maar in 
termen van levensstandaard zijn de verschillen niet vreselijk groot.

2.4 Internationale convergentie
Over de prestaties van alternatieve economische stelsels hoeven wij niet uit te wei-
den. Het IJzeren Gordijn werd niet opgetrokken om de socialistische welvaart te 
beschermen tegen het hongerende proletariaat uit de kapitalistische buurlanden. 
Mao wilde 650 miljoen Chinezen een vegetarische leefstijl opleggen omdat China 
anders de vastgestelde uitvoerquota voor vlees niet zou halen. Zijn collega’s in het 
Politbureau dachten dat de bevolking daar wel begrip voor zou hebben: ‘In order 
to construct socialism and build a better future, people will agree to eat a little 
less if we explain the reasons’.15 Gezien het aantoonbaar hoge niveau van welzijn 
en welvaart dat de vrijemarkteconomie heeft gegenereerd, in cultureel voltrekt 
verschillende landen als IJsland, Zuid-Korea en de Verenigde Staten – en sinds de 
jaren negentig ook in China – ligt de bewijslast dat het beter kan bij de voorstan-
ders van een andere ordening.
 Ten faveure van het moderne kapitalisme kan ook nog worden gewezen op de 
afname van ongelijkheid tussen landen, een feit dat strijders voor internationale 
nivellering deugd zal doen. De aantijging van antiglobalisten dat vrijhandel een 

14 CBS, Webmagazine, maandag 14 april 2003; CBS Statline, Motorvoertuigenpark; 
inwoners, type, regio, 1 januari, 20 november 2014.

15 Geciteerd in: Frank Dikötter, Mao’s Great Famine: The History of China’s Most Devas-
tating Catastrophe, 1958-62, New York, 2010, p. 81.
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neokoloniaal instrument is van de rijke landen, is aantoonbaar onjuist. Onder-
zoek van de Wereldbank laat zien dat de vruchten van globalisering ook wor-
den geplukt in werkelijk arme landen. De Wereldbank heeft voor de periode van 
1988 tot en met 2008 de inkomensdecielen van vele tientallen landen, van het 
Caribisch gebied en Sub-Sahara Afrika tot Centraal-Azië, gerangschikt op inko-
mensgroei.16 Bij de twintig snelste groeiers zitten slechts vijf decielen uit het oude 
kapitalistische Westen: de vier armste decielen in Ierland en het armste deciel uit 
het Verenigd Koninkrijk. Ander ‘winnaars’ waren de armste inkomensgroepen in 
El Salvador, Costa Rica en Chili alsook vrijwel de gehele stedelijke bevolking van 
China, arm of rijk. De grootste verliezers sinds de val van de Berlijnse muur zijn te 
vinden in Estland en Roemenië. Een ander tekenend voorbeeld: het achtste deciel 
in de Chinese steden – het rijkste deel van de middenklasse, zogezegd – is er in 
reëel inkomen 650 procent op vooruitgegaan, tegen slechts 20 procent voor het 
tweede deciel in de Verenigde Staten. In veel opzichten zijn de relatieve armen in 
de Verenigde Staten natuurlijk onvergelijkbaar met de relatieve rijken in China, 
maar omdat ‘the two groups may be thought to be in some kind of global compe-
tition, the comparison makes sense’.17

2.5 Gelijkheid als geloofsartikel
Piketty is natuurlijk niet blind voor de sterk gestegen levensstandaard in landen 
met een vrijemarkteconomie. Waarom claimt hij dan toch dat het kapitalisme 
ons terugvoert naar de negentiende eeuw, tenzij de overheid ingrijpt en doet wat 
twee wereldoorlogen en de Grote Depressie eerder deden? Het antwoord luidt 
dat Piketty primair in ongelijkheid en niet in absolute welvaartsgroei is geïnte-
resseerd. Dat blijkt wel uit zijn ‘first fundamental law of capitalism’: α = r x β, 
waarin α staat voor het aandeel van het nationaal inkomen dat toevloeit naar 
kapitaal. Hoe groot dat aandeel is, hangt af van het rendement op kapitaal (r) en 
de kapitaalinkomensquote β. Stel dat de totale waarde van huizen, land, spaargeld 
en al hetgeen Piketty onder kapitaal verstaat zes maal de omvang van het bruto 
binnenlands product bedraagt, dan geldt: β is 6. Als het gemiddelde rendement 
van kapitaal (r) 5 procent is, dan volgt daaruit dat de kapitaalbezitters 30 pro-
cent van het nationaal inkomen (α) opeisen. Zou het gemiddelde rendement op 
kapitaal toenemen tot 6 procent, dan stijgt het beslag van de kapitaalbezitters 
op het nationaal inkomen tot 36 procent en daalt het aandeel van het nationaal 
inkomen dat toevalt aan arbeid van 70 naar 64 procent. Kortom, als α stijgt 
gaat een groter deel van het nationaal inkomen naar vermogensbezitters en als α 
daalt gaat een groter deel naar de werkenden. Piketty meent dat wij ons moeten 
voorbereiden op een periode waarin de kapitaalbezitters zich een groeiend deel 

16 Christoph Lakner en Branko Milanovic, Global Income Distribution: From the Fall of 
the Berlin Wall to the Great Recession (Working Paper 6719), december 2013, p. 45. 

17 Christoph Lakner en Branko Milanovic, Global Income Distribution: From the Fall of 
the Berlin Wall to the Great Recession, 27 mei 2014 (www.voxeu.org).
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van het nationaal inkomen toe-eigenen. Volgens Franse critici is de stijging van 
de kapitaalinkomensquote β echter optisch bedrog daar zij bijna geheel op het 
conto van gestegen huizenprijzen kan worden geschreven.18 Als de huizenprijzen 
buiten beschouwing worden gelaten, zou de kapitaalinkomensquote over de lange 
termijn constant zijn.
 De vergelijking α = r x β wekt de indruk dat als α een paar jaar lang na-
genoeg constant blijft, er sprake is van grote economische stabiliteit. Maar dat 
hoeft allerminst. Als kapitaalinkomens en arbeidsinkomens met grofweg hetzelfde 
percentage stijgen, gaat achter een stabiele α een stijging van de welvaart schuil. 
Een dergelijke welvaartstoename over de hele linie blijft met het instrumentarium 
van Piketty onopgemerkt. Dat komt omdat hij niet in welvaart maar in verdeling 
geïnteresseerd is.19 Hij wil antwoord op de vraag welk deel van het nationaal in-
komen naar de kapitaalbezitters gaat en welk deel naar de arbeiders. Daar ligt een 
antagonistische kijk op de verhouding tussen kapitaal en arbeid aan ten grondslag, 
alsof de maatschappij zich eenvoudig laat opsplitsen in bezitlozen en kapitalisten. 
In werkelijkheid leeft maar een fractie van de bevolking van vooral een kapitaalin-
komen, erkent ook Piketty. In de Verenigde Staten geldt alleen voor de bovenste 
0,1 procent van de inkomensverdeling dat het inkomen voor meer dan de helft 
uit kapitaalinkomen bestaat.20 Hij beschouwt de extreem hoge beloningen voor 
supermanagers als een groot probleem, maar gaat eraan voorbij dat de vermogens-
aanwas van de rijken voor een aanzienlijk deel kan voortkomen uit besparingen 
uit die duurbetaalde arbeid in plaats van uit hoge rendementen op reeds bestaand 
vermogen. 
 Omgekeerd zou een gelijke daling van inkomen uit arbeid en uit vermogen 
in de filosofie van Piketty een neutraal proces zijn omdat iedereen er verhou-
dingsgewijs evenveel op achteruitgaat. Dat miskent echter dat de context ertoe 
doet waarin ongelijkheid groter of kleiner wordt. Het is makkelijker te verdragen 
dat anderen er in tijden van groei meer op vooruitgaan dan te accepteren dat 
anderen er in tijden van krimp minder op achteruitgaan.21 Het is geen toeval 
dat in 2013, na jaren economische stagnatie, Capital in the Twenty-First Century 
warm werd ontvangen, hoewel Piketty al bijna twee decennia publiceert over het 
thema ongelijkheid. Wie zich in tijden van economische tegenwind zorgen maakt 

18 Odran Bonnet e.a., Does housing capital contribute to inequality? A comment on Thomas 
Piketty’s Capital in the 21st Century, Sciences Po Economics Discussion Papers nr. 
2014-07 (www.econpapers.repec.org).

19 Ook als de waarde van α toeneemt, hoeft dat niet automatisch tot grotere maatschap-
pelijke ongelijkheid te leiden. In theorie in het immers mogelijk dat elke burger over 
precies evenveel vermogen beschikt. Randall G. Holcombe, ‘Capital and labor, Past 
and present, in the context of Piketty’s Capital’, The Review of Austrian Economics, juli 
2014, p. 10 (online editie).

20 Piketty, Capital, p. 302.
21 In een klassiek artikel wordt deze situatie vergeleken met een verkeersopstopping in 

een tunnel. Mensen raken geïrriteerd als zij nog stilstaan terwijl het verkeer op de pa-
rallelle rijbaan al op gang is gekomen. Albert O. Hirschman en Michael Rothschild, 
‘The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Develop-
ment’, The Quarterly Journal of Economics 87 (4), 1973, pp. 544-566.
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over groeiende ongelijkheid, moet evenwel niet proberen om de inkomens en 
vermogens aan de top af te romen, maar werken aan de fundamenten voor reële 
inkomensgroei ten bate van de gemiddelde werknemer. Op dit punt komen wij 
later nog terug.
 Hoewel ook de superrijken het leeuwendeel van hun inkomens met arbeid 
verdienen, is het opdelen van de maatschappij in twee klassen met tegengestelde 
belangen niet ongewoon in de kringen waar Piketty’s werk enthousiast werd ont-
haald. Waarom blijven de centrale banken van de Verenigde Staten en de eurozone 
maar hameren op het gevaar van inflatie, terwijl deflatie dreigt? Omdat, stelt Paul 
Krugman, inflatie tegen het belang van de crediteuren, ‘the wealthy’, ingaat en 
debiteuren, ‘workers and the poor’, een handje helpt.22 Jammer genoeg verzuimt 
Krugman te vermelden dat zijn held Piketty grote bedenkingen heeft bij inflatie.23 
Als inflatie eenmaal in gang is gezet, aldus de Franse econoom, is zij moeilijk in 
bedwang te houden. Daar komt bij dat inflatie kan zorgen voor een perverse vorm 
van herverdeling: kleine spaarders worden het slachtoffer, terwijl de rijken een 
groot deel van hun vermogen in onroerend goed hebben gestoken, waarvan de 
prijs min of meer gelijke tred houdt met de inflatie.
 Niet alleen vanwege de sterk gestegen levensstandaard van de gemiddelde ar-
beider is het onzinnig om over een terugkeer naar de negentiende eeuw te spreken. 
Ook is de verdeling van vermogen heden ten dage radicaal anders dan een eeuw 
of langer geleden. Ten eerste geldt voor alle door Piketty onderzochte landen dat 
het vermogensaandeel van de rijkste 10 procent tegenwoordig kleiner is dan in het 
verleden en vooral dat de rijkste 1 procent heeft ingeleverd.24 De rijkste 1 procent 
in Zweden had in 1910 60 procent van het totale vermogen in handen; nu is dat 
20 procent. Het moderne Zweden is natuurlijk een toonbeeld van egalitarisme, 
maar ook in andere landen daalde het vermogensaandeel van de rijkste 1 procent 
tussen 1910 en 2010: in Frankrijk van 60 naar 22 procent; in Groot-Brittannië 
van 69 naar 28 procent; en in de Verenigde Staten, waar de vermogensongelijk-
heid in de negentiende eeuw verhoudingsgewijs klein was, van 45 naar zo’n 33 
procent. In de meeste landen is sinds de jaren zeventig een (licht) opgaande lijn 
zichtbaar, maar of dat het begin van een trend is, valt op dit moment nog niet te 
zeggen.
 Ten tweede raakt de blik op de gehele vermogensverdeling vertroebeld door 
de focus op de rijkste 1 of 10 procent. Natuurlijk maakt het indruk als de rijkste 
10 procent ongeveer tweederde van het totale vermogen bezit, maar de verdeling 
van de resterende eenderde is niet onbelangrijk. Bovendien geldt ook hiervoor 
dat degene die alleen geïnteresseerd is in het verdelingsvraagstuk een eventuele 
vermogensaanwas over de hele linie makkelijk over het hoofd kan zien. Zoals wij 
in het volgende hoofdstuk zullen zien, heeft de middenklasse in de twintigste 
eeuw vermogen opgebouwd. Sterker nog, de omvang, opleiding en koopkracht 

22 Paul Krugman, ‘The Deflationary Caucus’, New York Times, 5 september 2014. 
23 Piketty, Capital, pp. 544-547.
24 Ibidem, pp. 341-348.
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van de middenklasse is het primaire verschil tussen de negentiende eeuw en van-
daag. Piketty erkent dat wel – hij spreekt enigszins denigrerend over de twintigste-
eeuwse ‘patrimonial middle class’ – maar voegt eraan toe dat de opkomst van de 
middenklasse samenviel met het enorme vermogensverlies van de rijkste 1 pro-
cent.25 Hij lijkt te geloven in een samenhang tussen die twee ontwikkelingen en 
dat verklaart waarom hij de recente vermogensconcentratie aan de top met lede 
ogen aanziet. Of het één werkelijk met het ander te maken heeft, staat nog te 
bezien: toenemende vermogensongelijkheid kan best samen gaan met vermogens-
opbouw, in absolute zin, aan de onderkant van de verdeling. Met het oog op de 
levensstandaard is vermogensgelijkheid dus echt een secundair thema vergeleken 
met vermogensopbouw, want die is cruciaal voor de financiële zelfredzaamheid en 
weerbaarheid van mensen.

Samengevat kunnen we zeggen dat het schromelijk overdreven is om te beweren 
dat Thomas Piketty het kapitalisme heeft ontmaskerd. Dat voortgaande economi-
sche ontwikkeling tot grotere gelijkheid zou voeren, was hooguit een vermoeden 
van Simon Kuznets. Wie de liberale canon erop naslaat, leert dat de vrije markt 
niet om haar nivellerende maar om haar opheffende werking wordt aanbevolen. 
Die welvaartstijging is empirisch aantoonbaar en doet zich voor in alle landen 
waar de economische vrijheid van mensen wordt gerespecteerd. Dat Piketty des-
ondanks spreekt over een terugkeer naar de negentiende eeuw komt omdat hij 
weinig belangstelling heeft voor de gestegen levensstandaard van mensen en bo-
venal geïnteresseerd is in statistische ongelijkheid.

25 Ibidem, pp. 260-262.
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3. Het rendement op kapitaal en arbeid
Natuurlijk is het mogelijk dat Piketty een eigenschap van het kapitalisme heeft 
ontdekt die, al dan niet moedwillig, door generaties economen over het hoofd 
is gezien. Maar sluitend bewijs voor de stelling dat het rendement op kapitaal in 
een kapitalistische economie van nature groter is dan de groei van het nationaal 
inkomen, r > g, levert Piketty niet. Hij distilleert die verhouding uit historische 
data en verwacht dat zij ook in de toekomst zal gelden, maar toont niet aan dat 
het een wetmatigheid is dat in een vrijemarkteconomie de groei van het nationaal 
inkomen achterblijft bij het rendement op kapitaal. Zoals de voormalige Ierse pre-
mier en academicus FitzGerald over beleidsplannen placht op te merken: ‘That’s 
all right in practice, but how might it work in theory?’1 Dat is geen onbelangrijke 
vraag gezien het fiscale arsenaal dat Piketty uit de kast haalt om het rendement op 
kapitaal naar beneden te krijgen, uiteenlopend van een toptarief in de inkomsten-
belasting van 80 procent tot een Europese en bij voorkeur mondiale progressieve 
vermogensbelasting.

3.1 Het rendement op kapitaal
Piketty is er zo van overtuigd dat het rendement op kapitaal in de 21ste eeuw gro-
ter zal zijn dan de groei van het nationaal inkomen dat hij r > g beschouwt als ‘a 
fundamental logical contradiction’ waaronder het kapitalisme gebukt gaat. Door 
hoge kapitaalopbrengsten wordt de ondernemer onvermijdelijk een rentenier die 
heerschappij uitoefent over mensen die niets bezitten behalve arbeidskracht.2

 Het probleem waaraan deze analyse lijdt, en trouwens ook de ‘eerste funda-
mentele wet van het kapitalisme’ (α = r x β), is dat in de reële economie kapitaal 
geen uniform rendement heeft, zoals iedereen kan beamen die de rentestand van 
zijn spaarrekening vergelijkt met de ontwikkeling van de huizenprijzen of van de 
aandelenbeurzen. Hoe hoog het behaalde rendement is, hangt behalve van geluk 
onder meer af van de risicobereidheid en kunde van de kapitaalbezitter. Het is 
niet zo dat kapitaal uitzet en krimpt met het weer: alleen als het een productieve 
bestemming krijgt, wordt een positief rendement behaald. Sommige mensen, on-
dernemers bijvoorbeeld, hebben er een dagtaak aan om te beslissen op welke wijze 
zij hun (geleende) kapitaal zullen aanwenden. Als zij de verkeerde keuzes maken, 
zal het rendement negatief zijn en is het kapitaal na verloop van tijd verdampt. 
Mervyn King, van 2003 tot 2013 gouverneur van de Bank of England, merkte 
in dit verband op dat Piketty de risicopremie over het hoofd ziet.3 Investeren is 
niet zonder gevaar. Als de risicopremie in mindering wordt gebracht op het ver-
mogensrendement dan daalt dat tot onder het niveau van de economische groei. 

1 Sunday Business Post, 22 mei 2011.
2 Piketty, Capital, p. 571.
3 The Daily Telegraph, 10 mei 2014.
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De lotgevallen van Argentinië in de twintigste eeuw zijn daarvan een fraaie, zij het 
duurbetaalde illustratie. Een investeerder die in 1914 overwoog om zijn kapitaal 
in Argentinië te steken, wist dat de economie van dat land sinds 1870 jaarlijks met 
gemiddeld 6 procent was gegroeid en dat zijn inwoners rijker waren dan Fransen, 
Duitsers en Italianen.4 Hij had onmogelijk kunnen bevroeden dat Argentinië een 
eeuw en talrijke coups en financiële crises later zou zijn voorbijgestreefd door 
Chili en Uruguay, om van de economische expansie van Duitsland maar te zwij-
gen. Er is geen enkele garantie, aldus King, dat er in de toekomst niet weer een 
financiële crisis ontstaat die een flinke hap uit het vermogensrendement neemt.
 Deze eeuw is nog jong, maar de cijfers voor Nederland duiden erop dat een 
gemiddeld rendement van 6 procent op kapitaal onhaalbaar is. In een economisch 
voorspoedig jaar als 2007 bleef het gerealiseerde rendement, na verrekening met 
de inflatie, steken op 1,6 procent: niet alleen aanmerkelijk lager dan Piketty’s 
langjarige gemiddelde maar bovendien beduidend kleiner dan de economische 
groei in dat jaar (3,9 procent). In 2011, toen de economische crisis alom gevoeld 
werd, daalde het nettorendement naar 0,7 procent, bij een economische groei van 
1 procent.5

 De Nederlandse vermogensrendementsheffing toont aan dat het riskant is om 
vermogens te belasten op grond van de aanname dat in het verleden behaalde 
rendementen een garantie voor toekomst bieden. De fiscus gaat uit van een fictief 
rendement van 4 procent en heft daarover 30 procent belasting, wat neerkomt 
op 1,2 procent over het gehele vermogen. Over de vaststelling van de hoogte van 
dat fictieve rendement zei minister Zalm van Financiën destijds iets wat haast 
woordelijk bij Piketty terugkomt: ‘Ik denk dat de 4% een vrij stevig percentage is. 
Als je heel ver teruggaat in de geschiedenis, toen het verschijnsel inflatie nog niet 
bestond – als systematisch verschijnsel bestaat het pas vrij recent – kom je ook 
rentevoeten tegen die rond 4% circuleren. (...) Het beweegt zich altijd rond 4%. 
Ik denk dat dit percentage een aardige tijd mee kan gaan, bijvoorbeeld de eerste 
eeuw van het volgende millennium of het eerste kwart van de volgende eeuw.’6 
Wat Zalm betrof, hoefde het fictieve rendement pas ‘letterlijk na mijn graf ’ te 

4 The Economist, ‘The tragedy of Argentina: A century of decline’, 15 februari 2014. 
5 Volgens berekeningen van oud-minister van Economische Zaken Langman (persoon-

lijke correspondentie.)
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 727 en 26 728, nr. 8, 15 december 1999, 

p. 27. Het percentage van 4 procent kwam uit de koker van een niet nader omschre-
ven studiegroep met ‘allerlei goede mensen’ erin, naar het oordeel van minister Zalm 
althans. De studiegroep op haar beurt baseerde zich op een studie van een Ame-
rikaanse commissie die had vastgesteld dat in de Verenigde Staten het gemiddelde 
nominale rendement op aandelen, obligaties en deposito’s 4 procent bedroeg in het 
tijdvak 1802-1997. De Nederlandse studiegroep had zich ook kunnen verlaten op de 
liberale minister van Financiën N.G. Pierson, die in 1892 een vermogensheffing in-
voerde over een fictief rendement van 4 procent. De progressieve heffing was destijds 
ten hoogste 1,5 promille, tegen 30 procent in het huidige stelsel. S.M.H. Dusarduijn, 
Vermogensrendementsheffing (Fed Fiscale Brochures), Deventer, 2010, pp. 4 en 80.
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worden aangepast.
 Ook volgens VVD-senator Rensema was er geen reden voor ongerustheid 
dat mensen zouden worden aangeslagen voor rendementen die zij in werkelijk-
heid niet hadden behaald: ‘Voorzitter! Iedereen kan kiezen voor een belegging die 
op zijn minst 4% oplevert. (...) Die beleggingen zijn bij de heer Zalm volop te 
krijgen.’7 Rensema doelde uiteraard op staatsleningen, waarover de huidige mi-
nister van Financiën Dijsselbloem thans een schamele 0,5 procent rente betaalt, 
nog minder dan Zalm in zijn hoedanigheid als topman van ABN AMRO tegen-
woordig aan zijn spaarders biedt. Al met al ging voor het gros van de (kleine) ver-
mogensbezitters, de spaarders en obligatiehouders het percentage van 4 procent 
slechts een paar jaar mee, en dat is nog buiten de inflatie gerekend die deze eeuw 
rond de 2 procent schommelt.
 Op de spaarzame pagina’s die Piketty wijdt aan de heterogeniteit van vermo-
gensrendementen, is het wederom ongelijkheid dat de klok slaat. Particulieren 
en instellingen met kleine vermogens leggen het qua rendement altijd af tegen 
de bezitters van grote vermogens. De laatsten beschikken namelijk over zo veel 
kapitaal dat ze de beste vermogensbeheerders kunnen betalen, terwijl minder ka-
pitaalkrachtigen het moeten doen met adviseurs van het tweede garnituur. Aldus 
groeien ‘large initial endownments’ aan in een hoger tempo en wordt de vermo-
gensongelijkheid bestendigd.8 ‘Once a fortune is established, the capital grows 
according to a dynamic of its own, and it can continue to grow at a rapid pace for 
decades simple because of its size. (...) Money tends to reproduce itself.’9 Dit leest 
als de scene uit De bovenbazen waarin het bezit van heer Bommel zich miraculeus 
begint te vermeerderen zodra het een kritische grens heeft overschreden. Het is 
een oude natuurwet, stelt Toonder: ‘Geld trekt geld aan. Als men weinig heeft, zal 
men het kwijt raken aan iemand die meer heeft; en als men veel heeft, komt er 
steeds meer bij.’10

 Deze redenering is typerend voor Piketty’s kijk op het verband tussen vermo-
gen en het rendement dat daarmee behaald wordt: het rendement op vermogen 
wordt domweg bepaald door de omvang van het vermogen. Dit is natuurlijk een 
sterk gesimplificeerde weergave van de werkelijkheid. Misschien genereren grote 
vermogens gemiddeld genomen wel een hoger rendement dan kleine vermogens, 
maar of een individueel groot vermogen (fors) meer of minder dan dat gemid-
delde opbrengt, hangt af van de vraag wat de eigenaar ermee doet. De liberale 
econoom Randall Holcombe stelt terecht: ‘The value of capital is determined by 

7 Eerste Kamer, vergaderjaar 1999-2000, nr. 26, 8 mei 2000, p. 1233.
8 Piketty, Capital, p. 450.
9 Ibidem, p. 440.
10 Marten Toonder, De bovenbazen, Amsterdam, [1963] 2012, p. 20.
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what it can earn, not the other way around’.11 Wie een miljoen dollar in Enron 
had zitten, verging het minder goed dan de belegger die een miljoen in Apple had 
gestoken. De opbrengst van vermogen is niet aan natuurwetten onderhevig, maar 
hangt af van de inspanningen van de vermogensbezitters. Uit niets blijkt dat die 
op hun handen gaan zitten als hun vermogen eenmaal een bepaalde omvang heeft 
bereikt. Tyler Cowen herinnert ons eraan dat Capital in the Twenty-First Century 
is uitgebracht door Belknapp Press, een uitgeverij die in 1949 is opgericht dankzij 
een forse nalatenschap.12 En wat te denken van de talrijke negentiende-eeuwse 
Franse schilders die hun artistieke gang konden gaan omdat zij een vermogen 
hadden geërfd of anderszins gesteund werden door hun kapitaalkrachtige familie-
leden, die in tegenstelling tot de kunstenaar vaak in de vergetelheid zijn geraakt? 
Cowen had aan het rijtje impressionisten Vincent van Gogh kunnen toevoegen, 
wiens artistieke nalatenschap waarschijnlijk een stuk bescheidener was geweest 
zonder de hulp van zijn bemiddelde broer Theo. 
 Wat opvalt aan multimiljardairs als Bill Gates en Warren Buffet is dat zij on-
danks hun reusachtige vermogen stug doorwerken. Geen van beiden had bij ge-
boorte de beschikking over ‘large initial endownments’. Piketty weet natuurlijk 
wel dat Bill Gates zijn vermogen zelf bij elkaar gewerkt heeft, maar hij profiteerde 
toch ook van een ‘virtual monopoly on operating systems.’13 Dat dit monopolie 
bestaat bij de gratie van miljoenen computergebruikers die uit eigen beweging 
Gates’ besturingssysteem hebben aangeschaft, doet er voor Piketty blijkbaar niet 
toe.
 Hoge rendementen op zeer grote vermogens kunnen rechtstreeks in het be-
lang van minder vermogenden zijn. De rendementen die pensioenfonds ABP de 
afgelopen decennia heeft geboekt, liggen ver boven het gemiddelde, maar het zijn 
ambtenaren en onderwijzers die daar de vruchten van plukken. Tegelijkertijd be-
wijzen de uiteenlopende prestaties van de fondsen dat rendement en vermogens-
omvang niet evenredig hoeven te zijn. De Japanse evenknie van het ABP is met 
afstand het grootste pensioenfonds ter wereld, met een vermogen van 1,2 biljoen 
dollar, maar boekte de voorbije twaalf jaar een gemiddeld jaarlijkse rendement 

11 Randall G. Holcombe, ‘Thomas Piketty: Capital in the twenty-first century’, Public 
Choice 160 (3/4), 2013, pp. 551-557, p. 553. Holcombe illustreert zijn kritiek met 
een aan Piketty ontleend voorbeeld. Piketty (Capital, p. 54) stelt dat een appartement 
ter waarde van een miljoen euro in Parijs een jaarlijkse huur van ongeveer 40.000 
euro kan genereren (oftewel: een rendement van 4 procent). Volgens Holcombe ligt 
de relatie echter andersom: als dat appartement in de huurmarkt jaarlijks 40.000 
euro oplevert, dan mag men ervan uitgaan dat de verkoopwaarde in de buurt van een 
miljoen euro zal liggen. 

12 Tyler Cowen, ‘Capital Punishment. Why a Global Tax on Wealth Won’t End Inequa-
lity’, Foreign Affairs, mei/juni 2014.

13 Piketty, Capital, p. 444. Een interessante vraag is of de innovatieve heerschappij van 
Apple en Google op de markt van besturingssystemen voor mobiele apparaten ook 
was ontstaan als Microsoft geen virtueel monopolie had genoten op de markt voor 
traditionele computers. 
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van slechts 1,5 procent; zelfs in een door deflatie geplaagd land is dat een be-
roerd resultaat.14 Maar laten wij voor een ogenblik aannemen dat Piketty gelijk 
heeft, schrijft Arpit Gupta. Dan is de eenvoudigste manier om armoede terug te 
dringen niet een wereldwijde vermogensbelasting, maar de privatisering van de 
sociale zekerheid.15 Om in de toekomst de hoge rendementen te halen die Piketty 
voorspelt, zijn slechts een paar goede vermogensbeheerders nodig die namens de 
werkende klasse de vele miljarden beleggen.
 De kans is klein dat in deze eeuw het rendement op vermogen structureel veel 
hoger zal liggen dan de economische groei. Piketty extrapoleert uit historische ge-
gevens, maar voor een belangrijk deel van zijn onderzoeksperiode geldt dat grond 
de voornaamste vorm van vermogen was, die gaandeweg plaats moest maken voor 
industrieel kapitaal.16 Het is gissen naar de belangrijkste vorm van vermogen over 
pakweg honderd jaar, maar dat dat vermogen net zo stabiel zal renderen als een 
negentiende-eeuws landgoed is onwaarschijnlijk. Daarnaast verzet de economi-
sche logica zich tegen Piketty’s scenario. Bij langdurige lage economische groei, 
en dus tegenvallende consumptieve vraag, zal de bereidheid van bedrijven om te 
investeren afnemen. Als de aanzwellende hoeveelheid kapitaal niet productief kan 
worden ingezet, dan kan het niet anders of het rendement op kapitaal daalt. Op 
de lange termijn geldt dus eerder r ≈ g dan r > g.
 Deirdre McCloskey vatte handzaam samen onder welke voorwaarden r > g 
leidt tot groeiende vermogensongelijkheid: ‘only rich people have capital; human 
capital does not exist; the rich reinvest their returns – they never lose it to sloth 
or someone else’s creative destruction; inheritance is the main mechanism, not 
creativity raising g for the rest of us just when it results in r shared by us all; and 
we care ethically only about the Gini coefficient, not the condition of the working 

14 The Economist, 13 maart 2014.
15 Arpit Gupta, ‘Thomas Piketty Made the Case for Privatizing Social Security’, 23 april 

2014 (www.nationalreview.com). Piketty gaat zijdelings op dit vraagstuk in als hij het 
zogeheten pay-as-you-go pensioenstelsel ter sprake brengt. Het kenmerk van dit stelsel 
is dat de pensioenafdrachten van de werkenden niet belegd worden, maar rechtstreeks 
worden overgedragen aan de reeds gepensioneerden. Piketty stelt dat dit systeem is 
gebaseerd op het principe van intergenerationele solidariteit: de werkenden rekenen 
erop dat hun pensioen opgebracht zal worden door de generatie die na hen komt 
en hebben er dus belang bij te investeren in de toekomst van hun nageslacht. Een 
veelgenoemd nadeel is dat de hoogte van de pensioenen afhangt van de loonontwik-
keling van de beroepsbevolking. Is het niet verstandiger om de pensioenafdrachten 
te investeren, zoals in Nederland gebeurt, en zodoende te profiteren van het hoge 
rendement op vermogen? Piketty (Capital, pp. 488-489) wijst dit voorstel af met een 
voor zijn doen uiterst curieus argument, dat haaks staat op de kernboodschap van zijn 
boek: ‘the return on capital is in practise extreme volatile. It would be quite risky to 
invest all retirement contributions in global financial markets. The fact that r>g on 
average does not mean that it is true for each individual investment.’ Deze belangrijke 
nuancering wordt in de rest van zijn boek node gemist.

16 Victor Broers, Thomas Piketty’s Kapitaal samengevat in Nederlands perspectief, Amster-
dam, 2014, pp. 137-138. 
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class’.17 Volgens haar waren het ‘ideas, not bricks’, en in het bijzonder het idee van 
het Europese liberalisme, die de motor waren achter de onvoorstelbare welvaarts-
stijging sinds 1800.18 En volgens arbeidsmarktvisionairs zijn het precies mensen 
met goede ideeën die deze eeuw de hoogste rendementen zullen boeken.

3.2 Het rendement op arbeid
In een rapport uit 2012 staat De Nederlandsche Bank stil bij de recente econo-
mische geschiedenis van Japan omdat ‘het risico opdoemt dat ook Europa een 
“verloren decennium” van lage groei tegemoet gaat’. Ook somber was Dick Ben-
schop, de president-directeur van Shell Nederland: de productiviteit loopt terug, 
de bevolking groeit niet en dus is het aannemelijk dat Europese landen het ko-
mende decennium lagere groeicijfers zullen halen dan voorheen, tenzij er flinke 
innovaties plaatsvinden.19 Nog deerniswekkender is de waarschuwing van Thomas 
Piketty dat wij ons moeten voorbereiden op een langdurige periode van lage eco-
nomische groei en, dientengevolge, op verwaarloosbare inkomensgroei voor een 
groot deel van de beroepsbevolking.
 Het economische probleem van de nabije toekomst is dus niet dat het vermo-
gensrendement te hoog is, maar dat er weinig dynamiek zit in de loonontwikke-
ling van de gemiddelde arbeider. Daarom zijn voorstellen om het rendement op 
vermogen naar beneden te krijgen in feite weinig meer dan symptoombestrijding. 
De vraag die ons zou moeten bezighouden, is hoe het doemscenario van decen-
nialange loonstagnatie kan worden afgewend. Een straftaks voor grote vermogens 
en hoge inkomens is daarop niet het juiste antwoord omdat de oorzaken van 
groeiende ongelijkheid binnen landen deels gezocht moeten worden op het inter-
nationale economische vlak.
 Een van die oorzaken is globalisering. Werknemers in Nederland moeten niet 
alleen opboksen tegen collega’s uit landen met een vergelijkbaar ontwikkelingsni-
veau, maar ondervinden in toenemende mate concurrentie uit lagelonenlanden. 

17 Deirdre Nansen McCloskey, ‘Measured, unmeasured, mismeasured and unjustified 
pessimism: a review essay of Thomas Piketty’s Capital in the twenty-first century’, 
Erasmus Journal for Philosophy and Economics 7 (2), 2014, pp. 73-115, p. 82.

18 Ibidem, p. 106.
19 DNB, Overzicht financiële stabiliteit. Voorjaar 2012 (nr. 15), Amsterdam, 2012, pp. 

15-16; BNR, interview met Dick Benschop, 11 januari 2013. Van de uitvinding 
van het internet werd (en wordt) veel verwacht. Sommigen denken dat de werkelijke 
invloed daarvan zich pas na 2020 of 2030 zal doen gelden, net zoals het lang duurde 
alvorens elektriciteit breed toepasbaar werd. Tegelijkertijd kan het internet een factor 
zijn in het verklaren van de lage economische groei. ‘Much of the value of the inter-
net is experienced at the personal level and so will never show up in the productivity 
numbers.’ De consumptie van (klassieke) boeken, films en muziek onttrekt zich nu 
voor een belangrijk deel aan het zicht van economen. Tyler Cowen, The Great Stag-
nation: How America Ate All The Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and 
Will (Eventually) Feel Better, New York, 2011.
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Een tweede oorzaak is automatisering, de vervanging van arbeid door kapitaal, 
en dan met name arbeid waarvoor weinig scholing vereist is. Wetenschappers van 
Oxford University hebben voor 702 beroepsgroepen in de Verenigde Staten de 
kans op automatisering berekend en komen tot de opmerkelijke conclusie dat 
bijna de helft van alle banen door automatisering wordt bedreigd.20 Alleen al 
de zelfrijdende auto kan miljoenen bestuurders van vrachtwagens en taxi’s hun 
broodwinning ontnemen. Arbeidseconoom Paul de Beer omschrijft die toekomst 
bondig als ‘hoog opgeleiden werken met computers, laag opgeleiden worden door 
computers vervangen’ maar voegt daaraan toe dat de werkelijkheid gecompliceer-
der is.21 Naar verwachting zal juist de middenklasse het meeste last van automa-
tisering krijgen, omdat arbeiders aan de bovenkant en aan de onderkant van de 
markt, managers respectievelijk schoonmakers, een stuk moeilijker vervangbaar 
zijn door machines. De Leuvense hoogleraar economie Maarten Goos spreekt in 
dit verband van ‘arbeidsmarktpolarisatie’: de banen van de toekomst zijn ‘lovely 
jobs’ en ‘lousy jobs’.22 
 Door technologische verandering neemt de economische ongelijkheid tussen 
mensen met en zonder de vereiste vaardigheden toe (skill-biased technologisering). 
Enigszins gechargeerd kan gezegd worden dat skill-biased technologisering ten 
bate van vaardige werknemers komt, terwijl capital-biased technologisering in het 
voordeel van rentenierende kapitaalbezitters werkt. Piketty erkent in de drie blad-
zijden die hij besteedt aan technologie en onderwijs het belang van vaardigheden, 
maar de essentie van zijn boek is dat de grote ongelijkheid van de toekomst voort-
komt uit ongelijk kapitaalbezit. Door zijn obsessie met kapitaal ziet hij voorbij 
aan de werkelijke bedreiging die de middenklasse boven het hoofd hangt: nieuwe 
ondernemingen als Google, Facebook en Instagram vormen het bewijs dat niet 
arbeid, noch kapitaal, maar innovatieve ideeën de belangrijkste ingrediënten van 
economisch succes zijn. Piketty gaat aan deze ontwikkelingen straal voorbij, wat 
voor Willem Vermeend bewijst dat hij ‘de plank volledig mis’ heeft geslagen, ‘geen 
inzicht’ heeft in de invloed van technologie op economie, en is ‘losgezongen van 

20 Carl Benedikt Frey en Michael A. Osborne, The Future of Employment: How suscepti-
ble are jobs to computerisation?, Oxford, september 2013 

 (www.oxfordmartin.ox.ac.uk).
21 Paul de Beer, ‘Groeiende beloningsverschillen in Nederland’, in: Kremer e.a. (red.), 

Hoe ongelijk is Nederland?, p. 63.
22 De Tijd, 8 maart 2014. Jan Tinbergen beschouwde ongelijkheid als het resultaat van 

een wedloop tussen technologie en onderwijs. Als het onderwijs aan de winnende 
hand is, neemt het aanbod van hoogopgeleiden toe en dientengevolge daalt hun 
gemiddelde loon en neemt de ongelijkheid af. Bas Jacobs brengt hier tegenin dat in 
onze open economie de vraag naar hoogopgeleiden vooral door internationale facto-
ren wordt bepaald en de nivellerende invloed van Nederlandse onderwijsinvesteringen 
dus minimaal zal zijn. Daarnaast kan een groot aanbod van hoogopgeleiden ook 
ongelijkheid veroorzaken omdat het skill-biased technologisering aantrekt. Bas Jacobs, 
‘Het betwistbare nut van hogere onderwijsuitgaven’, Socialisme & Democratie 58 (2), 
2001, pp. 20-26.
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de realiteit’ als hij gelooft dat de toekomst is aan renteniers.23

 Niet een ongelijke vermogensverdeling maar een ongelijke vaardigheidsverde-
ling zal de middenklasse parten gaan spelen. De ongelijkheid zal toenemen door 
verschillen in skills. Volgens drie pioniers op het terrein van de nieuwe arbeids-
markt is daarmee de dichotomie tussen kapitaal dat of arbeiders of kapitalisten 
in de kaart speelt achterhaald: ‘in the future, ideas will be the real scarce input in 
the world – scarcer than both labor and capital – and the few who provide good 
ideas will reap huge rewards.’24 Zij voorspellen dat hoewel productieprocessen 
kapitaalintensiever worden de kapitaalbezitters daar niet noodzakelijk de vruchten 
van plukken, omdat de marginale kosten van digitaal kapitaal (software) bijna nul 
zijn en ook fysiek kapitaal (robots) steeds goedkoper worden. 
 De Beer plaatst een paar interessante kanttekeningen bij automatisering en 
globalisering als voorname oorzaken voor loonstagnatie aan de onderkant. Ten 
eerste heeft, als gezegd, automatisering niet de echt laaggeschoolde arbeid ver-
drongen en ook groeit de arbeidsproductiviteit niet sterk, ondanks de veronder-
stelde invloed van technologie. Ten tweede begonnen juist in grote, vrij gesloten 
economieën de lonen verder uit elkaar te groeien, terwijl in kleine handelsgerichte 
landen de relatief platte loonverdeling veel langer in stand bleef. Ten slotte verkla-
ren globalisering en automatisering slecht waarom vooral de loonverschillen tus-
sen werknemers met hetzelfde opleidingsniveau zijn toegenomen. De Beer zoekt 
de oorzaak van de toegenomen loonongelijkheid daarom tevens in ‘institutionele 
veranderingen’ zoals de verzwakte positie van de vakbonden en de relatieve daling 
van het minimumloon.25 Een additionele verklaring voor grotere loonverschillen 
binnen dezelfde beroepsgroep is het fenomeen van winner-take-all: de best pres-
terende persoon verdient aanmerkelijk meer dan de persoon wiens prestatie een 
fractie minder goed is. Omdat sporters, kunstenaars en ondernemers in potentie 
een haast ongelimiteerd publiek hebben, doet het verschijnsel van enorme belo-
ningsverschillen voor ogenschijnlijk hetzelfde werk zich vooral voor in de wereld 
van de sport, kunst en cultuur, en in het bedrijfsleven. Weer een andere deelver-
klaring voor de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid lijkt te liggen in de 
grootte van bedrijven. In landen waar de bedrijfsgrootte, gemeten in aantallen 
werknemers, is toegenomen, zijn ook de inkomensverschillen gegroeid, terwijl in 
landen waar de omvang van bedrijven onveranderd is gebleven tevens de inko-
mensongelijkheid stabiel is.26

 Er ligt, kortom, aan de loonstagnatie een heel complex aan factoren ten grond-

23 Willem Vermeend, Arm en rijk in Nederland. Hoe het echt zit met inkomen en vermo-
gen, Amsterdam, 2014, p. 56.

24 Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee en Michael Spence, ‘New World Order. Labor, 
Capital, and Ideas in the Power Law Economy’, Foreign Affairs, juli/augustus 2014.

25 De Beer, ‘Groeiende beloningsverschillen in Nederland’, p. 65.
26 The Economist, 14 maart 2015. ‘First, larger firms should find it easier to automate 

tasks than smaller ones, and may therefore find it easier to resist demands for pay rises 
from relatively unskilled workers who could be replaced by machines. In addition, 
entry-level workers in the middle of the income distribution may be willing to accept 
lower pay from big firms since in the long run the chances of winning a promotion 
are greater than at small firms.’
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slag dat veel te weinig aandacht krijgt in pleidooien voor een forse belasting op 
grote inkomens en vermogens. Bovendien werken factoren als globalisering en au-
tomatisering niet noodzakelijk in dezelfde richting. Op termijn zou verdergaande 
automatisering van werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat kapitaal niet langer 
op zoek gaat naar de plaatsen met de laagste arbeidskosten (denk aan China en 
India), maar vaker geïnvesteerd wordt in de afzetmarkten met het oog op trans-
portkosten, leveringstijden, et cetera.27 Mede daarom zijn wij ervan overtuigd dat 
het afremmen van globalisering of het tegengaan van automatisering – zo al haal-
baar – kortzichtig is en dat de ingrediënten van economische groei (om)scholing, 
een aantrekkelijk investeringsklimaat en het verder vrijmaken van de wereldwijde 
handel zijn en blijven. Omdat door vrijhandel de inkomens van groepen werkne-
mers momenteel onder druk staan, klinkt een pleidooi voor verdere handelslibe-
ralisering contra-intuïtief, maar door handel groeit de afzetmarkt voor producten 
en diensten waarin Nederland wel een concurrentievoordeel geniet. Op de langere 
termijn is dat de beste manier om nieuwe werkgelegenheid te creëren. Bovendien 
zijn de voordelen van globalisering voor de bevolking als geheel groter dan de 
nadelen voor groepen werknemers. Het is echter de spreiding van voordelen en 
de concentratie van nadelen die de optische indruk wekt dat globalisering voor de 
gemiddelde Nederlandse werknemers nadelig uitwerkt. Maar in de kern is globali-
sering niet meer dan vrijwillige, wederzijds voordelige ruil over grotere afstanden, 
die de arbeidsdeling en dientengevolge de productiviteit en welvaart naar een ho-
ger niveau tilt. Er is geen fundamenteel verschil tussen handel die wordt bedreven 
door mensen in Maastricht en Groningen, Keulen en Amsterdam of Peking en 
Den Haag. Wie een meritocratie nastreeft, een economie waarin niet smeergeld 
maar slimheid de doorslag geeft, kan eigenlijk niet tegen algehele vrijhandel zijn. 
‘If you are exporting successfully, it’s not based on privilege, connections, corrup-
tion, or fakery. Someone who has no stake in your country and no concern for 
your welfare is spending his or her money to buy your product.’28

 Economische groei kan niet worden afgedwongen met hoge belastingen voor 
grote inkomens en vermogens. Als de rijken armer worden, worden de armer niet 
rijker. Het is een illusie om te denken dat de scheepswerven in Rotterdam of de 
textielfabrieken in Twente hun deuren weer kunnen openen als de erven Heine-
ken in de toekomst miljoenen euro’s extra belasting moeten betalen. De voorstan-
ders van een vermogensbelasting slagen er dan ook niet in duidelijk te maken hoe 
laagbetaalden op de arbeidsmarkt, werklozen of laaggeschoolden geholpen zijn 

27 Brynjolfsson, McAfee en Spence, ‘New World Order’. Het vooruitzicht dat vooral de 
middenklasse te lijden zal hebben onder automatisering roept de Luddieten in herin-
nering. De Engelse Luddieten worden vaak neergezet als ongeschoold textielwerkers 
die arbeidsbesparende weefmachines stuksloegen, maar de werkelijkheid is gecompli-
ceerder. Veel (geschoolde) Luddieten werkten namelijk zelf met deze machines, maar 
konden moeilijk verkroppen dat collega’s in hun branche de markt verpestten met 
inferieure goederen. Een andere bron van ergernis was dat de arbeidsmarkt toegan-
kelijker werd voor vrouwen, terwijl de lonen van wevers toch al onder druk stonden. 
Kevin Binfield (red.), Writings of the Luddites, Baltimore (MD), 2004; J.L. Hammond 
en Barbara Hammond, The Skilled Labourer, 1760-1832, Londen, 1919.

28 Cowen, The Great Stagnation, p. 29.
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met zo’n belasting. Die hebben uiteindelijk geen belang bij een belasting die (po-
tentiële) ondernemers ervan weerhoudt te investeren en zodoende werkgelegen-
heid te creëren. VVD-Kamerlid Mark Harbers sprak zijn verbazing erover uit dat 
‘links’ succesvolle economische sectoren het vuur na aan de schenen legt, of het 
nu de landbouw is of de staalindustrie.29 De obsessieve aandacht voor een klein 
groepje superrijken in ons land valt moeilijk te begrijpen zolang elk jaar tiendui-
zenden Nederlandse jongeren voortijdig, zonder diploma, hun school verlaten om 
zich te voegen bij de honderdduizenden die door een gebrek aan goede opleiding 
zijn veroordeeld tot de onderkant van de inkomens- en vermogensverdeling. De 
kans dat zulke mensen stijgen op de sociaal-economische ladder is gering, zeker 
omdat in onze moderne, dienstverlenende economie het belang van goede verbale 
en non-verbale communicatie steeds groter wordt. 
 Piketty geeft impliciet toe dat de gewone arbeiders weinig baat hebben bij 
hoge belastingen voor grootverdieners. Hij verwacht namelijk dat de opbrengsten 
voor de schatkist mager zullen zijn omdat hoge tarieven snel in hun missie zullen 
slagen: het uitbannen van exorbitant hoge beloningen. Ook blijft onduidelijk wat 
Piketty eigenlijk van plan is met de inkomsten uit een vermogensbelasting. Hij 
schrijft: ‘Taxation is neither good nor bad in itself. Everything depends on how 
taxes are collected and what they are used for.’30 Een waar woord, en daarom is 
het jammer dat Piketty blijft steken bij het ophalen van belasting zonder beteke-
nisvolle voorstellen te doen voor wat er met dat belastinggeld moet gebeuren. Hij 
lijkt meer belangstelling te koesteren voor statistische gelijkheid en voor databases 
dan voor het lot van de minderbedeelden in de maatschappij. Het geeft te den-
ken dat hij ‘information about the distribution of wealth’ als groot voordeel van 
een wereldwijde vermogensbelasting ziet.31 Nu verlaten onderzoekers als Piketty 
zich nog vaak op publicaties van bedenkelijk niveau, zoals jaarverslagen en tijd-
schriften als Forbes. Maar als straks iedereen op straffe van juridische vervolging 
gedetailleerd moet verklaren hoeveel hij bezit, komt er een schat aan nieuwe infor-
matie beschikbaar en ontstaat er ‘a sort of cadastral financial survey of the entire 

29 Buitenhof, 2 november 2014. 
30 Piketty, Capital, p. 481.
31 Ibidem, pp. 518 en 520. Piketty is niet de enige die ongelijkheid erger lijkt te vinden 

dan absolute armoede. De leider van de Britse Green Party, Natalie Bennett, zei dat 
uitkeringstrekkers in Groot-Brittannië het zwaarder hebben dan de armen in India 
‘because at least everyone else there is poor too’. The Economist, 3 januari 2015.
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world’.32 Om op basis daarvan gedetailleerde uitspraken over de vermogensverde-
ling te kunnen doen, zouden alle landen een uniform vermogensbegrip dienen te 
hanteren en moet iedere wereldburger naar eer en geweten aangifte doen. De kans 
daarop is bescheiden.
 Een belasting op vermogen is ook een verkeerd antwoord omdat de toege-
nomen ongelijkheid ten dele het (ongeplande) resultaat is van maatschappelijke 
langetermijnontwikkelingen in hoogontwikkelde economieën, zoals de sociaal-
economische emancipatie van vrouwen.33 Toen hun arbeidsparticipatie en ge-
middelde opleidingsniveau nog bescheiden was, was het niet ongebruikelijk voor 
vrouwen om in het huwelijk te treden met mannen die een goede baan en sala-
ris hadden. Vrouwen trouwden zich als het ware een paar treden omhoog op de 
maatschappelijke ladder. In onze tijd, echter, zijn zij al aan hun carrière begon-
nen voordat zij trouwen en zijn zeker de jongere generaties vrouwen minstens zo 
goed opgeleid als mannen. Omdat de meeste vrouwen een partner zoeken die qua 
opleiding en inkomen een goede match is, vindt er vaak een verdubbeling van 
inkomen plaats zodra er een nieuw huishouden wordt gevormd. Een kwart van 
de academici woont zelfs samen met een partner die dezelfde studierichting heeft 
gevolgd.34 De consequentie daarvan is dat de ongelijkheid tussen huishoudens 
toeneemt, maar met een ijzeren wet van het kapitalisme heeft dat niets van doen.

3.3 De vermogensrendementsheffing in Nederland
Het sombere scenario van toenemende polarisatie tussen de bezitters van respec-
tievelijk arbeid en kapitaal wordt als munitie gebruikt in de Nederlandse discussie 

32 Piketty, Capital, p. 520. De conservatieve politiek commentator Jonah Goldberg 
verklaart een deel van de massale aandacht voor een boek dat boordevol cijfers staat 
uit het op dit moment populaire idee dat maatschappelijke problemen zijn op te 
lossen met big data, databanken van enorme omvang waarop statistische analyses 
worden losgelaten. Jonah Goldberg, Mr. Piketty Big Book of Marxiness, 7 januari 2014 
(www.commentarymagazine.com). Volgens voormalig adviseur van Ronald Reagan 
en hoogleraar te Harvard Martin Feldstein maken ervaringen uit het verleden het 
twijfelachtig of een wereldwijd vermogensregister een betrouwbaar beeld zal opleve-
ren. Tot 1986 was het voor Amerikaanse grootverdieners fiscaal aantrekkelijk om hun 
activiteiten onder te brengen bij zogeheten ‘Subchapter C corporations’, die tegen 
een lager tarief dan het particuliere inkomen werden belast. Door een belastingher-
ziening verloor deze constructie haar aantrekkingskracht en grootverdieners brachten 
hun zakelijke inkomsten onder de gewone inkomstenbelasting. ‘This creates the false 
impression of a sharp rise in the incomes of high-income taxpayers even though 
there was only a change in the legal form of that income.’ Martin Feldstein, ‘Piketty’s 
Numbers Don’t Add Up’, Wall Street Journal, 14 mei 2014.

33 Jerry Z. Muller, ‘Capitalism and Inequality. What the Right and the Left Get Wrong’, 
Foreign Affairs, maart/april 2013.

34 Mark Bovens, Paul Dekker en Will Tiemeijer, ‘Sociaal-culturele tegenstellingen in 
Nederland: de stand van zaken’, in: idem (red.), Gescheiden werelden? Een verkenning 
van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, Den Haag, 2014, pp. 9-29, p. 16.
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over een nieuw belastingstelsel. Een gezamenlijke wens van alle politieke partijen 
is om de lasten op arbeid te verlagen, maar de vraag is uiteraard: waarvan wordt 
dat betaald? Dit is niet de plaats om de contouren van een nieuw belastingstelsel te 
schetsen, maar wij veroorloven ons wel een paar punten van kritiek op het stand-
punt dat als er maar een hogere belasting komt voor grote vermogens, bijvoor-
beeld vanaf een miljoen euro, de belasting op arbeid fors verlaagd kan worden. 
Nederland telt zo’n 92.000 miljonairshuishoudens, wat neerkomt op 1,2 procent 
van alle huishoudens.35 Het is volstrekt onrealistisch om te verwachten dat een 
generieke verlaging van de loonbelasting op deze groep kan worden afgewenteld. 
Niet alleen is hun aantal te gering, maar hun vermogens zijn ook bovengemiddeld 
mobiel. De antirevolutionair Van Bylandt wees daar een eeuw geleden al op: ‘Ik 
weet, dat er menschen zijn die het vormen van groote fortuinen met leede oogen 
aanzien en de leer zijn toegedaan van het nivelleeren van de portemonnaie, maar 
ik vind het een geluk wanneer er groote fortuinen door spaarzaamheid worden 
gevormd. Wanneer men te groote lasten op de groote fortuinen legt dan zal de 
ontduiking die dikwijls volkomen te begrijpen is, zonder twijfel grooter worden 
en dit zou ik niet in het belang van het land achten.’36 Naast deze praktische tegen-
werping speelt uiteraard de vraag of het eerlijk is om hogere vermogens zwaarder 
te belasten, een kwestie waar wij later op terugkomen.
 Van de totale particuliere bezittingen bestaat 59 procent uit de eigen woning 
(figuur 1). Achter dit gemiddelde gaan grote verschillen schuil. Voor het hoogste 
vermogensdeciel gold in 2012 dat de eigen woning slechts 36 procent van het 
vermogen vertegenwoordigde; voor de overige decielen was dat gemiddeld 79 pro-
cent.37 Kortom, de keuze om een substantiële verlaging van de belasting op arbeid 
te financieren uit een hogere belasting op vermogen zonder te snoeien in de over-
heidsuitgaven, maakt het haast onvermijdelijk om de eigen woning zwaarder te 
belasten.38 Een hogere vermogensbelasting kan immers alleen structureel veel geld 
opleveren als het vermogen van de brede middenklasse wordt belast. Dat vermo-
gen is niet mobiel omdat het voor het overgrote deel de vorm heeft aangenomen 
van de woning waarin de vermogensbezitter woont.
 Het feit dat de eigen woning een bescheiden deel is van het vermogen van het 
hoogste vermogensdeciel verklaart ook waarom de meest vermogende Nederlan-
ders de economische crisis beter hebben doorstaan dan de overige negentig pro-
cent. De oorzaak van de verslechterde vermogenspositie van de onderste decielen 
moet niet worden gezocht in de wetten van het kapitalisme, maar in de gedaalde 
prijs van onroerend goed. Omdat het hoogste vermogensdeciel een relatief klein 
deel van zijn vermogen in de eigen woning heeft zitten, is het minder hard geraakt 

35 CBS, Miljonairs in cijfers: update en uitbreiding, 2013, p. 3.
36 Tweede Kamer, vergaderjaar 1913-1914, 20 mei 1914, p. 2150.
37 CBS Statline, Samenstelling vermogen; particuliere huishoudens naar kenmerken, 18 

december 2014.
38 Roelof Salomons en Mark van de Velde, ‘Als Piketty z’n zin krijgt, betalen we straks 

huizenbelasting’, NRC Handelsblad, 4 november 2014.
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door de malaise op de huizenmarkt. In de Verenigde Staten – en wellicht ook in 
Nederland, al is dat onbekend – speelde nog een interessante factor een rol in de 
gegroeide vermogensverschillen: toen de beurskoersen na 2007 hard daalden, de-
den laagopgeleide, kleine beleggers hun portefeuilles vaak met verlies van de hand, 
terwijl vermogende investeerders hun beleggingen aanhielden.39 
 Als de eigen woning fiscaal als vermogen wordt aangemerkt, zou dat beteke-
nen dat deze van box 1 (inkomen uit werk en woning) verhuist naar box 3 (inko-
men uit sparen en beleggen). Deze stap wordt, met begrijpelijke omzichtigheid, 
door onder meer de commissie-Van Dijkhuizen aanbevolen, die in juni 2013 op 
verzoek van het kabinet een rapport publiceerde met suggesties voor een beter en 
eenvoudiger belastingstelsel.40 Voor die stap valt veel te zeggen: per slot van reke-
ning is de eigen woning de belangrijkste vorm van vermogen. Het is niet logisch 
dat uitsluitend de (eveneens volkomen fictieve) inkomsten uit deze ene vorm van 
vermogen als arbeidsinkomsten worden behandeld, het zogeheten eigenwoning-
forfait, terwijl andere particuliere vermogensinkomsten in box 3 vallen. Omge-
keerd komt er op den duur een einde aan de situatie dat de rentebetalingen over 
één vorm van vermogensschuld, namelijk de hypotheek, in mindering op het ar-
beidsinkomen mogen worden gebracht terwijl de overige particuliere schulden 
afgetrokken worden van de bezittingen in box 3. Het is goed om te onderstrepen 
dat de commissie-Van Dijkhuizen de verhuizing van de eigen woning naar box 3 
niet aanbeveelt met het oog op hogere belastinginkomsten uit vermogen en voor-
stelt ‘de opbrengsten daarvan terug te sluizen via lastenverlichting’.41

 Naast de eigen woning bestaan particuliere bezittingen vooral uit spaar- en 
banktegoeden en beleggingen, die samen ruim een kwart van het totale privéver-
mogen uitmaken.42 Op de inkomsten uit sparen en beleggen wordt sinds 2001 
de reeds genoemde vermogensrendementsheffing toegepast (box 3). Vermogens-
bezitters worden verondersteld een rendement van ten minste 4 procent per jaar 
te realiseren, waarover 30 procent belasting wordt geheven. Het doet er niet toe 
of dat rendement werkelijk behaald is en dus is de omvang van het vermogen 
bepalend voor de hoeveelheid belasting die iemand moet betalen. De vermogens-
rendementsheffing is in de praktijk een vermogensbelasting van 1,2 procent op 
vermogens groter dan grofweg 21.000 euro; een percentage dat Piketty pas ge-
schikt acht voor vermogens die uit ettelijke miljoenen bestaan. De commissie-Van 
Dijkhuizen heeft berekend dat in de periode 2001-2012 het gemiddelde reële 
rendement van een spaarrekening 0,5 procent bedroeg, nog voor belastingen. Het 
gemiddelde rendement op aandelen was -3 procent; een termijndeposito leverde 

39 Wall Street Journal, 26 oktober 2014.
40 Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, Naar een activerender belastingstelsel. 

Eindrapport, juni 2013, pp. 71-72.
41 Ibidem, p. 7.
42 Wij beperken ons hier tot het particuliere vermogen en laten daarom box 2 (inkomen 

uit aanmerkelijk belang) buiten beschouwing.
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1,6 procent op.43 Als dat schamele of negatieve reële rendement wordt verminderd 
met een belasting van 1,2 procent, is duidelijk dat de vermogensrendementshef-
fing inteert op het vermogen zelf. Inmiddels zijn politici van links tot rechts ver-
enigd in hun verontwaardiging over het beklagenswaardige lot van de spaarder.
 Het is echter eenvoudiger om een bestaande praktijk te veroordelen als on-
eerlijk dan overeenstemming te bereiken over de vraag hoe een rechtvaardig al-
ternatief eruitziet. De Nederlandse volgelingen van Piketty, die met name bij 
GroenLinks en de Socialistische Partij te vinden zijn, zeggen dat het eerlijker is 
om het reëel gemaakte rendement te belasten in plaats van een fictief rendement.44 
Op zichzelf kunnen wij daarmee instemmen en omwille van eerlijkheid zou de 
aandacht van de fiscus dienen te verschuiven van de vermogensomvang naar de 
rendementsomvang.45 Maar erg consequent zijn de linkse voorstellen niet, want 
zij zijn gebouwd op een andersoortige fictie, namelijk dat miljonairs per definitie 
hogere rendementen halen dan kleinere vermogensbezitters. Maar als een vermo-
gen de magische grens van 1 miljoen euro overschrijdt, genereert het niet opeens 
hogere rendementen. Niet de omvang, maar wijze waarop vermogen wordt aan-
gewend is namelijk bepalend voor het rendement. Het is dus helemaal niet zo 
eerlijk van Piketty en zijn Nederlandse aanhangers om vermogensbezitters af te 

43 Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, Naar een activerender belastingstelsel, p. 
64. De commissie merkt op (p. 7) ‘dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat het 
forfaitaire rendement reëel zou zijn, dat wil zeggen gecorrigeerd voor inflatie’. Zie 
S.M.H. Dusarduijn, ‘Van Dijkhuizens vermogensrendementsheffing’, Maandblad 
Belasting Beschouwingen, 2013 (9), pp. 254-266 voor een uitvoerige bespreking van 
de plannen van de commissie voor de vermogensrendementsheffing.

44 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 33003 nr. 59, voorgesteld 15 
november 2011, voor een motie van SP-Kamerlid Bashir met die strekking en Jesse 
Klaver, Nieuwe Nivelleringspolitiek, november 2014 (www.groenlinks.nl).

45 De commissie-Van Dijkhuizen (Naar een activerender belastingstelsel, p. 69) stelt 
voor om het fictieve rendement voor het komende jaar te baseren op de gemiddelde 
nominale rente die in de afgelopen vijf jaar met een spaarrekening te behalen viel. 
Dit zogeheten voortschrijdend gemiddeld rendement ‘doet meer recht aan de relatie 
met het feitelijke rendement’. Invoering ervan zou een belangrijke stap in de goede 
richting zijn. Toch dringt de vraag zich op waarom de commissie tracht het feitelijk 
rendement zo dicht mogelijk te benaderen, maar ervoor terugdeinst om het daadwer-
kelijk behaalde rendement te belasten. De tabellen in het rapport van de commissie 
laten duidelijk zien dat er grote discrepanties zitten tussen de rendementen op aan-
delen en spaartegoeden, en dat het rendement op aandelen sterk fluctueert. In 2008 
incasseerde de gemiddelde belegger een negatief rendement van 51 procent; het jaar 
daarop steeg de waarde van zijn aandelen met 33 procent. Spaarders, daarentegen, 
zagen hun gemiddelde reële rendement stijgen van 0,4 naar 1,4 procent. Waarom 
dan toch beleggingsrendementen belasten tegen het langjarige spaarrendement? Het 
antwoord moet waarschijnlijk gezocht worden in de fiscale valkuilen en voetangels die 
het belasten van reële vermogensrendementen oplevert. Wij zijn ons daarvan bewust, 
maar aangezien de discussie over de vermogensverdeling draait om de vraag ‘wat is 
eerlijk?’ menen wij dat een heffing op het werkelijk behaalde rendement de principi-
ele voorkeur verdient, wat impliceert dat negatieve rendementen aftrekbaar zouden 
moeten zijn.
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rekenen op de omvang van hun vermogen, zonder acht te slaan op het werkelijk 
behaalde rendement. Mocht Piketty toch gelijk hebben met zijn vermoeden dat 
grote vermogens steevast beter renderen dan kleine vermogens, dan betalen de 
eersten vanzelf meer aan de fiscus zodra het reële rendement wordt belast.
 De veronderstelling dat grote vermogens beter renderen is onder meer ge-
baseerd op de afwijkende samenstelling van zulke vermogens. Als bekend weegt 
de eigen woning zwaar in de onderste vermogensdecielen, terwijl het vermogen 
in het hoogste deciel voor een belangrijk deel bestaat uit aandelen en obligaties; 
spaartegoeden en de eigen woning zijn relatief minder belangrijk. Aan de hand 
van die gegevens heeft het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging het ver-
mogensrendement per deciel berekend voor de periode 2006-2011. De conclusie 
is opvallend: ‘De rendementen op het vermogen zijn voor ieder vermogensdeciel 
zo goed als gelijk, tussen de 1,8% en 2,2%.’46 Het Centraal Planbureau ondernam 
een soortgelijke exercitie en kwam tot een straffe conclusie voor hetzelfde tijdvak: 
‘Gedurende de periode waarvoor data beschikbaar is, hebben hogere vermogens 
een lager rendement behaald dan huishoudens in het midden van de distributie.’47 
De reden is, stelt het CPB, dat de grootste vermogens voor een flink deel bestaan 
uit aandelen en die presteerden in die periode bijzonder slecht. Hier zou tegen 
kunnen worden ingebracht dat de jaren 2006-2011 niet representatief zijn. Maar 
zelfs op de langere termijn is het verband tussen de vermogensomvang en het ver-
mogensrendement bescheiden, hoewel positief. In de periode 1990-2012 haalden 
de onderste zes vermogensdecielen een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,7 
procent, tegen 4,3 procent voor het meest vermogende deciel; een verschil van 
maar 0,6 procent. Zelfs de zeer grote vermogens, de hoogste 1 procent, kwamen 
volgens het CPB sinds 1990 niet verder dan 4,6 procent rendement per jaar. Dit 
zijn belangwekkende kanttekeningen, uit onverdachte hoek, bij de bewering van 
Piketty cum suis dat grote vermogens en hoge rendementen hand in hand gaan. 
Wat ons betreft is dat een aanvullend, empirisch bezwaar tegen een progressieve 
vermogens(winst)belasting dat iedereen zich zou moeten aantrekken, al zijn onze 
bezwaren tegen nivelleringspolitiek vooral principieel van aard.
 Liberalen die zich uitspreken tegen een progressieve vermogens(winst)belas-
ting worden door politieke tegenstanders nog wel eens herinnerd aan de minister 
van Financiën Nicolaas Gerard Pierson (1839-1909). Onder verantwoordelijk-
heid van deze liberaal kwam in 1892 de Wet op de vermogensbelasting tot stand. 
Piersons vermogensbelasting was niet alleen gebaseerd op de inmiddels beruchte 
aanname dat het vermogen met 4 procent per jaar zou aanwassen, maar zij was 
ook progressief. 
 Om te voorkomen dat Pierson zomaar in het kamp van Piketty wordt getrok-
ken, is het goed om te weten dat de heffing op het vermogen toentertijd ten hoog-

46 Aldert Boonen, Vermogen maakt verschil. De verdeling van vermogen en de gevolgen 
ervan, Amsterdam, 2015, p. 100.

47 CPB, Het financieel vermogen in box-3: verdeling en belasting (CPB Achtergronddocu-
ment), 16 maart 2015, p. 10.
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ste 0,15 procent bedroeg, oftewel een factor 200 kleiner dan de 30 procent die 
thans over het veronderstelde rendement wordt geheven. Daarnaast was een plat-
tere vermogensverdeling voor Pierson geen doel op zich. Toen hij bij de behande-
ling van het wetsontwerp commentaar kreeg op de progressie, die onrechtvaardig 
dan wel volstrekt ontoereikend werd gevonden, zei hij een tegenstander van de 
Duitse kathedersocialist Adolph Wagner te zijn: ‘Deze is de meening toegedaan 
dat alle belastingregelingen voor een deel strekken moeten om de sociale onge-
lijkheid te temperen. (…) Van dit standpunt wil ik niets weten; ik vind het een 
verkeerd standpunt. (…) Maar bij gelegenheid van eene belastinghervorming als 
het ware ter loops, par précol, de fortuinen een weinig te nivelleeren, noem ik een 
verkeerd stelsel en daartegen ben ik opgekomen. Ik heb gezegd: progressie mag 
nooit een beginsel zijn, maar enkel toepassing van een beginsel’.48 Met dat laatste 
doelde hij op het draagkrachtbeginsel, dat bij de meeste bestaande belastingen in 
Piersons tijd geen rol speelde. In tegendeel, de zogenaamde verteringsbelastingen 
drukten het zwaarst op de minderbedeelden en de (progressie in de) vermogens-
belasting was ook bedoeld ter compensatie daarvan.
 Het grote verschil tussen 1892 en vandaag is dat wij tegenwoordig een sterk 
progressieve inkomstenbelasting en een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid 
kennen, een combinatie die Nederland heeft doen belanden in de top van meest 
egalitaire samenlevingen, althans wat de inkomensverdeling betreft. Dat stelsel 
hoort erop te zijn gericht om bestaanszekerheid te bieden aan mensen die niet 
(voldoende) in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien en hoort 
zo weinig mogelijk negatieve prikkels te bevatten voor mensen die wel in hun 
eigen onderhoud kunnen voorzien. Wie daarenboven een plattere verdeling van 
vermogen wil afdwingen, geeft prioriteit aan één vorm van gelijkheid, namelijk 
gelijkheid van uitkomsten oftewel ex-post gelijkheid, boven alternatieve opvattin-
gen over rechtvaardigheid. Daarnaast kleven er praktische nadelen aan nivellering 
die over het hoofd gezien of gebagatelliseerd worden, zoals de reeds genoemde 
uitstroom van kapitaal naar het buitenland. Dat kapitaal had gebruikt kunnen 
worden voor consumptie of investeringen die uiteindelijk de economische groei 
opleveren waar werknemers wel bij varen.

De ‘fundamentele logische tegenstelling’ van het kapitalisme die Piketty meent te 
hebben gevonden, luidt dat onder normale omstandigheden het rendement op 
vermogen groter is dan de economische groei. Ook beweert hij dat grote vermo-
gens beter renderen dan kleine. In dit hoofdstuk hebben wij een aantal punten 
van kritiek op deze stellingen geformuleerd, die we hier zeer beknopt samenvat-
ten. Om te beginnen veegt Piketty allerlei soorten kapitaal op één hoop. Kapitaal 
(huizen, spaargeld, beleggingen, fabriekspanden) is echter heterogeen en de ren-
dementen verschillen sterk per kapitaalvorm en per periode. Bovendien beschikt 
de ene vermogensbezitter over meer verstand, geluk en durf dan de andere. Ook 

48 Eerste Kamer, vergaderjaar 1892-1893, 24 september 1892, p. 56.
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heeft Piketty nauwelijks oog voor het risico dat investeerders lopen om hun (ge-
leende) vermogen kwijt te raken. Ten slotte is het uiterst onwaarschijnlijk dat ka-
pitaal langdurig hoge rendementen oplevert als de economische groei structureel 
achterblijft. Als de aanzwellende hoeveelheid kapitaal niet productief kan worden 
ingezet ten behoeve van de (kennelijk achterblijvende) consumptieve vraag, dan 
moet het rendement wel dalen.
 Vreemd genoeg komt het waarom van de lage economische groei in de oude 
geïndustrialiseerde landen niet aan bod in Capital in the Twenty-First Century. 
Globalisering en bovenal automatisering zullen grote gevolgen hebben voor de 
beroepsbevolking in Europa en de Verenigde Staten. Als het onderwijs daar niet 
op wordt afgestemd, dreigt het gevaar dat niet verschil in vermogen maar verschil 
in vaardigheden uitgroeit tot een maatschappelijke scheidslijn. Piketty maakt op 
geen enkele manier aannemelijk dat een mondiale vermogensbelasting het econo-
misch perspectief van de gemiddelde werknemer zal verbeteren.
 In het laatste deel van dit hoofdstuk werd de mythe doorgeprikt dat het zwaar-
der belasten van Nederlandse superrijken genoeg geld oplevert om de belasting op 
arbeid flink te verlagen. Nog afgezien van de vraag of het rechtvaardig is om grote 
vermogens zwaarder te belasten, telt Nederland daarvoor eenvoudig weg te weinig 
miljonairs. Hun vermogen is bovendien veel mobieler dan het vermogen van de 
middenklasse, dat voornamelijk uit de eigen woning bestaat. In navolging van de 
commissie-Van Dijkhuizen pleiten wij voor het verhuizen van de eigen woning 
van box 1 naar box 3 (particulier vermogen). Daarnaast zou de aandacht van de 
fiscus moeten verschuiven van de omvang van het vermogen naar het werkelijk 
behaalde rendement.
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4. De vermogensverdeling in Nederland
Drie redacteuren van de WRR-bundel Hoe ongelijk is Nederland? trekken de vol-
gende conclusie uit hun bevinding dat ‘de kloof tussen de laagste en de hoogste 
inkomensgroepen’ in Nederland sinds de jaren negentig behoorlijk is gegroeid: 
‘De populaire samenvatting van de Amerikaanse situatie “de armen worden armer 
en de rijken worden rijker” is dus ook van toepassing op Nederland’.1 Oxfam No-
vib, een organisatie die zich hard maakt voor ontwikkelingssamenwerking, doet 
daar nog een schepje bovenop: ‘De taart van de welvaart wordt ongelijk verdeeld. 
Een rijke elite met grote politieke invloed manipuleert de economische spelregels 
in haar eigen voordeel. Dit ondermijnt de democratie en gaat ten koste van de 
allerarmsten en de middenklasse.’2

4.1 Kanttekeningen bij ‘rijker’ en ‘armer’
Zo boud gesteld en zonder verdere toelichting is de stelling dat de armen armer 
worden en de rijken rijker misleidend, en wel om drie redenen. Ten eerste bete-
kent de uitspraak ‘de armen worden armer’ in het normale spraakgebruik dat de 
armen dit jaar minder te besteden hebben dan vorig jaar, en vorig jaar minder dan 
het jaar daarvoor. Armoede is tot op zekere hoogte een relatief begrip, maar als wij 
zeggen dat iemand in tien jaar tijd armer is geworden, bedoelen wij dat hij in abso-
lute zin minder te besteden heeft gekregen. Die conclusie kan niet zomaar worden 
getrokken uit een gegroeide kloof tussen de laagste en de hoogste inkomensgroep. 
Als die zich eind jaren negentig tot elkaar verhielden als 1:10 en nu als 2:30 dan 
kan hooguit worden gezegd dat de armen minder snel rijker zijn geworden dan 
de rijken rijker. Maar zelfs dat is een veel te somber voorbeeld vergeleken met 
de werkelijke inkomensontwikkeling in Nederland: het gemiddelde besteedbare 
jaarinkomen van de minst verdienende 10 procent huishoudens is gestegen van 
5.300 euro in 2000 naar 7.000 euro in 2013, een stijging van 32 procent; het 
hoogste inkomensdeciel zag het inkomen toenemen met 31 procent, van 63.500 
naar 83.200 euro.3 Daarbij moet bedacht worden dat een deel van de huishoudens 
tussen 2000 en 2013 van het ene naar het andere inkomensdeciel zijn gemigreerd. 
Bovendien laat onderzoek zien dat de veel gesuggereerde groei van topinkomens 
zich niet heeft voorgedaan.4 De inkomensaandelen van zowel de bestbetaalde 1 

1 Monique Kremer, Robert Went en Mark Bovens, ‘Economische ongelijkheid in Ne-
derland’ in: Monique Kremer e.a. (red.), Hoe ongelijk is Nederland?, pp. 11-36, p. 16.

2 Oxfam Novib, Eerlijke belasting, gelijke kansen. Een internationaal perspectief op onge-
lijkheid en belastingen in Nederland, juni 2014, p. 2 (www.oxfamnovib.nl).

3 CBS Statline, Inkomensgroepen; particuliere huishouden naar diverse kenmerken, 8 
december 2014.

4 Koen Caminada, Kees Goudswaard en Marike Knoef, ‘Belasting aan de top: geen 
spoor van groeiende ongelijkheid’, Me Judice, 14 maart 2015.
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als 5 en 10 procent zijn tussen 1990 en 2012 zo goed als onveranderd gebleven. 
Zelfs het aandeel van de 0,1 procent grootverdieners in het totale bruto-inkomen 
is nagenoeg ongewijzigd. In de 22 jaar die het onderzoek beslaat, schommelt hun 
aandeel tussen 1,1 en 1,2 procent. Het enige wat in die periode is gestegen, is de 
belastingafdracht van de 10 procent hoogste inkomens: van 30,4 naar 33,2 pro-
cent van het totaal aan inkomensheffingen.
 Een tweede kanttekening is dat de conclusie van de WRR alleen opgaat als de 
samenstelling van de armste respectievelijk rijkste groep in al die jaren ongewijzigd 
is gebleven. De welvaartsverdeling zou dan een soort gesloten kastenstelsel zijn, 
gespeend van iedere vorm van mobiliteit tussen de groepen. Maar zijn de tien 
procent armste huishoudens van vandaag wel dezelfde huishoudens die vijftien 
jaar geleden op de onderste sport van de welvaartsladder stonden? Dat is een be-
langrijke vraag omdat niemand, van links tot rechts, blij zal zijn met een economie 
zonder dynamiek.
 Een derde kanttekening is dat ‘arm’ en ‘rijk’ geen behulpzame etiketten zijn 
in een discussie waarin meer aandacht is voor enerzijds ongelijkheid in arbeids-
inkomens en anderzijds vermogensongelijkheid. Hoe zorgelijk het is als iemand 
langdurig over een laag arbeidsinkomen beschikt, hangt af van de hoeveelheid ver-
mogen die hij heeft. Zijn de Nederlanders met weinig of geen vermogen dezelfde 
mensen die onderaan de verdeling van arbeidsinkomens staan?
 Deze drie kanttekeningen komen hieronder terug als de Nederlandse vermo-
gensverdeling in ogenschouw wordt genomen, een verdeling die sinds 2014 volop 
in de belangstelling staat en waarvoor volgens critici van ongelijkheid lange tijd 
veel te weinig aandacht is geweest. Bij grote ongelijkheid denken Nederlanders in 
eerste instantie aan ‘ontwikkelingslanden’ of aan de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië met hun ‘harde kapitalisme’, stelt Bas van Bavel in Hoe ongelijk is Ne-
derland?, maar niet aan hun eigen land. Zeer ten onrechte, meent hij, want vol-
gens een veelgebruikte ongelijkheidsmaat zit Nederland ‘dicht bij het maximum 
van ongelijkheid’; op Polen na zou de vermogensongelijkheid in Europa nergens 
zo groot zijn als in Nederland.5 Dat zou reden tot zorg zijn, want ‘de verdeling 
van bezit vormt een van de meest fundamentele kenmerken van elke samenleving’ 
omdat bezit ‘economische macht, politieke invloed en maatschappelijke mogelijk-
heden’ geeft.6 Wie dacht dat de financieel-economische crisis die in 2008 uitbrak 
een sterk nivellerend effect had, net als de Grote Depressie, komt volgens Van 
Bavel bedrogen uit, want de grote vermogensbezitters zijn er de afgelopen jaren 
gewoon op vooruitgegaan.

4.2 Leeftijd, inkomen en huishoudomvang
Over de mogelijke gevolgen, zoals uitholling van de democratie, en oorzaken van 

5 Van Bavel, ‘Vermogensongelijkheid in Nederland’, pp. 80 en 84.
6 Ibidem, p. 79.
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vermogensverschillen, zoals het erfrecht, komen wij later nog te spreken. Eerst is 
van belang om enige nuancering aan te brengen bij de stelling dat er in Nederland 
sprake is van extreme vermogensconcentratie. Dat wordt meestal geconcludeerd 
op basis van een grafiek zoals hieronder is weergeven.
 De grafiek (figuur 2) laat zien dat de 10 procent meest vermogende huishou-
dens 61,6 procent van het totale vermogen bezit. De minst vermogende helft 
van de huishoudens bezit daarentegen netto vrijwel niets of heeft zelfs schulden, 
voornamelijk in de vorm van een hypotheek. Dat geldt bovenal voor het minst 
vermogende deciel: 94 procent van die huishoudens beschikt over een eigen wo-
ning.7

 De vermogensverdeling is veel schever dan de inkomensverdeling. Dat zou 
volgens critici van ongelijkheid een barst hebben geslagen, of moeten slaan, in 
het Nederlandse zelfbeeld. Wij beschouwden onze samenleving lange tijd als zeer 
egalitair, maar dat kwam omdat wij de extreem ongelijke verdeling van vermogen, 
ongelijker zelfs dan in naburige landen, over het hoofd zagen.

Bron: CBS Statline (Gemiddeld vermogen; particuliere huishoudens naar diverse  
kenmerken, 18 december 2014)

Dat de vermogensverdeling zeer scheef is, valt niet te betwisten. Maar er zijn wel 
belangrijke nuanceringen aan te brengen. Om te beginnen is de ophef over het feit 
dat de vermogensverdeling zo veel ongelijker is dan de inkomensverdeling nogal 
merkwaardig. De vermogensdeling is naar haar aard immers altijd schever dan de 

7 Eerste Kamer, vergaderjaar 2014-2015, Kamerstuk 33752 nr. R, 16 september 2014, 
p. 7 (Kamerbrief over de Nederlandse vermogensverdeling).
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inkomensverdeling, onder meer omdat de factor (leef )tijd een grote rol speelt: af-
gezien van enkele mensen die op jonge leeftijd zakelijk zeer succesvol zijn, groeien 
in verreweg de meeste gevallen vermogens langzaam mee met leeftijd. Daar komt 
bij dat tegen de tijd dat de gemiddelde erfgenaam een nalatenschap ontvangt, hij 
al aan het einde van zijn carrière zit. Dat versterkt uiteraard de concentratie van 
vermogen onder (relatieve) ouderen, maar het betekent ook dat de angst overdre-
ven is dat er een renteniersklasse zal ontstaan die dankzij rijke ouders nooit hoeft 
te werken. In de inkomensverdeling speelt leeftijd een veel bescheidener rol. Een 
oudere leraar verdient weliswaar meer dan een beginnende onderwijzer op een 
middelbare school, maar de laatste verdient op zijn beurt min of meer hetzelfde als 
een huisschilder met twintig jaar ervaring. Het resultaat is een veel gelijkmatigere 
inkomensverdeling, nog voordat progressieve belastingen, toeslagen en uitkerin-
gen hun nivellerende werk hebben gedaan.

Bron: CBS Statline (Gemiddeld vermogen; particuliere huishoudens naar diverse  
kenmerken, 18 december 2014)

Als wij kijken naar de vermogensverdeling over leeftijdsgroepen dan blijkt, niet 
verrassend, dat er een sterk positief verband bestaat tussen de leeftijd van de ver-
mogensbezitter en de omvang van zijn vermogensbezit (figuur 3). Een belangrijk 
deel van de verklaring ligt in de onderwaarde respectievelijk overwaarde van de 
eigen woning. Gemiddeld genomen geldt voor hoofdkostwinners van 45 jaar en 
jonger dat een (zeer) grote meerderheid kampt met onderwaarde, terwijl mensen 
van 65 jaar en ouder of geen hypotheekschuld hebben of een woning met over-
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waarde bezitten.8

 Het feit dat leeftijd zo sterk van invloed is op de vermogensverdeling sugge-
reert dat er sprake is van aanzienlijke vermogensmobiliteit. Senioren van 70 jaar 
en ouder (1,25 miljoen huishoudens) bezitten meer vermogen dan iedereen jonger 
dan vijftig jaar bij elkaar opgeteld (3,59 miljoen huishoudens), maar slechts een 
fractie van hen is met een gouden lepel in de mond geboren. Hoe het werkelijk 
zit met vermogensmobiliteit blijft gissen. Voor zover wij weten zijn daarover geen 
gegevens beschikbaar, in tegenstelling tot intergenerationele inkomensmobiliteit, 
die in Nederland op hetzelfde hoge niveau als in Zweden ligt.9 In het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten, daarentegen, bestaat een veel ster-
ker verband tussen het inkomen van de ouders en dat van de kinderen. Er zijn 
wel een paar aanwijzingen in de richting van de conclusie dat de rijken, in termen 
van vermogen, geen gesloten klasse vormen. De Internal Revenue Service (IRS), 
de Belastingdienst van de Verenigde Staten, houdt sinds 1992 een lijst bij van de 
400 Amerikaanse huishoudens met de grootste belastingaangiftes, wier inkomen 
overwegend uit kapitaalinkomen bestaat. Van 1992 tot en met 2010 stonden in 
totaal 4024 unieke huishoudens op de Fortunate 400, waarvan 2909 huishoudens 
maar één keer.10 Slechts 95 huishoudens slaagden erin om tien keer of vaker op de 
lijst te komen. De manier waarop Piketty omgaat met ranglijsten van superrijken 
en megabedrijven verraadt dat hij blind is voor deze mobiliteit. Schrijvend over 
de vermogensaccumulatie van een paar honderd miljardairs in de periode 1987-
2013 meldt hij dat ‘the average wealth of this group’ een jaarlijkse groei vertoonde 
van 6,4 procent, gecorrigeerd voor inflatie. Maar de groep uit 2013 bestaat uit 
bijna geheel andere mensen dan de groep uit 1987. Stan Veuger van het American 
Enterprise Institute berekende het gemiddelde jaarlijkse rendement van de tien 
miljardairs die in 1987 het allerrijkst waren, mensen wier namen overigens goed-
deels vergeten zijn. Hun gemiddelde rendement was 0,5 procent.11

Onderzoek naar het profiel van de Nederlandse miljonairshuishoudens leert dat 
29 procent universitair geschoold is en 41 procent ten hoogste een middelbare 
schoolopleiding heeft.12 Voor 27 procent was een erfenis een bron van het vermo-
gen, maar de meesten hebben hun fortuin met ondernemen, beleggen of werken 
bijeen gespaard.13 De angst van Piketty dat het tijdperk van de nouveaux riches 

8 CBS, Welvaart in Nederland 2014. Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens 
en personen, Den Haag, 2014, p. 71.

9 Marion van den Brakel en Linda Moonen, ‘Inkomensmobiliteit tussen generaties 
relatief hoog in Nederland’, Sociaaleconomische trends, april 2013 (www.cbs.nl).

10 IRS, The 400 Individual Income Tax Returns Reporting the Largest Adjusted Gross 
Incomes Each Year, 1992-2010, p. 15 

 (http://www.irs.gov/pub/irs-soi/10intop400.pdf ).
11 Piketty, Capital, p. 434; Stan Veuger, ‘Piketty’s Argument Hits an Iceberg’, U.S. News 

& World Report, 15 mei 2014 (www.usnews.com).
12 CBS, Miljonairs in cijfers: update en uitbreiding, 2013, p. 29.
13 Van Lanschot, Vermogen in Nederland. Dutch Wealth Report 2012, p. 8 
 (www.vanlanschot.nl/vermogeninnederland). 
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voorbij is, lijkt dus ongegrond.
 Een tweede opmerking bij de grafische weergave van de vermogensverdeling 
zoals in de figuur 2 is dat die geen volledig beeld biedt van de verschillen tussen 
arm en rijk. Met opzet schreven wij toen over de 10 procent meest vermogen-
de huishoudens en niet over de 10 procent rijkste huishoudens. In het normale 
spraakgebruik bedoelen we met ‘rijk’ meestal iemand met een hoog salaris, want 
afgezien van de waarde van onroerend goed is het gissen naar iemands vermo-
genspositie. De vermogensverdeling is een stuk minder scheef als wordt gekeken 
naar het vermogensbezit van huishoudens per inkomensgroep, gepresenteerd in 
de figuur hieronder (donkergrijze kolommen). De 10 procent hoogste inkomens 
bezitten dan 29,2 procent van het totale vermogen. Dat is niet gering, maar toch 
aanzienlijk minder dan de 61,2 procent van het vermogen dat in handen is van de 
hoogste deciel vermogensbezitters.

Bron: CBS Statline (Gemiddeld vermogen; particuliere huishoudens naar diverse  
kenmerken, 18 december 2014); CBS, Welvaart in Nederland 2014, p. 75

Het vermogensbezit van de laagste inkomensgroep springt onmiddellijk in het 
oog. Zij heeft, ondanks een laag inkomen, meer of nagenoeg evenveel vermogen 
als de vier daaropvolgende inkomensdecielen. Voor mensen die zich zorgen ma-
ken over de kloof tussen rijk en arm moet dat een geruststelling zijn: als wij al-
leen naar de inkomensverdeling kijken, zouden wij die groep als arm kwalificeren, 
maar in werkelijkheid bezitten de huishoudens in die groep, die voor 30 procent 
uit studenten bestaat, gemiddeld een ton aan vermogen. Evenmin is het een au-
tomatisme dat de grootste vermogensbezitters ook een hoog inkomen genieten: 
bijna een kwart van het hoogste vermogensdeciel valt in de onderste helft van de 
inkomensverdeling en minder dan 1 op de 200 huishoudens zit in zowel het laag-
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ste inkomensdeciel als het laagste vermogensdeciel. Er is in Nederland dus slechts 
in beperkte mate sprake van ‘stapeling van ongelijkheid’.14

 Het is belangrijk op te merken dat alle grafieken de vermogenspositie van 
huishoudens laten zien en niet van individuen. In het hypothetische geval dat het 
inkomen evenredig verdeeld zou zijn onder alle leden van het huishouden dan zou 
de vermogensverdeling tussen de inkomensdecielen een stuk gelijkmatiger zijn. 
De grootte van het huishouding houdt namelijk bijna gelijke tred met de grootte 
van het inkomen: een huishouden uit het laagste inkomensdeciel bestaat gemid-
deld uit 1,3 personen; een huishouden uit het vijfde deciel uit 2 personen; en een 
huishouden uit het tiende inkomensdeciel uit 3,4 personen.15 Het is niet gebrui-
kelijk om in grafische presentaties rekening te houden met de huishoudgrootte, 
maar in de grafiek hierboven hebben wij bij wijze van uitzondering de gegevens 
gecorrigeerd voor huishoudgrootte, wat een veel gematigder vermogensverdeling 
over de inkomensdecielen oplevert (lichtgrijze kolommen). Hoewel voorzichtig-
heid betracht moet worden bij het trekken van conclusies uit deze gecorrigeerde 
gegevens, is het opvallend dat de gemiddelde vermogensomvang per persoon van 
het eerste tot en met het negende inkomensdeciel bijna gelijk is. Anders gezegd: de 
vermogenstoename van huishoudens in hogere inkomensdecielen wordt gecom-
penseerd door de toegenomen huishoudgrootte. Voor de verdeling van vermogens 
over vermogensdecielen liggen de verhoudingen iets anders: in het laagste en in 
het zesde tot en met het tiende vermogensdeciel zijn de huishoudens gemiddeld 
genomen een kwart groter dan in het tweede tot en met het vijfde deciel.

4.3 Pensioenvermogen nivelleert
Bij het trekken van conclusies over de vermogensverdeling moet tevens worden 
bedacht dat in veel grafieken, zowel in dit rapport als in veel andere literatuur, het 
pensioenvermogen van ruim 1.000 miljard euro niet is meegenomen. De meeste 
grafieken zijn beperkt tot de verdeling van de 1.180 miljard euro die particulieren 
bezitten in de vorm van aandelen, spaarrekeningen, obligaties en bovenal onroe-
rend goed. Het CBS telt het pensioenvermogen niet mee omdat het om ‘geblok-
keerd’ vermogen gaat.16 Van Bavel kan zich uitstekend in die keuze vinden: ‘Ook 

14 Koen Caminada, Kees Goudswaard en Marike Knoef, ‘Vermogen in Nederland 
gelijker verdeeld sinds eind negentiende eeuw’, Me Judice, 27 juni 2014; Boonen, 
Vermogen maakt verschil, p. 35.

15 CBS, Welvaart in Nederland 2014, p. 75. Het CBS kan de vermogensverdeling niet 
voor huishoudgrootte corrigeren omdat sommige vermogensbestanddelen, in het 
bijzonder de eigen woning, niet aan individuele personen kunnen worden toegeschre-
ven. De grotere gemiddelde huishoudomvang van de bovenste helft van de vermo-
gensverdeling is onzes inziens een grove indicatie dat het vermogen op termijn, via 
het erfrecht, over meer personen zal worden verdeeld, wat een rem zet op intergenera-
tionele ongelijkheid. 

16 Noortje Pouwels-Urlings en Marion van den Brakel, ‘Vermogensongelijkheid tijdens 
de crisis’, Economisch Statistische Berichten 99 (4788), 2014, pp. 396-398, p. 398.
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houden de pensioenuitkeringen op bij overlijden, zijn de rechten niet overdraag-
baar 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.’17

 Voor deze redenering valt wel wat te zeggen, maar er zijn ook goede argu-
menten om het pensioenvermogen toch te beschouwen als deel van het normale 
vermogen. Zo is het goed voorstelbaar dat de zwakke vermogenspositie van veel 
huishoudens ten dele is terug te voeren op de ruim biljoen euro die in de pensi-
oenfondsen zit. De noodzaak om tijdens het werkzame leven te sparen is minder 
groot als iemand weet dat hij na het beëindigen van zijn carrière kan rekenen op 
een AOW-uitkering in combinatie met een particulier pensioen. Mocht hem voor 
de pensioengerechtigde leeftijd iets ernstigs overkomen, langdurige werkloosheid 
of ziekte, dan wordt hij bijgestaan door verzorgingsstaatarrangementen. Dat er-
kent ook Van Bavel: ‘In een sterk uitgebouwde verzorgingsstaat hoeven mensen 
in geval van nood geen beroep te doen op het eigen vermogen, omdat ze op dit 
vangnet kunnen terugvallen.’18 Als mensen weten dat zij geen beroep hoeven te 

17 Van Bavel,‘Vermogensongelijkheid in Nederland’, p. 82.
18 Ibidem, p. 90.
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doen op het eigen vermogen, wordt de urgentie van een grote spaarpot natuurlijk 
minder. In een tamelijk onbekend gebleven werkje wees Alexis de Tocqueville 
reeds op de moral hazard van een verzorgingsstaat: als de welvaart in een land 
toeneemt en het sociale vangnet groter wordt, groeit het aandeel van de bevolking 
dat een beroep doet op ondersteuning door de staat.19 
 Daar komt nog bij dat voor sommige voorzieningen, zoals de AWBZ, een fikse 
eigen bijdrage wordt gevraagd (tot een maximum van 2248,60 euro per maand) 
van iedereen met een vermogen van meer dan 21.000 euro. Soms zit dat vermo-
gen vast in de bakstenen van een woning en is dus praktisch geblokkeerd. Er zijn 
zorgbehoevende mensen in grote moeilijkheden gekomen omdat zij er niet in 
slaagden hun woning te verkopen, maar wel een eigen bijdrage moesten betalen 
op basis van de waarde van die woning. Vermogenstoetsen worden ook toegepast 
bij de zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget, de bijstand en de 
rechtsbijstand.20 Tot slot is het zo dat, hoewel een pensioen niet aan een volgende 
generatie kan worden overgedragen, de langstlevende partner in veel gevallen een 
nabestaandenpensioen geniet.

Bron: Caminada, Goudswaard en Knoef, ‘Vermogen in Nederland gelijker verdeeld sinds 
eind negentiende eeuw’; CBS Statline (Gemiddeld vermogen; particuliere huishoudens 
naar diverse kenmerken, 18 december 2014)

Het feit dat veel werknemers verplicht pensioen opbouwen, is een andere goede 
reden om in de vermogensverdeling rekening te houden met de pensioenen. Er 
bestaat weliswaar geen algehele pensioenplicht in Nederland, maar veel bedrijven 

19 Alexis de Tocqueville, Memoir on Pauperism, with an introduction by Gertrude Him-
melfarb, Londen, [1835] 1997. 

20 Boonen, Vermogen maakt verschil, pp. 81-82.
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zijn onderworpen aan collectieve arbeidsovereenkomsten of verplicht aangesloten 
bij een bedrijfstakpensioen. Als het geld dat nu vastzit in pensioenfondsen gewoon 
als besteedbaar inkomen tot de beschikking van werknemers had gestaan, zou 
ongetwijfeld een deel van het hogere inkomen zijn gespaard. Onderzoek leert dat 
als mensen meer pensioen opbouwen zij minder particulier sparen: ‘Iedere euro 
die er aan pensioenvermogen wordt opgebouwd, zorgt voor een afname van het 
privévermogen met 47 eurocent.’21 Als de pensioenplicht een negatief effect heeft 
op de opbouw van (vrij beschikbaar) vermogen, dan is het redelijk om het pensi-
oenvermogen te betrekken in de vermogensverdeling.

Figuur 6 laat zien wat het betekent voor de vermogensverdeling in Nederland in-
dien het pensioenvermogen wordt meegenomen in de berekening en naast de ver-
mogensverdeling zonder pensioenen wordt gezet.22 Zonder medeneming van het 
pensioenvermogen komt het cumulatieve vermogen pas ergens in het zesde deciel 
boven nul uit (vergelijk figuur 2); als de pensioenen worden meegeteld, schiet het 
cumulatieve vermogen al in het 35 percentiel in de zwarte cijfers. Ook daalt het 
vermogensaandeel van de grote bezitters. De meest vermogende 1 procent heeft in 
de CBS-versie een kwart van het totale vermogen in handen; als rekening wordt 
gehouden met de pensioenen krimpt dat naar 17 procent.23 Het is overdreven om 
te stellen dat de vermogensverdeling in Nederland een metamorfose ondergaat 
zodra de pensioenen worden meegeteld, wat in het politieke en publieke debat wel 
gesuggereerd wordt, maar de versterkte vermogenspositie van de lagere decielen is 
zonder meer een welkome aanvulling.

In dit hoofdstuk stond de Nederlandse vermogensverdeling centraal, die veel sche-
ver is dan de inkomensverdeling. Mede door het alarmistische WRR-rapport Hoe 
ongelijk is Nederland? ontstond daarover veel onnodige beroering. Echter, noch de 
inkomensongelijkheid noch de vermogensongelijkheid is sinds de jaren negentig 
noemenswaardig toegenomen. En zelfs als dat wel het geval was geweest, dan zou 
daar niet zomaar de conclusie aan mogen worden verbonden dat de armen armer 
zijn geworden en de rijken rijker. Huishoudens hebben immers geen vaste positie 
in de verdeling van vermogen en inkomen, maar zijn mobiel. Bovendien speelt 
leeftijd een zeer grote rol in de vermogensverdeling: senioren hebben vaak een 
bescheiden inkomen, maar bezitten een bovengemiddeld groot vermogen. Slechts 
0,5 procent van de huishoudens zit in zowel het laagste vermogensdeciel als het 
laagste inkomensdeciel.
 Een andere belangrijke kanttekening bij de vermogensverdeling in Nederland 

21 Ibidem, p. 14.
22 Gebaseerd op gegevens die ons zijn verstrekt door Marike Knoef, mede-auteur van 

‘Vermogen in Nederland gelijker verdeeld sinds eind negentiende eeuw’, Me Judice, 
27 juni 2014.

23 Caminada, Goudswaard en Knoef, ‘Vermogen in Nederland gelijker verdeeld sinds 
eind negentiende eeuw’.
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is dat de pensioenvermogens gewoonlijk niet in de berekening worden betrokken. 
Er zijn goede argumenten om dat wel te doen, zoals het feit dat mensen minder 
particulier vermogen opbouwen naarmate hun pensioenvermogen groter is. Als de 
pensioenen worden meegenomen in de vermogensverdeling daalt het aandeel in 
het totale vermogen van de rijkste 1 procent met ongeveer eenderde en vindt bijna 
een halvering plaats van het aantal huishoudens met een negatief vermogen.
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5. Erfbelasting 

Aan het begin van dit rapport werd Alexis de Tocqueville ten tonele gevoerd, die 
meende dat met de invoering van het moderne erfrecht de laatste stap op weg naar 
gelijkheid was gezet. Een kleine twee eeuwen later voorspelt Piketty echter dat wij 
op de drempel staan van een tijd waarin erfenissen wederom een belangrijke rol 
zullen spelen. Hij schat dat één op de zes mensen een erfenis zal ontvangen die 
groter is dan het bedrag dat iemand uit de armste helft van de bevolking bij elkaar 
kan verdienen in zijn gehele arbeidzame leven: ‘a fairly disturbing form of ine-
quality, which is in the process of attaining historically unprecedented heights’.1 
Hij reageerde ontsteld op het besluit van de rechtse regering van Noorwegen om 
erfenissen niet langer te belasten, die daarmee het voorbeeld van Zweden volgt.2

 Het Noorse initiatief kan op grote bijval rekenen in Nederlandse kringen waar 
Scandinavië normaal gesproken niet als lichtend voorbeeld fungeert. In een re-
cent overzicht van de ‘meest gehate belastingen’, opgesteld door weekblad Elsevier, 
stond de erfbelasting op plaats 1 (en de vermogensrendementsheffing op plaats 
2).3 Formeel sprak Tweede Kamerlid Bontes slechts namens zijn tweehoofdige 
fractie, maar hij voelde zich ongetwijfeld gesteund door een flink deel van de Ne-
derlandse bevolking toen hij in de Kamer zei: ‘Ik bied hierbij met trots ons fiscale 
plan aan. Ook onze belastingplannen voor de langere termijn staan erin. Weg met 
de schenk- en erfbelasting! Doei, overdrachts- en vermogensbelasting. Ik wens 
vooral de heer Zijlstra veel leesplezier. Zie het maar als een cursus liberalisme. Een 
echte liberaal zou zijn vingers erbij aflikken.’4
 Het staat te bezien of Bontes gelijk heeft, maar hij appelleerde zonder twijfel 
aan een breed gedeeld gevoel onder VVD’ers. In 2008 noemde hun leider Rutte 
de erfbelasting ‘de minst rechtvaardige van alle belastingen’ en een jaar later diende 
hij namens de toen oppositionele VVD een tegenbegroting in waarin werd gepleit 
voor halvering en op den duur afschaffing van de ‘sterftaks’.5

5.1 Liberalisme en erfrecht
Voor een cursus liberalisme en erfrecht zijn betere bronnen voorhanden dan Bon-

1 Piketty, Capital, p. 421.
2 ‘Piketty Warns Scandinavia of Growing Income Inequality Risk’, 13 juni 2014  

(www.bloomberg.com).
3 Elsevier, 8 november 2014. Onduidelijk is of de respondenten allen medewerkers van 

Elsevier waren of dat er ook buiten de redactieburelen is rondgevraagd.
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, vergaderingnummer 2, 17 september 2014, 

p. 2-8-71.
5 De Telegraaf, 11 september 2008; Tegenbegroting VVD, 23 september 2009  

(www.officielebekendmakingen.nl).
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tes’ belastingplan, zoals The Wealth of Nations, het klassieke werk van de Schot 
Adam Smith (1723-1790). Een erfbelasting voor inwonende kinderen, die nog 
afhankelijk waren van het inkomen van hun vader, was volgens Smith ongepast, 
omdat de dood van hun vader inkomensverlies betekende. ‘That tax would be 
cruel and oppressive which aggravated their loss by taking from them any part of 
his succession.’ Smith kon zich echter voorstellen dat kinderen die zelf al een gezin 
gesticht hadden en een zelfstandig inkomen genoten wel belasting betaalden over 
een erfenis van hun vader. ‘Whatever part of his succession might come to such 
children would be a real addition to their fortune, and might therefore, perhaps, 
without more inconveniency than what attends all duties of this kind, be liable 
to some tax.’6 
 John Stuart Mill bekeek het erfrecht vanuit het perspectief van eigendom. Iemand 
mocht zich eigenaar noemen van hetgeen door eigen inspanning was geproduceerd 
of als gift was verkregen. Een gift of wilsbeschikking komt tot stand door een besluit 
van de gever, maar een erfenis valt ten gevolge van de wet toe aan de kinderen of, als 
die er niet zijn, aan andere familieleden die geen inspanning hebben geleverd voor de 
verkrijging. Mill vond het niet redelijk dat ‘the accumulations of some childless miser 
should on his death (…) go to enrich a distant relative who never saw him’.7 In het 
geval van kinderen stelde Mill een bescheiden erfenis voor die hun een ‘fair chance of 
a desirable existence’ geeft, maar het surplus ‘may rightfully appropriate to the general 
purposes of the community.’8 Als het aan hem lag, kwam er een plafond aan het be-
drag dat één persoon uit een schenking of erfenis kon ontvangen. Hoewel Mill inzake 
de inkomstenbelasting een fel tegenstander van progressiviteit was, vond hij progressie 
in de erfbelasting gerechtvaardigd.9 Hij hoopte daarmee te bereiken dat erflaters hun 
vermogen over verscheidene personen zouden verdelen.
 Friedrich Hayek leek op twee gedachten te hinken. Schrijvend over gelijkheid en 
verdienste in The Constitution of Liberty vroeg hij zich af wat de maatschappij ermee 
opschiet als ouders worden belemmerd in de overdracht van hun rijkdom op hun 
kinderen, terwijl de overdracht van immateriële waarden juist wordt toegejuicht. Maar 
kind te zijn van intelligente ouders is niet meer of minder rechtvaardig of verdiend dan 
geboren te worden in een rijk gezin, stelde Hayek. En wat maakt voor het welvaren 
van de maatschappij eigenlijk uit of een kind ondanks of dankzij zijn ouders hoog-
begaafd is?10 Hiermee distantieert hij zich van de zogeheten luck egalitarians, die een 
versie van verdelende rechtvaardigheid aanhangen waarin compensatie wordt geboden 
voor niet-gekozen, willekeurige pech in het leven. Bovendien is een erfenis een van de 

6 Smith, Wealth of Nations (§V.2.115.
7 Mill, Principles of Political Economy (§II.2.12).
8 Ibidem (§II.2.15 en II.2.16).
9 Ibidem (§V.2.14).
10 Hayek, The Constitution of Liberty, pp. 89-92. Hier kan aan worden toegevoegd dat 

steeds meer bekend wordt over het verband tussen de lichaamslengte, lichaamsbouw 
en fysieke aantrekkelijkheid van werknemers en hun salaris. Dit toont aan dat de 
bron van – en behoefte aan – ongelijkheid onuitputtelijk is. 
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minst verstorende manieren waarop ouders hun kinderen vooruit kunnen helpen in 
het leven, meende Hayek. Wordt die weg afgesneden, dan zullen (sommige) ouders 
juist proberen hun macht en invloed aan te wenden om de toekomst van hun kin-
deren veilig te stellen, wat voor de maatschappij als geheel veel schadelijker is. Elders 
schreef Hayek dat sterk progressieve belastingen een rem zijn op sociale mobiliteit en 
financiële zelfredzaamheid, maar in dit geval liet hij daar direct op volgen: ‘inheritance 
taxes could, of course, be made an instrument toward greater social mobility and great- 
er dispersion of property and, consequently, may have to be regarded as important 
tools of a truly liberal policy which ought not to stand condemned by the abuse which 
has been made of it’.11

 De Amerikaanse vrijemarkteconoom Milton Friedman (1912-2006), ten slotte, 
was een verklaard tegenstander van de estate tax, in feite een boedelbelasting. In 2001 
schreef hij in een open brief, die door honderden hoogleraren ondertekend zou wor-
den: ‘The basic argument against the estate tax is moral. It taxes virtue – living frugally 
and accumulating wealth.’12 Daarnaast droeg hij overwegingen van praktische aard 
aan: de boedelbelasting lokt belastingontduiking uit, de opbrengst is gering terwijl de 
uitvoeringskosten aanzienlijk zijn, en over het vermogen is al in een eerder stadium 
inkomensbelasting betaald.

Bron: CBS Statline (Nalatenschappen; nagelaten vermogen, 21 januari 2014)

11 Friedrich A. Hayek, Individualism and Economic Order, Auburn, [1948] 2009, p. 
118.

12 http://nodeathtax.org/uploads/view/2963/miltonfriedmanletterfinal.pdf. De belasting 
die over de gehele nalatenschap wordt geheven heet de estate tax; erfgenamen betalen 
inheritance tax. Een belangrijk verschil is dat voor het bedrag dat in de vorm van de 
estate tax, of boedelbelasting, moet worden betaald het aantal erfgenamen en hun 
relatie tot de erflater geen rol spelen. In tegenstelling tot de erfbelasting gaat van de 
boedelbelasting geen prikkel uit om de erfenis over zo veel mogelijk erfgenamen te 
verdelen om aldus de belastingdruk te verlagen. Sommige Amerikaanse staten heffen 
bovenop de federale boedelbelasting nog hun eigen boedelbelasting of erfbelasting.
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5.2 Keuzevrijheid voor erflaters: naar een uniform belastingtarief op 
 nalatenschappen
Aan het bovenstaande zouden de inzichten van vele andere liberale denkers kun-
nen worden toegevoegd, maar dit korte rijtje volstaat om te laten zien dat binnen 
de liberale traditie veel genuanceerder over de erfbelasting wordt gedacht dan de 
eenzijdige ‘cursus liberalisme’ van Kamerlid Bontes doet vermoeden. Wel is het 
zo dat niet alle (oude) argumenten voor en tegen de erfbelasting zomaar naar 
het tegenwoordige Nederlandse debat kunnen worden overgeheveld. In tegenstel-
ling tot de Amerikaanse boedelbelasting geldt voor de Nederlandse erfbelasting 
bijvoorbeeld dat die niet op dezelfde persoon drukt als degene die eerder inkom-
stenbelasting heeft betaald: het is immers niet de erflater maar de erfgenaam die 
successierechten betaalt.
 Desondanks wordt ook de Nederlandse erfbelasting vaak gevoeld als een dub-
bele belasting. Het is waar dat er nog geen algemene inkomstenbelasting bestond 
toen minister van Financiën Gogel in 1805 een uniform successiestelsel voor het 
gehele land – formeel het Bataafs Gemenebest – invoerde en aldus een einde maak-
te aan de eeuwenoude wirwar van gewestelijke en regionale erfbelastingen.13 Zoals 
gebruikelijk was geldnood de directe aanleiding, maar er was ook een zogeheten 
rechtsgrond: de nabelasting. Zonder erfbelasting zou in de negentiende eeuw, bij 
ontstentenis van een algemene inkomstenbelasting, het niet-geconsumeerde ver-
mogen van de erflater goeddeels onbelast zijn gebleven. Met de invoering van de 
inkomstenbelasting ontviel uiteraard de grond aan de theorie van de nabelasting, 
wat munitie is voor degenen die tegen de erfbelasting als dubbele belasting ageren: 
de erflater heeft jarenlang inkomstenbelasting betaald en na diens overlijden komt 
de overheid nogmaals langs.
 Dat sentiment is wel begrijpelijk, maar niet helemaal terecht. Als gezegd be-
taalt niet de erflater maar de erfgenaam successierechten, dus de belastingdruk 
rust op een andere belastingplichtige. Daarnaast is het stapelen van belastingen in 
Nederland niet uitzonderlijk. Iemand die na tien jaar sparen zijn huis laat verbou-
wen, betaalt de aannemer gewoon BTW, ook al is over het geld voor de verbou-
wing eerder loonbelasting en vermogensrendementsheffing betaald.
 Wij zijn van mening dat de erfbelasting wel hervormd maar niet afgeschaft 
moet worden.14 In de jaren vijftig verwoordde een Commissie voor Successiebelas-
ting fraai waarom het afdragen van belasting over een erfenis billijk is: ‘Wanneer 
toch hetgeen iemand met arbeid en vlijt verkrijgt door inkomstenbelasting wordt 

13 B.C.M. Jacobs, ‘Van collaterale impost tot successiebelasting’, Weekblad voor privaat-
recht, notariaat en registratie 6516 (134), 2003, pp. 55-60.

14 De voltallige werkgroep staat achter de aanbeveling om erflaters meer keuzevrijheid 
te geven, hoewel Joes Leopold van mening is dat het belasten van schenkingen en 
erfenissen als zodanig niet in overeenstemming is met het liberale uitgangspunt dat 
burgers vrij zouden moeten zijn het reeds belaste vermogen naar eigen goeddunken te 
besteden, schenken of na te laten.
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getroffen, hoeveel te meer reden is er dan iemand te belasten wegens hetgeen hem 
zonder inspanning zijnerzijds in de schoot wordt geworpen.’15 Liberalen zullen 
zich aangesproken voelen door de gedachte dat als burgers belasting betalen over 
de financiële vruchten van eigen arbeid het redelijk is dat zij ook belasting betalen 
over de opbrengst van andermans inspanningen, hoewel wij niet te ver willen 
meegaan in het vaak moreel geladen onderscheid tussen ‘verdiend’ en ‘onverdiend’ 
vermogen. Niettemin: als de schatkist meeprofiteert van een bonus die een werk-
gever uit vrije wil aan een goed presterende werknemer toekent, zou het vreemd 
zijn als de fiscus buiten beeld blijft zodra mensen om niet een erfenis ontvangen.
 Onze bezwaren tegen de bestaande Nederlandse erfbelasting concentreren 
zich op de zogeheten verwantschapsprogressie: de tarieven lopen op naarmate de 
bloedbanden met de erflater zwakker zijn. De verwantschapsprogressie bestond in 
de kiem reeds in het stelsel van Gogel, met dien verstande dat kinderen, ouders, 
en echtgenoten met kinderen vrijgesteld waren van erfbelasting. In 1878 zag de 
vrij-liberale minister Gleichmann zich door een begrotingstekort gedwongen om 
ook hen onder de successiebelasting te brengen. In 1911 werd een tweede vorm 
van progressie, naar grootte van de verkrijging, ingevoerd.16

Bron: CBS Statline (Verkrijgingen uit nalatenschappen waarvoor aangifte, 21 januari 2014)

De successiewet die wij vandaag kennen, stamt op hoofdlijnen uit 1956. In de 
aanloop naar 1956 meende de verantwoordelijke minister (Lieftinck, PvdA) dat 
progressie naar verwantschap en progressie naar de omvang van de erfenis ‘als de 
resultaten van twee in het rechtsbewustzijn van het volk verankerde gedachten’ 

15 Geciteerd in: J.W. Zwemmer, De dood als belastbaar feit, 2001, p. 12 (www.knaw.nl).
16 Tom Pfeil, Op gelijke voet. De geschiedenis van de belastingdienst, Deventer, 2009, pp. 

256-257.
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kunnen worden gezien. Progressie naar omvang gaf uitdrukking aan het volksge-
voel dat inkomen verdiend moet zijn. Grotere (onverdiende) baten, zoals erfenis-
sen, zouden derhalve zwaarder belast dienen te worden. Progressie naar verwant-
schap was volgens hem gebaseerd op het idee van ‘een soort familie-eigendom’.17 
Lieftinck verzuimde helaas te melden wat hij precies bedoelde met dat feodaal 
aandoende begrip.
 Toen enkele jaren geleden onder leiding van minister De Jager (CDA) de suc-
cessiewet werd herzien, schreef deze dat ‘vooral de gedachte doorslaggevend [is] 
dat het gerechtvaardigd is belasting te heffen over vermogen dat iemand zomaar, 
zonder het leveren van inspanning is toegevallen’.18 Daarmee kan de erfbelasting 
in haar algemeenheid worden gerechtvaardigd, maar is uiteraard nog niets gezegd 
over de tariefstructuur. Net als zijn illustere voorganger Lieftinck verdedigde De 
Jager progressie naar verwantschap met een verwijzing naar ‘de aloude gedachte 
van familiebezit’ en met de theorie van de bevoorrechte verkrijging. De laatste 
komt er in het kort op neer dat naaste familieleden op een erfenis rekenen, terwijl 
voor een wildvreemde een erfenis als een volslagen verrassing komt en het dus 
minder bezwaarlijk is om diens erfdeel zwaarder te belasten. Progressie naar de 
omvang van de erfenis stoelde volgens de minister op het ‘draagkrachtbeginsel’. 
Wie een groter bedrag ontvangt, kan meer afdragen.
 Vanuit liberaal en logisch perspectief valt er het nodige af te dingen op bo-
venstaande beweringen. Zo snijdt het argument dat oplopende tarieven een re-
flectie zijn van het draagkrachtbeginsel weinig hout, want het inkomen en de 
vermogenspositie van de erfgenamen spelen geen enkele rol. Hooguit zou men 
kunnen zeggen dat dankzij een erfenis de draagkracht wordt vergroot. De draag-
krachtvergroting wordt echter gelijk belast, ongeacht of de erfgenaam miljonair 
is of van een uitkering moet rondkomen. Daarnaast staat het draagkrachtbeginsel 
op gespannen voet met de verwantschapsprogressie, zoals reeds bij de invoering 
van de progressie naar omvang werd opgemerkt door enkele Tweede Kamerleden: 
‘Ware alleen de draagkracht maatstaf, dan zou de graad van bloedverwantschap 
zonder invloed op de hoegrootheid der belasting behooren te zijn.’19 Mocht er een 
verband bestaan tussen bloedverwantschap en draagkracht, dan is dat verband eer-
der positief dan negatief: het is geen geheim dat kinderen van welvarende ouders 
er gemiddeld genomen financieel beter voorstaan dan kinderen van armlastige 
ouders.

17 Kamerstuk Tweede Kamer, 1948, kamerstuknummer 915, ondernummer 3, Memorie 
van toelichting.

18 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, Kamerstuk 31930, nr. 9, pp. 6-7.
19 Tweede Kamer, vergaderjaar 1910-1911, 8 maart 1911, p. 1638. 
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Bruto omvang van 
de erfenis

Verschuldigde erfbelasting per categorie erfgenaam

Partner Kind Kleinkind Ouder Buurmeisje
50.000 0    3013    5423       884 14.372
100.00 0    8013 14.423 15.884 29.373

200.000 0 24.304 43.748 49.457 67.441

Bron: Rekenhulp erfbelasting (www.belastingdienst.nl)

De verwantschapsprogressie staat welbeschouwd haaks op de voornaamste recht-
vaardiging van de erfbelasting, namelijk dat ‘onverdiende’ meevallers belast horen 
te worden. Van Piketty mocht verwacht worden dat hij hierover iets genuanceerds 
te melden had, maar hij hanteert in zijn strijd tegen intergenerationele ongelijk-
heid slechts één wapen: confiscatie – hij gebruikt dat woord meermaals met in-
stemming – door de staat. Maar wat zou een erflater hebben bewogen om een deel 
van zijn vermogen na te laten aan iemand die geen familie is? Het is toch alleszins 
redelijk om te veronderstellen dat het motief is dat deze niet-verwante erfgenaam 
zich op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt in de ogen van de 
erflater. Om zo iemand vervolgens veel zwaarder te belasten dan een bloedverwant 
is ongepast. Uit onderzoek blijkt dat slechts één op de vijf ouders voornemens is 
om de kinderen een behoorlijke erfenis na te laten en dat twee derde van de ouders 
geen vooropgezet plan heeft om een erfenis na te laten aan hun kind(eren) omdat 
zij liever zelf van het leven genieten – een motief dat onder jongere generaties 
ouders beduidend sterker leeft dan onder vooroorlogse generaties. Tegelijkertijd 
blijkt uit figuur 9 dat verreweg het grootste deel van de totale waarde van de nala-
tenschappen in Nederland bij (meerderjarige) kinderen terechtkomt. Daaruit kan 
de conclusie getrokken worden dat de meeste erflaters tamelijk ongemotiveerd 
hun vermogen nalaten aan hun kinderen.
 Er is nog een bedenking tegen de fiscale discriminatie tussen verwanten en 
niet-verwanten. Volgens de belastingliteratuur is het volledig wegbelasten van 
onbedoelde erfenissen in economisch opzicht uiterst aantrekkelijk vanwege het 
ontbreken van gedragseffecten.20 Als een erflater niet van plan is om vermogen na 
te laten dan zal hij zijn consumptie- en spaargedrag niet laten beïnvloeden door 
de wetenschap dat zijn eventuele nalatenschap naar de staat gaat. De erfbelasting-
tarieven zijn in zulke gevallen niet verstorend, zelfs niet als zij honderd procent 
bedragen. Dat ligt anders bij nalatenschappen die door de erflater zijn gepland. 
De animo van de erflater om zijn vermogen zelf te consumeren zal toenemen 
naarmate de tarieven waarmee de erfgenamen geconfronteerd worden hoger zijn. 
 Voor de overheid is het onmogelijk om bedoelde en onbedoelde erfenissen 
verschillend te belasten omdat zij – gelukkig – niets afweet van de motieven van 
individuele erflaters. Wat wel met zekerheid gezegd kan worden, is dat een nala-

20 J.J. van Gilst, H. Nijboer en C.L.J. Caminada, ‘De successiebelasting vanuit econo-
misch perspectief ’, Weekblad Fiscaal Recht, 18 december 2008, pp. 1423-1430.
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tenschap ten bate van een niet-verwante erfgenaam per definitie bedoeld is. Zo 
iemand krijgt immers alleen een erfenis dankzij het besluit van de erflater om 
hem of haar in het testament op te nemen; heeft de erflater niets laten vastleggen 
dan valt zijn vermogen toe aan bloedverwanten. Nogmaals, een erflater neemt 
doorgaans alleen iemand op in zijn testament als die toekomstige erfgenaam de 
nalatenschap verdiend heeft. Zo bezien is slecht te begrijpen waarom uitgerekend 
niet-verwante erfgenamen het zwaarst worden aangeslagen in de erfbelasting. De 
tabel laat zien dat een zorgzaam buurmeisje of een armlastige krantenbezorger 
over een erfenis van gelijke omvang tot wel vijf maal zoveel erfbelasting moet be-
talen als de kinderen van de erflater. Het is niet verwonderlijk dat niet-verwanten 
gemiddeld de kleinste netto-erfenis ontvangen (figuur 8) en dat maar 6 procent 
van de totale nettowaarde van Nederlandse nalatenschappen naar hen gaat (figuur 
9).21

 Het is begrijpelijk dat partners, die vaak aan de opbouw van het vermogen 
hebben meegewerkt, een algehele vrijstelling genieten en ook dat voor minderjari-
ge, zieke of gehandicapte kinderen een uitzonderingspositie geldt. Maar er is geen 
steekhoudende reden om tussen overige erfgenamen fiscaal onderscheid te maken. 
Wij pleiten daarom in essentie voor een uniform tarief in de erfbelasting, zodat 
erflaters in alle vrijheid kunnen kiezen aan wie zij hun bezittingen nalaten en 
niet bij voorbaat worden afgeschrikt door de hoge tarieven en kleine vrijstellingen 
waarmee niet-verwanten te maken krijgen. Het staat ouders volledig vrij om hun 
gehele vermogen aan hun kinderen na te laten, maar als zij hun vermogen willen 
spreiden buiten de nauwe familie dan hoort de overheid daar geen fiscale boete 
voor uit te delen. Het is geen verdienste van het kind dat het vermogende ouders 
heeft. Als minderjarige heeft het hopelijk kunnen profiteren van de welstand van 
zijn ouders, maar het is onnodig dat het na de dood van zijn beide ouders – en 
het gemiddelde kind is dan 55 jaar oud22 – nog eens wordt voorgetrokken door de 
fiscus.

21 Aangenomen mag worden dat die bedragen en percentages voor niet-verwanten in 
werkelijkheid nog later liggen. Het CBS maakt immers geen onderscheid tussen niet-
verwanten en verre verwanten en schaart sinds 2010 vreemd genoeg ook broers en 
zussen onder die categorie.

22 P.T. de Beer, ‘De belaste dood: belastingheffing op erfenissen’, in: C.L.J. Caminada 
e.a. (red.), Belasting met beleid, Den Haag, 2007, pp. 291-302, p. 299.
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Bron: CBS Statline (Verkrijgingen uit nalatenschappen waarvoor aangifte,  
21 januari 2014)

Is een uniform tarief niet een elegantere en effectievere weg naar vermogenssprei-
ding dan de afschrikwekkend hoge successietarieven die sommige politieke par-
tijen voorstaan?23 Zulke tarieven halen wel geld weg bij de ‘rijken’ en verminderen 
aldus misschien de statistische ongelijkheid, maar zij doen niets concreets voor de 
behoeftige medemens die niet genetisch verwant is aan een vermogensbezitter op 
leeftijd maar die wel warme banden met hem of haar onderhoudt. 
 Een uniform tarief en een vrijstelling van gelijke omvang voor alle erflaters 
doet ook recht aan de groeiende groep kinderloze erflaters. In de afgelopen eeuw 
is het percentage kinderloze vrouwen bijna verdubbeld naar 20 procent. Deze erf-
laters hebben wellicht met anderen even nauwe betrekkingen als sommige (groot)
ouders met hun (klein)kinderen, maar omdat voor de fiscus alleen bloedverwant-
schap telt, worden hun erfgenamen veel zwaarder belast. Dat is echt niet meer van 
deze tijd.

5.3 De Nederlandse erfbelasting in vergelijkend perspectief
In de inleiding op dit rapport werd kort het meningsverschil tussen Thomas Pi-
ketty en Willem Vermeend over de hoogte van de Nederlandse erfbelasting aan-
gestipt. De eerste meende dat het Nederlandse tarief – voor zover er van één tarief 
gesproken kan worden – verhoudingsgewijs erg laag is; de tweede beweerde dat 
maar één Europees land een hoger tarief dan Nederland heeft.

23 Voor het gemak gaan wij voorbij aan het feit dat onterfde kinderen hun zogeheten 
legitieme portie kunnen opeisen, de helft van hun erfdeel.
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 Wie er gelijk heeft, is niet makkelijk vast te stellen omdat landen allemaal 
hun eigen vrijstellingen, tariefstructuren en uitzonderingsbepalingen hebben, wat 
internationale vergelijkingen lastig maakt. Er zijn echter ook landen die in het 
geheel geen erfbelasting of boedelbelasting kennen. Zweden en Noorwegen zijn 
reeds genoemd; in Europa behoren tevens Oostenrijk, Cyprus, Estland, Roeme-
nië, Malta en Slowakije tot die groep. Kroatië, Tsjechië, Italië, Luxemburg, Polen, 
Portugal en Zwitserland hebben wel een erfbelasting, maar het effectieve tarief is 
doorgaans nul omdat daar niet alleen – zoals gebruikelijk – de partner van erfbe-
lasting is vrijgesteld, maar ook de kinderen.24

 Volgens rapporten van AGN Europe, een adviesbureau dat jaarlijks een Eu-
ropese vergelijking maakt waarin zo veel als mogelijk rekening is gehouden met 
vrijstellingen et cetera, zou het effectieve tarief van de erfbelasting alleen in Spanje 
en België hoger liggen dan in Nederland.25 Een ander adviesbureau vond evenwel 
dat Ierland en het Verenigd Koninkrijk de hoogste erfbelasting hadden, een bevin-
ding die tot veel ophef leidde op de Britse Eilanden. Deze berekening was echter 
gebaseerd op een woningwaarde van 2 miljoen euro.26 In een rekenvoorbeeld met 
de wat veelvuldiger voorkomende woningwaarde van omgerekend ongeveer 2 ton, 
verdwenen Ierland en het Verenigd Koninkrijk uit beeld omdat Ierse en Britse 
kinderen een vrijstelling van respectievelijk 225.000 euro en 325.000 pond genie-
ten. Nederland stond toen op de derde plaats, na Spanje en Nigeria.
 Een andere manier om een indruk te krijgen van de Nederlandse erfbelasting 
in vergelijkend perspectief is door te kijken hoe de belastinginkomsten uit erfenis-
sen en schenkingen zich verhouden tot de omvang van het nationaal inkomen. 
Van de 35 OESO-landen staat Nederland met 0,32 procent op de derde plaats.27 
Alleen in België (0,40) en Frankrijk (0,65) zijn de belastinginkomsten uit erfenis-
sen en giften groter, gemeten als aandeel van het nationaal inkomen. Voor de 
OESO als geheel ligt het percentage op 0,12. 
 Ondanks alle voorbehouden die bij dergelijke vergelijkingen gemaakt kunnen 
worden, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het effectieve belastingtarief over 
erfenissen in Nederland verhoudingsgewijs erg hoog is. Wat ons betreft is een eerste 
goede stap om erfelijke ongelijkheid te bestrijden niet het verhogen van de tarieven, 
zodat Nederland nog verder uit de pas loopt en het ontwijken van de fiscus lu-
cratiever wordt, maar het beëindigen van fiscale discriminatie tegen niet-verwante 
erflaters. Die maatregel geeft de erflater, die per slot van rekening eigenaar is van het 
vermogen, meer zeggenschap over de verdeling van zijn nalatenschap en zal naar 

24 Copenhagen Economics, Study on Inheritance Taxes in EU Member States and Pos-
sible Mechanisms to Resolve Problems of Double Inheritance Taxation in the EU, 2010 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/); AGN Europe, Gift & Inheritance Tax 2014 
(www.agn-europe.org/tax).

25 AGN Europe, Gift & Inheritance Tax 2014 (www.agn-europe.org/tax).
26 ‘UK and Ireland impose highest taxes on inheritance of all major economies’, 28 

maart 2014 (www.uhy.com).
27 OECD, Tax reform in Norway: A focus on capital taxation (ECO/WKP(2012)27), 

2012, p. 21.
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verwachting bijdragen aan vermogensspreiding buiten de familie.
  Het is moeilijk om harde uitspraken te doen over de rol van geërfd vermogen in de 
Nederlandse economie ten opzichte van andere landen, maar vermoedelijk is de situ-
atie hier minder somber dan in bijvoorbeeld Frankrijk, het thuisland van Piketty. Hij 
becijfert dat de jaarlijkse waarde van alle Franse erfenissen en schenkingen inmiddels 
gelijkstaat aan 15 procent van het Franse nationaal inkomen. Volgens een scenario 
waarin de gemiddelde economische groei blijft steken op 1 procent terwijl vermogen 
5 procent oplevert, zullen tegen het einde van deze eeuw erfenissen en giften haast een 
kwart van het Franse nationale inkomen bedragen. Volgens een grove schatting ligt 
dat aandeel in Nederland een stuk lager. Het CBS stelt de omvang van het nagelaten 
vermogen in 2011 vast op 13,9 miljard euro (schenkingen niet meegerekend). Dat is 
zo’n 2,5 procent van het bruto binnenlands product in dat jaar, ofwel een factor zes 
lager dan momenteel in Frankrijk. Sceptici zullen aanvoeren dat de oorzaak van dit ge-
ringe aandeel ligt in het massaal ontduiken of ontwijken van de fiscus, maar er is geen 
reden om op voorhand te geloven dat de Franse belastingmoraal zoveel beter is dan de 
onze. Nu wordt over Frankrijk wel beweerd dat oud geld daar een voorname rol speelt, 
maar ook in verhouding tot landen met vitale economieën is het Nederlandse cijfer erg 
laag.28 In Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zou de zogeheten inheritance 
flow als aandeel van het nationaal inkomen respectievelijk 6, 8, en 11 procent zijn.29

Wij zijn ons ervan bewust dat verzet tegen de erfbelasting breed leeft in liberale kring, 
maar menen toch dat het beter is die belasting te hervormen dan geheel af te schaffen. 
De voornaamste reden die wij daarvoor in dit hoofdstuk hebben aangevoerd luidt 
dat als mensen belasting betalen over de financiële vruchten van hun eigen arbeid het 
redelijk is te verlangen dat belasting wordt betaald over geld dat men zonder tegen-
prestatie ontvangt.
 In de loop der tijd zijn diverse rechtsgronden bedacht die moeten rechtvaardigen 
waarom niet-verwanten fors meer erfbelasting dienen te betalen dan de kinderen van 
de erflater. Naar onze overtuiging snijden die weinig hout. De tijd is rijp voor een 
uniform tarief en een gelijke vrijstelling voor erfenissen. De overheid dient het nalaten 
van vermogen aan erfgenamen buiten de nauwe familie niet onaantrekkelijk te maken, 
zeker niet nu steeds meer mensen kinderloos zijn en graag in vrijheid willen beslissen 
aan wie zij hun vermogen nalaten.

28 Een schenking is, net als een erfenis, een vermogenstransfer en het effect ervan op de 
totale hoeveelheid vermogen in nul (afgezien van het deel dat via de schenkbelasting 
naar de overheid vloeit). Voor het berekenen van de inheritance flow in Nederland zou 
het interessant zijn om te weten hoeveel er jaarlijks geschonken wordt, maar dat is bij 
het CBS niet bekend.

29 Jesper Roine, Henry Ohlsson en Daniel Waldenström, ‘Inheritance flows in Sweden, 
1810–2010’, 8 augustus 2014 (www.voxeu.org); Christoph Schinke, Inheritance in 
Germany 1911 to 2009: A Mortality Multiplier Approach, (SOEPapers 462), 2012 
(www.diw.de); Piketty, Capital, p. 425.
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6. Mogelijke gevolgen van 
vermogensongelijkheid

Zou in socialistische en sociaal-democratische kringen de opwinding over de ver-
mogensverdeling in Nederland kleiner zijn geweest als die een stuk vlakker was? 
Dat is niet erg waarschijnlijk en dat komt volgens ons omdat sommige mensen 
moeite hebben met het bestaan van ongelijkheid als zodanig. Illustratief is het 
proefschrift van Nico Wilterdink uit 1984, een mijlpaal in de studie naar de Ne-
derlandse vermogensverhoudingen. Wilterdinks conclusie over het tijdvak sinds 
de Eerste Wereldoorlog was eigenlijk een geweldige opsteker voor iedereen die 
een gelijkere vermogensverdeling nastreefde: ‘Accumulatie, collectivering en nivel-
lering zijn de trefwoorden waarmee de belangrijkste trends in de vermogensver-
houdingen van Nederland en andere westerse nationale samenlevingen kunnen 
worden samengevat (...). De drie trends bij elkaar hielden in, dat zich weliswaar 
een bovenlaag van welgestelde tot zeer rijke privé-vermogenbezitters in westerse 
samenlevingen handhaafde, maar dat het overwicht van deze laag, afgemeten aan 
de omvang van het privé-vermogen ten opzichte van het nationaal vermogen, 
afnam, terwijl de persoonlijke en collectieve bezitsrechten van brede bevolkings-
groepen zich sterk uitbreidden.’1
  Toch eindigde zijn proefschrift in mineur. De verschillen zijn wel kleiner ge-
worden, maar daarmee zijn ‘belangentegenstellingen tussen verschillende groe-
peringen in de vermogenshiërarchie geenszins verdwenen’. Maatregelen die zo-
genaamd het functioneren van de nationale economie ten goede moeten komen, 
spelen in werkelijkheid ‘het deelbelang van reeds geprivilegieerden’ in de kaart.2 
Geen wonder dat een recensent van Wilterdinks werk verzuchtte: ‘Ik kan hem niet 
geheel volgen wanneer hij in zijn slotbeschouwing (...) de discrepantie signaleert 
tussen de publiekelijk beleden opvattingen van gelijkheid en rechtvaardigheid en 
de feitelijke ongelijkheid in de verdeling van bezit, omdat deze studie nu juist 
aangeeft hoeveel vooruitgang in rechtvaardigheid op dit terrein is geboekt.’3
 Noch Wilterdink destijds noch Piketty vandaag wijdt veel woorden aan de 
maatschappelijke gevolgen van vermogensongelijkheid. De laatste gelooft dat toe-
nemende ongelijkheid tot ‘significant political upheaval’ zal leiden, maar hij ver-
zuimt te vermelden dat juist in de egalitaire jaren zestig en zeventig de maatschap-
pelijke onrust groot was.4 Met kennelijke spijt constateert Piketty dat de Franse 

1 Nico Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negen-
tiende eeuw, Amsterdam, 1984, p. 296.

2 Ibidem, p. 384.
3 Johan de Vries, ‘N. Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikke-

lingen sinds de negentiende eeuw’, BMGN - Low Countries Historical Review 101 (3), 
1986, pp. 453-455, p. 455.

4 Piketty, Capital, pp. 422 en 342.
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Revolutie, die hij regelmatig ten tonele voert, een verwaarloosbare doorwerking 
op de vermogensverhoudingen had, hoewel de diepere oorzaak van die revolutie 
volgens hem in de economische ongelijkheid van die dagen gezocht moet worden. 
Piketty opent zijn boek met de tweede zin van artikel 1 uit de Verklaring van de 
Rechten van de Mens en de Burger: ‘Maatschappelijke verschillen kunnen slechts 
op het algemeen welzijn gebaseerd worden.’ Dit is enigszins misleidend, want hoe 
luidde de eerste zin uit de Verklaring ook alweer? ‘De mensen worden vrij en met 
gelijke rechten geboren en blijven dit.’ Voor de Franse revolutionairen betekende 
égalité dus in de eerste plaats de afbraak van feodale politieke, wettelijke en sociale 
privileges.
 Volgens Van Bavel tast groeiende vermogensongelijkheid ‘de grondslagen van 
onze samenleving aan’, maar in het licht van de mogelijke gevolgen van vermo-
gensongelijkheid – onderinvestering in menselijk kapitaal en de concentratie van 
respectievelijk politieke en economische macht – is dat een onnodig angstaanja-
gende voorspelling.5 Hoger onderwijs en bijscholing zouden door de versobering 
van de verzorgingsstaat buiten bereik van gezinnen zonder vermogen kunnen ra-
ken, met als gevolg dat er in de toekomst onvoldoende in menselijk kapitaal wordt 
geïnvesteerd. 
 In theorie is dat natuurlijk mogelijk en het is van groot belang dat hoger on-
derwijs toegankelijk blijft voor iedereen met de juiste kwaliteiten, ongeacht de 
vermogenspositie van de ouders van studenten. Om die toegankelijkheid betaal-
baar te houden, ligt het echter meer voor de hand om stringenter te selecteren op 
de kwaliteit van de toekomstige studentenpopulatie: ook voor het hoger onderwijs 
geldt dat veel varkens de spoeling dun maken. De toelatingscriteria moeten, zo-
gezegd, skill biased zijn. Het hebben van vermogen mag geen voorwaarde worden 
voor het volgen van hoger onderwijs.6

  Een tweede gevreesd gevolg van vermogensongelijkheid is de concentratie van 
economische macht. Wilterdink schreef in 1984 dat de vermogenspositie van de 
meeste huishoudens zo bescheiden is dat zij ‘geen enkele zeggenschap over de 
aanwending van produktiemiddelen’ kunnen uitoefenen en dertig jaar later is Van 
Bavel bezorgd dat een vermogende elite in de toekomst kan beslissen hoe ‘deze 
middelen worden ingezet.’7 Wat beiden echter over het hoofd zien is dat er een 
fundamenteel verschil bestaat tussen enerzijds het bezit van kapitaal en anderzijds 
invloed op de wijze waarop dat kapitaal wordt aangewend. Ludwig von Mises zei 

5 Van Bavel, ‘Vermogensongelijkheid in Nederland’, p. 92. Hij noemt tevens erfelijke 
ongelijkheid, die in de volgende paragraaf aan de orde komt.

6 Het is geen automatisme dat een plattere vermogensverdeling zorgt voor bredere 
toegang tot het hoger onderwijs. Of kinderen aanspraak kunnen maken op financiële 
steun van overheidswege tijdens hun studie hangt immers af van het inkomen van 
hun ouders, niet van het vermogensbezit. Meer in het algemeen gelden bij herverde-
ling inkomens en niet vermogens als criteria.

7 Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland, pp. 297-298; Van Bavel, ‘Vermo-
gensongelijkheid in Nederland’, p. 91.
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daarover: ‘It is inherent in the nature of the capitalistic economy that, in the final 
analysis, the employment of the factors of production is aimed only toward ser-
ving the wishes of consumers.’8 Er zijn natuurlijk ondernemers die productiefac-
toren inzetten voor de minimarkt van luxueuze jachten, maar het leeuwendeel van 
alle arbeid en kapitaal wordt gebruikt om producten voor de gewone consument 
te vervaardigen. ‘Capitalism is not simply mass production, but mass production 
to satisfy the needs of the masses,’ aldus Von Mises.9 Dat sluit aan bij de stelling 
die wij eerder hebben betrokken, namelijk dat grote vermogens niet spontaan nog 
groter worden, maar alleen rendement opleveren als zij op een slimme manier 
worden ingezet. Ter illustratie: minder dan één op de honderd werknemers van de 
Fiat Group is betrokken bij de productie van Maserati’s en het grootste particu-
liere Amerikaanse bedrijf, qua menskracht, is de supermarktketen Walmart, met 
wereldwijd 2,2 miljoen werknemers.10

 Niet alleen economische maar ook politieke macht zou ten gevolge van een 
scheve vermogensverdeling geconcentreerd kunnen raken, een kwestie waarover 
politiek-filosofen zich al sinds Aristoteles buigen. In Politika onderscheidt Aris-
totelis twee hoofdvormen van bestuur: democratie en oligarchie, die weer onder-
verdeeld kunnen worden in diverse ondersoorten en tussenvormen. Als de arme 
massa het overwicht heeft, is er sprake van democratie; als een rijke minderheid 
het bewind voert, spreekt Aristoteles van een oligarchie. Aan beide staatsvormen 
kleven volgens hem bezwaren. De meest evenwichtige bestuursvorm ontstaat in 
samenlevingen die worden gedomineerd door de middenklasse, maar Aristoteles 
constateert dat dergelijke samenlevingen in zijn tijd (384-322 voor onze jaartel-
ling) hoogst zeldzaam waren. ‘Great then is the good fortune of a state in which 
the citizens have a moderate and sufficient property’.11 De essenties van zijn bood-
schap is dat zowel extreme gelijkheid als extreme ongelijkheid de kiem van maat-
schappelijke opstand in zich dragen.
 Net als Van Bavel zijn wij beducht voor het samenklonteren van economi-
sche en politieke macht, maar wij zijn minder overtuigd van enkele gevaarlijke 
tendensen die hij in Nederland meent te ontwaren. Van Bavel wijst op een aantal 
mediamagnaten die de Nederlandse televisiemarkt onder elkaar hebben verdeeld. 
De superrijken zouden niet alleen via de publieke opinie druk op politici kunnen 
uitoefenen, maar door donaties aan politieke partijen of politici ook rechtstreeks 
invloed kunnen kopen. Dat scenario zal bij iedere rechtgeaarde democraat weerzin 
oproepen, en zeker als dat in het verborgene gebeurt. Maar daarvan lijkt in Ne-

8 Ludwig von Mises, The Causes of the Economic Crisis, and Other Essays Before and After 
the Great Depression, Auburn, 2006, p. 156.

9 Ludwig von Mises, Liberty and Property, Auburn, 2009, p. 16.
10 Fiat, Annual report at 31 december 2011, p. 43 (www.fcagroup.com); Alexander E.M. 

Hess, ‘The 10 Largest Employers in America’, 21 augustus 2013  
(www.247wallst.com).

11 Aristoteles, The Politics of Aristotle, vertaald en ingeleid door Benjamin Jowett, Ox-
ford, 1885 (oll.libertyfund.org/titles/579).
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derland nauwelijks sprake, want op de SP na zijn Nederlandse politieke partijen 
zo arm als ‘kerkratten’.12 Veelzeggend is ook de gang van zaken rond de door 
de politicus-ondernemer Jos van Rey gefinancierde reclamezuil voor kandidaat- 
Kamerlid Frans Weekers, langs de snelweg A73. Daarover ontstond een hoop op-
hef – terecht, overigens – maar in internationaal perspectief is één betaalde bill-
board de knulligheid ten top, en al helemaal als in ogenschouw wordt genomen 
dat voorkeursstemmen in het Nederlandse kiesstelsel weinig waarde hebben.
 De bovenstaande relativering van mogelijke gevolgen van vermogensongelijk-
heid in Nederland betekent allerminst dat wij de gevaren van politieke en econo-
mische machtsconcentratie als zodanig onderschatten, in tegendeel. Net als voor 
het hoger onderwijs geldt ook voor de politiek en economie dat toegankelijkheid 
een essentiële voorwaarde is voor dynamiek en doorstroming. Een effectieve be-
strijding van machtsconcentratie vraagt daarom om het afbreken van de instru-
menten waarmee het economische en politieke establishment zijn privileges wil 
beschermen tegen concurrentie van nieuwkomers: het ontslagrecht dat oudere 
werknemers voortrekt op jongeren, protectionisme dat gevestigde bedrijven uit 
de wind houdt, of een (regelmatig voorgestelde) kiesdrempel die de toegang van 
kleine partijen tot het parlement moet verhinderen.13

12 Patrick van Schie, ‘Beducht voor macht? Kortwiek dan de collectieve sector’, 24 juni 
2014 (www.trouw.nl).

13 Voorstellen voor meer politieke dynamiek zijn gedaan in: Mark van de Velde e.a., De 
plicht der politieke partijen. Partijleden, politici en kiezers in een open partijen-

 democratie, 2013 (geschrift 118 van de TeldersStichting). De Amerikaanse libertari-
sche filosoof Robert Nozick merkte op dat zakenmensen moeite doen politieke in-
vloed te verkrijgen omdat zij weten dat de staat zijn macht misbruikt om de ene partij 
te bevoordelen ten koste van de andere. ‘Eliminate that illegitimate power of giving 
differential economic benefits and you eliminate or drastically restrict the motive for 
wanting political influence.’ Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, New York, 
1974, p. 272.
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7. Liberalisme, verdienste en 
(on)gelijkheid

Aan het begin van dit geschrift haalden wij PvdA-leider Diederik Samsom aan, die 
de termen gelijkheid en eerlijkheid als synoniemen gebruikte. Hij is niet de enige 
die dat doet. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee men ter linkerzijde 
van het politieke spectrum eerlijkheid en gelijkheid dooreen husselt, doet vrezen 
dat zij zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat liberalen veel zinnigs over het be-
grip eerlijkheid te melden hebben. Liberalen kunnen zich dat ook zelf aanrekenen. 
Soms ging hun verdediging van de vrijemarkteconomie en de daarmee gepaard 
gaande ongelijkheid niet veel dieper dan de slogan ‘a rising tide lifts all boats’, die 
in de kern wel waar is, maar weinig troost biedt in tijden van tegenspoed. Nu het 
ene economische kwakkeljaar zich aan het andere rijgt, zijn ongelijkheid en het 
verdelingsvraagstuk in een ander daglicht komen te staan. 

7.1 Eerlijkheid
Omdat vrij onlangs al uitgebreid is stilgestaan bij liberale noties van eerlijkheid 
beperken wij ons hier tot een aantal punten die raken aan de verdeling van ver-
mogen.1 Om te beginnen passen bij de woorden ‘verdeling’ en ‘eerlijk’ een paar 
kanttekeningen. Jesse Klaver (GroenLinks) pleit er in zijn pamflet Nieuwe Ni-
velleringspolitiek voor dat ‘de hyperrijken’ – naar zijn oordeel iedereen met een 
vermogen van een miljoen euro of meer – ‘een eerlijk aandeel in de belasting gaan 
betalen’.2 Over de inkomsten uit die vermogens zou een tarief van 50 procent 
betaald moeten worden en van erfenissen van meer dan een miljoen euro moet 
de helft naar de fiscus. Het laat zich raden hoeveel vermogens en erfenissen groter 
dan een miljoen Nederland nog zal tellen aan de vooravond van de invoering 
van zo’n tarief, maar afgezien van dat praktische punt: wat is eigenlijk een ‘eerlijk 
aandeel’? De 10 procent meest verdienende huishoudens hoesten momenteel al 
bijna 40 procent van de loon- en inkomstenbelasting op en bijna 35 procent van 
de opbrengst van de vermogensrendementsheffing.3

 Klavers politieke geestverwant Diederik Samsom zei tegen de Volkskrant: ‘De 
vermogensverdeling in dit land is uitermate oneerlijk. Met kapitaal kun je heel 
snel veel rijker worden en met arbeid kennelijk niet.’4 Voor een deel heeft Samsom 
gelijk: ons sterk progressieve belastingstelsel, dat van hem nog een stuk progressie-
ver mag, maakt het inderdaad moeilijker om door arbeid snel rijk te worden. Wij 

1 Marcel Wissenburg e.a., Eerlijk is eerlijk. Wat een liberaal van de staat mag verwachten 
en van zichzelf moet vergen, 2011 (geschrift 111 van de TeldersStichting).

2 Jesse Klaver, Nieuwe Nivelleringspolitiek, november 2014 (www.groenlinks.nl).
3 Vermeend, Arm en rijk in Nederland, p. 101.
4 de Volkskrant, 1 mei 2014.
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zijn het met hem eens dat daar hoognodig iets aan gedaan moet worden, maar dan 
door belastingverlaging over de hele linie. Ook in andere opzichten zit Samsom er 
naast. Ten eerste ziet hij over het hoofd dat verreweg de meeste bezitters van grote 
vermogens hun geld hebben verkregen uit arbeidsinkomsten. Dat geldt ook voor 
de 500 rijkste Nederlanders, die in 2014 bij elkaar 83,3 miljard euro bezaten: 66 
procent van hen zijn selfmade ondernemers die met niets begonnen.5 Zoals eerder 
gemeld, erkent ook Piketty dat slechts een fractie van de vermogensbezitters de 
meerderheid van hun inkomen ontleent aan kapitaal. In Nederland gaat het om 
42.000 huishoudens, ofwel 0,56 procent van alle huishoudens.6

 Ten tweede wordt in het politieke debat het woord ‘oneerlijk’ vaak gecombi-
neerd met ‘verdeling’ op een manier die suggereert dat vermogenden hun bezit op 
oneigenlijke wijze hebben verkregen, of op zijn minst dat er een hogere instantie 
of kracht is die de structurele bevoordeling van de rijken in de hand werkt. Nu zal 
vast niet elke belegde of gespaarde Nederlandse euro rechtmatig verkregen zijn, 
maar dat is niet de zaak waar het hier om draait. Zelfs in een vrijemarktecono-
mie die door uitsluitend rechtschapen mensen wordt bevolkt, zal onvermijdelijk 
grote vermogensongelijkheid ontstaan. Sommige kostwinners verdienen veel, an-
dere weinig en dus verschilt het spaarvermogen van huishouden tot huishouden. 
Bovendien wisselt de spaarzin en consumptiedrift per persoon, wat op de lange 
termijn geweldige vermogensverschillen kan opleveren. Iemand die meerderjarig 
wordt en tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd maandelijks 135 euro opzij zet, 
heeft op zijn laatste werkdag een kwart miljoen vergaard, onder Piketty’s aanname 
van een gemiddelde rendement van 4 procent. Spaart iemand maandelijks 55 
euro, dan kan hij met een ton in zijn achterzak van zijn pensioen gaan genie-
ten. Een ongelijke vermogensverdeling is, kortom, het natuurlijke gevolg van het 
feit dat mensen verschillen qua leeftijd, inkomen, kinderwens, leefstijl, wereld-
beschouwing en al hetgeen ons tot mensen maakt. Zelfs als de overheid op een 
zeker moment tot een algehele confiscatie en herverdeling van vermogen overgaat, 
zullen na korte tijd onherroepelijk weer vermogensverschillen ontstaan.
 Het verkleinen van vermogensverschillen, zonder oog te hebben voor het com-
plexe proces waardoor die verschillen zijn ontstaan, levert geen duurzame bijdrage 
aan de financiële weerbaarheid van burgers. Ten eerste zijn vermogensverschil-
len, als gezegd, slechts ten dele een reflectie van sociaal-economische verschillen 
en oefenen leeftijd en spaarzin grote invloed uit. Daarnaast neemt nivellering de 
oorzaken van sociaal-economische ongelijkheid niet weg. In plaats van vermogens 
af te romen is het beter om de verdiencapaciteit van (jonge) mensen structureel 
te verhogen, onder meer door scholing en arbeidsmarkthervormingen. Anders 
gezegd: de prioriteit moet liggen bij gelijkheid van kansen, bij het vergroten van 
sociale mobiliteit; niet bij gelijkheid van uitkomsten. Nog onlangs heeft de Tel-
dersStichting uitgewerkt welke gevolgen dat zou moeten hebben voor het onder-

5 Quote, 4 november 2014 (www.quotenet.nl/nieuws).
6 CBS, Miljonairs in cijfers: update en uitbreiding, 2013, p. 11.
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wijs.7 Het traditionele onderwijs draait om de overdracht van vaardigheden en 
kennis, waaraan een derde dimensie zou moeten worden toegevoegd: een breed 
spectrum aan competenties die leerlingen nodig hebben om hun weg omhoog 
te vinden in een samenleving waarin techniek en informatie steeds belangrijker 
worden. Juist vanwege de toenemende technologisering liggen die competenties 
ook op het emphatische vlak.
 Friedrich Hayek betwijfelde sterk of moreel geladen etiketten als ‘eerlijk’ en 
‘rechtvaardig’ wel bruikbaar zijn als kwalificaties voor de uitkomsten van een pro-
ces waarop door niemand controle wordt uitgeoefend en waarvoor niemand de 
eindverantwoordelijkheid draagt. In een ideaaltypische vrijemarkteconomie is de 
verdeling van inkomen en vermogen immers het resultaat van een oneindig aan-
tal individuele, vrijwillig genomen beslissingen. De libertarische filosoof Robert 
Nozick (1938-2002), daarentegen, redeneerde dat als het proces aan bepaalde 
eisen van rechtvaardigheid voldoet ook de uitkomsten van dat proces rechtvaar-
dig genoemd kunnen worden: ‘a distribution is just if everyone is entitled to the 
holdings they possess under the distribution’. Een verdeling die aldus tot stand 
is gekomen moet niet worden verward met hetgeen in het dagelijks leven onder 
‘verdeling’ wordt verstaan, een proces waarbij nogal eens fouten worden gemaakt: 
‘we are not in the position of children who have been given portions of pie by 
someone who now makes last minute adjustments to rectify careless cutting’.8

 Hoewel ‘verdeling’ niet meer uit te bannen is uit discussies over de spreiding 
van vermogens en inkomens, blijft het een ongelukkig woord. Het suggereert 
namelijk het bestaan van een vooraf vaststaande hoeveelheid welvaart, die vol-
gens een bepaalde norm verdeeld wordt over de burgers. Vaak wordt dan ook 
een rechtstreeks verband gelegd tussen de rijkdom van enkelen en de armoede 
van velen, alsof een centraal orgaan of mechanisme verantwoordelijkheid draagt 
voor de vermogensverdeling. Zo zijn voor Piketty weelde aan de top en stagnatie 
aan de onderkant communicerende vaten. De rijken ‘absorbed’ en ‘appropriated’ 
het leeuwendeel van de magere economische groei die de Verenigde Staten sinds 
de jaren tachtig doormaakten, waardoor er een omvangrijke ‘internal transfer 
between social groups’ heeft plaatsgevonden.9 Volgens de logica van Piketty valt 
de misère aan de onderkant van de samenleving de rijken te verwijten, zelfs als zij 
daar niet rechtstreeks voor verantwoordelijk zijn. Er is ‘absolutely no doubt’ dat 

7 Jan Anthonie Bruijn e.a., Onderwijs: de derde dimensie, Den Haag, 2012 (geschrift 
117 van de TeldersStichting)

8 Nozick, Anarchy, State, and Utopia, pp. 149 en 151. Het gezicht van de economische 
geschiedenis is mismaakt door slavernij, oorlog, dwangarbeid, protectionisme, kolo-
nialisme en ander onrecht. Daar draagt de reëel bestaande vermogensverdeling sporen 
van, wat voor de Nozick de reden was om corrective justice te bepleiten: restitutiebeta-
lingen ter compensatie van historisch onrecht. Wij laten die hier buiten beschouwing 
daar Piketty en zijn volgelingen distributive justice of verdelende rechtvaardigheid be-
pleiten. Voor hen is grote vermogensongelijkheid als zodanig problematisch, ongeacht 
de wijze waarop die tot stand is gekomen.

9 Piketty, Capital, pp. 297-298.
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de gegroeide ongelijkheid een van de oorzaken was van de financiële crisis die in 
2008 in de Verenigde Staten uitbrak. Omdat de inkomens van de middenklasse en 
de onderklasse de voorbije decennia nauwelijks zijn gegroeid, hebben veel men-
sen zich in de schulden gestoken, daartoe verleid door onscrupuleuze financiële 
dienstverleners die dankzij deregulering ongestoord hun gang konden gaan; de 
rijkste 10 en 1 procent zijn er in die periode daarentegen flink op vooruitgegaan.
 Dit is een weergave van economische groei als een zero-sum game, waarin de 
winst van de één het verlies van de ander betekent. Ronald Reagan bespotte die 
denkwijze eens met een treffende vergelijking: ‘We have so many people who can’t 
see a fat man standing beside a thin one without coming to the conclusion the fat 
man got that way by taking advantage of the thin one.’10 Wie zo tegen de vermo-
gensverdeling aankijkt, maakt een (vals) onderscheid tussen productie en verde-
ling: er is kennelijk een exogeen tot stand gekomen economische opbrengst en hoe 
die over de bevolking verdeeld wordt hangt ervan af hoe behendig mensen zijn in 
het opeisen van hun aandeel. Maar in werkelijkheid ligt het verband andersom: in 
een vrije markt zijn de inkomens en vermogens van mensen een indicatie van hun 
bijdrage aan de economie. 

7.2 Waarde en verdienste
Weinig voorstanders van nivellering zullen hardop beweren dat ondernemers als 
Bill Gates of Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad Uitzendbureau en 
momenteel de meest vermogende Nederlander, zich verrijkt hebben ten koste van 
anderen. Hun enorme vermogens kunnen alleen maar verklaard worden uit het 
feit dat zij producten en diensten aanboden die zeer gewild waren. Geen enkele 
consument is gedwongen om bij hen een product af te nemen. Maar hebben zij 
hun gehele vermogen ook werkelijk verdiend, in moreel opzicht?
 Op verongelijkte toon merkt Piketty op dat het vermogen van wijlen Steve 
Jobs slechts een zesde bedroeg van het vermogen van Bill Gates, terwijl Apple’s 
producten volgens kenners toch een stuk innovatiever zijn dan die van Micro-
soft.11 Piketty erkent ruiterlijk dat hij in het geheel niet in staat is om de ‘relative 

10 Ronald Reagan, Speaking My Mind. Selected Speeches, New York, 2004, p. 29.
11 Piketty, Capital, pp. 440-444. Hayek was er niet gelukkig mee dat voorstanders van 

marktwerking erop hamerden dat de markt beloont naar verdienste. Het zag er vol-
gens hem slecht uit voor de vrije markt als dat het enige argument was dat door het 
brede publiek werd begrepen, en ondernemers maken zich er niet geliefd mee. Dat 
beloning naar verdienste ‘has largely become the basis of the self-esteem of the busi-
nessman often gives him an air of self-righteousness which does not make him more 
popular.’ Friedrich Hayek, The Mirage of Social Justice (deel 2 van Law, Legislation and 
Liberty), Chicago, 1976, p. 74. Nozick oppert dat juist verdiende ongelijkheid in onze 
directe omgeving het meest aan onze eigendunk knaagt. Als iemand een bijzondere 
prestatie heeft geleverd terwijl hij in een eerder stadium onze gelijke was, vragen wij 
ons al snel af: waarom hij wel en wij niet? Waarom hebben wij die kans niet gezien en 
benut? Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 241.
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merits’ van succesvolle ondernemers op waarde te schatten en laat – niet verras-
send – na te vermelden welke instantie dat dan wel zou kunnen. Maar de vermo-
gensverschillen tussen Gates en Jobs – om maar te zwijgen van L’Oréal-erfgename 
Liliane Bettencourt – laten volgens Piketty haarscherp zien dat rijkdom niet al-
leen een kwestie van verdienste is. Dat klinkt als een gewichtige vaststelling, maar 
uiteindelijk doet Piketty daar niets mee in zijn voorstel voor een wereldwijde ver-
mogensbelasting. Hoeveel belasting een vermogensbezitter moet betalen, hangt in 
dat voorstel uitsluitend af van de omvang van het vermogen. Hoe het is vergaard 
– door het runnen van een gokpaleis, uit een erfenis, of door de uitvinding van 
een vaccin tegen ebola – doet er niet toe. Dat moet voor iemand als Piketty, die 
een economie op meritocratische grondslagen nastreeft, toch onbevredigend zijn. 
Daar komt nog een belangrijk punt bij: we kunnen lang twisten over de vraag in 
hoeverre de superrijken hun vermogen in alle opzichten verdiend hebben, maar 
het staat buiten kijf dat derden, of de staat, geen enkele verdiende aanspraak op 
dat vermogen kunnen maken. Op welke gronden kan iemand nu beweren dat 
hij een deel van andermans vermogen verdiend heeft, in de zin dat hij daar een 
rechtmatige claim op kan laten gelden?
 Hoewel het idee van loon naar werken ook liberalen aanspreekt, is een samen-
leving waarin mensen strikt volgens meritocratische maatstaven beloond worden 
in de praktijk onhaalbaar. De beurswaarde van Apple en Microsoft is misschien 
geen goede afspiegeling van de verdienste van Steve Jobs en Bill Gates, maar welk 
criterium voldoet wel? Hoe verhoudt de verdienste van een verpleegster zich tot 
die van een politieagent, wier salarissen niet door de markt maar door de overheid 
worden vastgesteld? Moeten fotomodellen en sporters met een perfect lichaam 
compensatie betalen aan beroepsgenoten die het minder getroffen hebben? En 
hoe bepalen we de verdienste van mensen die een ‘smaakproduct’ verkopen, zoals 
politiek, muziek of romans? In een meritocratische samenleving zullen mensen 
elkaar voortdurend de maat moeten nemen, wat vast niet bevorderlijk is voor de 
onderlinge verhoudingen.
 Het kwantificeren en vergelijken van verdiensten lijkt veel op de vruchteloze 
pogingen die in de achttiende en negentiende eeuw zijn gedaan, van Adam Smith 
tot aan Karl Marx, om de objectieve of intrinsieke waarde van goederen vast te 
stellen aan de hand van de hoeveelheid arbeid die met de productie van verschil-
lende goederen gemoeid was. Die zoektocht kon worden gestaakt toen Carl Men-
ger (1840-1921) aantoonde dat de waarde van een product niet ontleend kan 
worden aan de eigenschappen van dat product als zodanig, maar aan de mate 
waarin het product de behoeften van consumenten vervult. Voor arbeid en ka-
pitaal geldt eigenlijk hetzelfde: het rendement daarop is een uitdrukking van de 
maatschappelijke behoefte aan bepaalde vormen van kapitaal en arbeid. Behoeften 
zijn veranderlijk en daarom fluctueert het rendement en daalt soms zo ver dat het 
verrichten van bepaalde arbeid niet langer lonend is. Sociaal-democraten spreken 
dan al gauw over de ‘kilte van de markt’. Echter, het inkomensverlies dat een zelf-
standige bakker lijdt wanneer zijn clientèle kiest voor het gemak van de nieuwe 
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supermarkt is makkelijker te verdragen dan wanneer hij in een meritocratische 
samenleving gedwongen is om de oorzaak bij zichzelf te zoeken. Dat de waarde 
die de klanten toekennen aan de vruchten van zijn arbeid is afgenomen, betekent 
niet dat zijn morele verdienste kleiner is geworden; om over de laatste trouwens 
iets zinnigs te kunnen zeggen, zouden consumenten hun winkelier door en door 
moeten kennen.12

 Beloningen in de markt weerspiegelen niet zozeer verdiensten of inspannin-
gen, maar drukken de waarde uit die wij hechten aan prestaties van derden. Het 
wegen en vergelijken van prestaties is bij uitstek iets wat door anderen wordt ge-
daan, en niet uitsluitend in een vrijemarkteconomie. Zelfs onder een totaal andere 
politiek-economische orde, zoals het socialisme, zullen mensen zich met anderen 
vergelijken en daar hun eigenwaarde mede aan ontlenen. Robert Nozick citeert de 
slotzinnen uit Leon Trotsky’s Literature and Revolution, waarin deze marxistische 
intellectueel de nieuwe mens, een supermens, schetst die onder het communisme 
zal bestaan: ‘Man will become immeasurably stronger, wiser and subtler; his body 
will become more harmonized, his movements more rhythmic, his voice more 
musical. The forms of life will become dynamically dramatic. The average hu-
man type will rise to the heights of an Aristotle, a Goethe, or a Marx. And above 
this ridge new peaks will rise.’13 Maar in zo’n maatschappij stelt een filosoof van 
Aristoteliaans kaliber niet veel voor en zal zo’n middelmatig denker lijden aan 
een gebrek aan zelfrespect omdat anderen op een hoger niveau staan. Er zullen 
altijd nieuwe voedingsbodems voor afgunst en eigendunk ontstaan, aldus Nozick, 
omdat mensen zich nu eenmaal met elkaar vergelijken op de dimensies waarop 
zij verschillen. Vroeger konden mensen met zichzelf ingenomen zijn omdat ze 
konden lezen en schrijven of mochten stemmen, maar omdat tegenwoordig alle 
volwassenen dat kunnen, laat niemand zich daar nog op voorstaan.14 
 Dit betekent vrij vertaald naar de vermogensverdeling in Nederland dat het 
een misvatting is om te denken dat sociaal-economische gelijkheid de weg is die 
naar maatschappelijke harmonie voert. En hoe aantrekkelijk is het gelijkheids- 
ideaal nu werkelijk en hoe diep zit het ongemak over economische verschillen ei-
genlijk? In plaats van ons te bekommeren om de ongelijke vermogensverdeling, is 
het nuttiger als we ons druk maken over het feit dat mensen aan de onderkant van 
de verdeling over onvoldoende middelen beschikken. Uit de frequentie waarmee 
gelijkheid genoemd wordt als politiek ideaal zou je haast afleiden dat gelijkheid 
voor sommige mensen intrinsieke waarde heeft. Maar wie wat verder kijkt, stelt de 
Amerikaanse filosoof Harry Frankfurt, ontdekt dat zelfs uitgesproken egalitaristen 

12 Zie het hoofdstuk ‘Equality, Value, and Merit’ (pp. 85-102) in Hayeks The Constitu-
tion of Liberty voor meer over het verschil tussen verdienste (merit) en waarde (value), 
alsook diens The Mirage of Social Justice, waarin hij schrijft (p. 72): ‘Among those who 
try to climb Mount Everest or to reach the Moon, we also honour not those who 
made the greatest effort, but those who got there first.’

13 Leon Trotski, Literature and Revolution, 1924 (www.marxists.org).
14 Nozick, Anarchy, State, and Utopia, pp. 239-246.
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vaak worden gemotiveerd door armoede en niet door ongelijkheid als zodanig. 
‘Mere differences in the amounts of money people have are not in themselves 
distressing. We tend to be quite unmoved, after all, by inequalities between the 
well-to-do and the rich; our awareness that the former are substantially worse 
off than the latter does not disturb us morally at all.’15 Niet het feit dat mensen 
minder hebben, maar dat ze te weinig hebben, leidt tot verontwaardiging. Afgezet 
tegen het vermogen van miljonairs valt het verschil tussen huishoudens zonder 
vermogen en huishoudens met een vermogen van 20.000 euro volstrekt in het 
niet en toch bagatelliseert niemand het belang van zo’n bescheiden spaarpot. Dat 
bedrag kan namelijk het verschil betekenen tussen een armoedig en een fatsoenlijk 
bestaan.

7.3 De publieke opinie over vermogensverschillen
Omdat voor de verdeling van vermogen momenteel zo veel belangstelling bestaat, 
heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau in Verschil in Nederland uit 2014 onder-
zocht hoe Nederlanders aankijken tegen vermogensongelijkheid, en of er een ver-
band bestaat tussen iemands inkomen en vermogen enerzijds en zijn oordeel over 
economische ongelijkheid anderzijds. Een interessante bevinding is dat een iets 
groter deel van de ondervraagden verschillen in inkomen problematisch vindt dan 
verschillen in vermogen: 75 procent vindt dat de inkomensverschillen verkleind 
moeten worden, tegen 70 procent inzake vermogensverschillen. Het SCP conclu-
deert dat iemands opvatting over economische ongelijkheid ‘duidelijk verband’ 
houdt met ‘de eigen inkomens- en vermogenspositie’, want mensen met meer 
vermogen en een groter besteedbaar inkomen zijn minder vaak voorstanders van 
nivellering.16 Die conclusie lijkt evenwel alleen voor de rechterhelft van de grafiek 
op te gaan, want wonderwel neemt de tolerantie voor verschillen in inkomen en 
vermogen toe indien de blik verschuift van het middelste deciel, grofweg modaal, 
naar het laagste deciel.

15 Harry Frankfurt, ‘Equality as a Moral Ideal’, Ethics 98 (1), 1987, pp. 21-43, p. 32. 
Frankfurt wordt wel bij de sufficientarians ingedeeld: politiek-filosofen die in discus-
sies over rechtvaardigheid de nadruk leggen op het minimum dat mensen nodig 
hebben. Tot dit gezelschap behoort ook de nogal linkse Martha Nussbaum, die met 
Amartya Sen de capibility approach ontwikkelde en zichzelf eens als ‘liberal social 
democrat’ omschreef. Het is interessant dat ook zij meer waarde hecht aan de mo-
gelijkheden van mensen dan aan het ideaal van grotere materiële gelijkheid waarvan 
Piketty’s werk doordesemd is. ‘Liberalism needs love. A conversation with Martha 
Nussbaum’, 3 september 2014 (www.eurozine.com).

16 SCP, Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2014, Den Haag, 2014, p. 
127.
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Bron: Bijlage bij hoofdstuk 4 van SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2014, p. 18

Het is enigszins speculeren hoe dat geïnterpreteerd moet worden, maar een aanne-
melijke verklaring kan liggen in de nauwe samenhang tussen leeftijd en vermogen. 
Studenten en starters op de arbeidsmarkt hebben vaak weinig vermogen en geen 
of een laag inkomen, maar koesteren de hoop dat hun inkomens- en vermogens-
positie in de toekomst aanzienlijk zal verbeteren. Hun animo voor nivellering zal 
dus niet zo groot zijn. Mensen die al halverwege hun carrière zijn, daarentegen, 
kunnen een betrouwbaardere en wellicht pessimistischere inschatting maken van 
hun verdiensten in de tweede helft van hun loopbaan. Ook moet bedacht wor-
den dat in de onderste inkomensdecielen veel oudere mensen voorkomen: zij zijn 
gepensioneerd, hebben een klein inkomen en vaak een bovengemiddeld groot 
vermogen. Het verbaast niet dat zij in mindere mate voorstanders van nivellering 
zijn.
 Het SCP heeft de respondenten ook gevraagd naar de mate waarin zij bepaal-
de wijzen van vermogensverkrijging rechtvaardig vinden. De antwoorden wekken 
enige bevreemding. Zo’n 92 procent vindt vermogensopbouw dankzij een succes-
vol bedrijf tamelijk tot volstrekt rechtvaardig, maar rijk worden door de ontwikke-
ling van een internetgame vinden daartegen maar 2 op de 3 mensen rechtvaardig.
 Intergenerationele ongelijkheid wordt nauwelijks als probleem ervaren: slechts 
9 procent vindt vermogensaanwas door een erfenis tamelijk tot volstrekt onrecht-
vaardig. Maar wie zijn geld verdient met acteren of voetballen, hoeft niet op 
veel waardering te rekenen: 40 tot 50 procent vindt vermogensverwerving door 
soapacteurs en voetballers tamelijk tot volstrekt onrechtvaardig.
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Bron: Bijlage bij hoofdstuk 4 van SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2014, p. 18

Het is speculeren over een verklaring voor die cijfers. De SCP-onderzoekers schrij-
ven nogal cryptisch dat er blijkbaar ‘een sterk idee van deserving versus undeserving 
rich’ leeft dat zwaarder weegt dan ‘of het vermogen al dan niet geërfd is’.17 Maar 
het begrip verdienste staat natuurlijk op gespannen voet met het ontvangen van 
een erfenis. Hangt de grotere sympathie voor erfgenamen soms samen met de 
aanzienlijke kans dat ook de respondenten op een zekere dag zullen erven? En, 
omgekeerd, stoelt de weerzin tegen rijke voetballers en soapacteurs wellicht op 
het ontbreken van een herkenbaar verband tussen arbeidstijd en arbeidsinkomen? 
Hayek suggereerde zoiets toen hij schreef dat protest tegen extreem hoge belonin-
gen typisch is voor ‘people who are used to selling their time for a fixed salary or 
fixed wages and who consequently regard a renumeration of so much per unit of 
time as the normal thing.’18 Zij kunnen eenvoudigweg geen verband leggen tussen 
de enorme bedragen die sommige beroemdheden ontvangen voor één aflevering, 
één wedstrijd of één speech en de verdienste of ‘maatschappelijk nut’, die volgens 
hen de maat der dingen zou moeten zijn.
 Het zou interessant zijn om te weten of de opvattingen van het brede publiek 
over de vermogensverdeling zijn veranderd sinds het uitbreken van de economi-
sche crisis, maar het SCP heeft na 2004 de bevolking niet meer periodiek gepolst 
over het nivelleren van bezit. Tussen 1991 en 2004 lopen de lijnen voor inkomen 
en vermogen echter opvallend synchroon en het is redelijk om aan te nemen dat 
het aandeel van de bevolking dat voor geringere vermogensverschillen is ook van-
daag de dag nog 15 tot 20 procent kleiner is dan het aandeel dat kleinere inko-
mensverschillen wil.19 

17 Ibidem, p. 133.
18 Hayek, The Constitution of Liberty, p. 319.
19 SCP, De sociale staat van Nederland, 2003 (p. 307), 2005 (p. 331) en 2013 (p. 122).
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Bron: SCP, De sociale staat van Nederland, 2003 (p. 307); 2005 (p. 331) en 2013 (p. 122)

Ook de auteurs van dit geschrift zijn vanzelfsprekend voorstanders van grotere 
financiële slagkracht voor de groepen die thans over weinig of geen vermogen 
beschikken. De politieke geesten scheiden zich echter zodra de discussie zich toe-
spitst op de stappen die daartoe gezet moeten worden. Wij zijn er niet voor om 
achteraf de vermogensverdeling platter te maken, maar willen de kansen van men-
sen vergroten om vermogen op te bouwen. Daartoe hebben wij voorgesteld het 
daadwerkelijk gemaakte rendement te belasten in plaats van de bestaande regeling 
die zo zwaar drukt op kleine spaarders, en gepleit voor een uniform tarief in de 
erfbelasting, zodat de fiscale prikkel verdwijnt om erfenissen vooral aan directe 
familieleden te doen toekomen.De belangrijkste ingrediënten voor vermogens-
opbouw liggen echter niet op het terrein van de fiscaliteit maar op het gebied van 
scholing en arbeid, waar wij in het tweede hoofdstuk van dit geschrift bij hebben 
stilgestaan. Wie de levensstandaard van werknemers aan de onderzijde van de 
arbeidsmarkt zeker wil stellen, moet zijn energie niet steken in het verkleinen van 
het rendement op kapitaal maar in het vergroten van de economische groei. Alleen 
op die manier kan de welvaart in Nederland toenemen en blijven de financiële 
middelen beschikbaar voor een fatsoenlijk sociaal vangnet.

In tegenstelling tot sociaal-democraten en socialisten staat voor liberalen een eer-
lijkere vermogensverdeling niet noodzakelijk gelijk aan een plattere vermogens-
verdeling. Dat is, zeer kort samengevat, de boodschap van dit hoofdstuk. Een 
liberaal zal zijn oordeel over de vermogensverdeling vooral laten afhangen van de 
omstandigheden waaronder die verdeling tot stand is gekomen. Bestaat er nog 
discriminatie op de arbeidsmarkt, deugt de kwaliteit van het onderwijs, staan poli-
tiek en bedrijfsleven op gezonde afstand van elkaar? Voor ons is het scheppen van 
de randvoorwaarden voor sociale mobiliteit een belangrijke taak van de overheid.
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 Piketty is niet a priori tegen sociaal-economische ongelijkheid, maar vindt wel 
dat vermogensverschillen verdiend moeten zijn. Hij laat echter na om criteria te 
noemen voor het onderscheiden van verdiende en onverdiende verschillen. In de 
praktijk blijft er niets over van het meritocratische ideaal dat hij aanhangt. Zijn 
voorstel voor een mondiale vermogensbelasting draait geheel en al om de omvang 
van het vermogen, niet om de wijze waarop en de mate waarin het is verdiend. 
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8. Samenvatting en conclusies
Op 5 november 2014 bezocht Thomas Piketty onder overweldigende media- 
belangstelling Den Haag voor een rondetafelgesprek met de financieel specialisten 
van de parlementaire fracties in de Tweede Kamer. Een ‘charmante man en inspi-
rerende spreker’, twitterde Jesse Klaver (GroenLinks), die het met ons zal betreu-
ren dat van het rondetafelgesprek geen geschreven verslag is gemaakt. Want wie de 
gedachtewisseling rechtstreeks volgde, kon Piketty iets interessants horen zeggen. 
Hij vertelde dat hij geen hekel aan kapitaal had. Integendeel, hij zei zo veel van 
kapitaal te houden dat hij wenste dat veel meer mensen erover zouden beschikten.
 Wij delen die wens. Huishoudens die over een financiële buffer beschikken, 
kunnen tegenslagen makkelijker opvangen en daarom is vermogensopbouw van 
groot belang. Wie evenwel Capital in the Twenty-First Century heeft gelezen, weet 
dat Piketty daarin nauwelijks aandacht besteedt aan vermogensopbouw in ab-
solute zin. Hem interesseert eigenlijk niet hoe meer mensen vermogen kunnen 
verwerven. Zijn echte belangstelling gaat uit naar het selecte groepje mensen dat 
volgens hem over een steeds groter aandeel van het totale vermogen beschikt. 
Kortom, niet de opbouw maar de verdeling van vermogen vormt het zwaartepunt 
van zijn boek.

De contradictie van het kapitalisme…
Piketty denkt dat een steeds ongelijkere vermogensverdeling in het verschiet ligt 
omdat degenen die reeds vermogen hebben dat zien aangroeien in een rap tempo, 
terwijl de lonen van de bezitslozen – de mensen die niets hebben behalve hun 
arbeidskracht – nauwelijks stijgen daar de toekomstige economische groei ver-
waarloosbaar zal zijn. De ondernemer verwordt tot een rentenier, die zijn grote 
vermogen op termijn ook nog eens nalaat. Zijn kinderen krijgen een onverdiende 
voorsprong op anderen of zullen, in extreme gevallen, zelfs nooit hoeven werken. 
Piketty benoemt dit als de fundamentele logische tegenstelling van het kapita-
lisme, die op termijn de meritocratische grondslagen van de democratische sa-
menleving ondermijnt.
 Aanhangers van het kapitalisme zouden deze contradictie over het hoofd heb-
ben gezien omdat zij niet verder keken dan het tijdvak 1914-1970 waarin een 
grote nivellering van inkomens en vermogens plaatsvond. Naar Piketty’s oordeel 
is die periode evenwel volstrekt onrepresentatief voor het ware karakter van het ka-
pitalisme. De geconstateerde afname van economische ongelijkheid zou niets met 
de egalitaire uitwerking van het kapitalisme te maken hebben maar alles met twee 
wereldoorlogen en de Grote Depressie. Sinds grofweg 1970 wordt het kapitalisme 
weer op zijn beloop gelaten, wat onvermijdelijk tot schrijnende ongelijkheid zal 
voeren. De overheid moet daar volgens Piketty preventief tegen optreden door 
grote vermogens en hoge inkomens flink te belasten, als het even kan op mondiale 
schaal.
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…als karikatuur van het kapitalisme
Piketty schetst echter een karikatuur van het liberale denken over het verband tus-
sen economische ontwikkeling en gelijkheid. Hij ruimt veel plaats in voor Simon 
Kuznets (1901-1985), zondermeer een gerespecteerde econoom maar allerminst 
een boegbeeld van het moderne vrijemarktdenken. Een korte rondgang langs en-
kele klassiek-liberale economen, onder wie Adam Smith, David Ricardo, John 
Stuart Mill en Friedrich Hayek, laat zien dat zij heel verschillend dachten over 
de verhouding tussen arbeid en kapitaal, de gevolgen van de vrije markt voor  
(on)gelijkheid en de rol van de overheid in het (her)verdelen van vermogen. Daar-
naast stoelt Piketty’s boodschap dat grote vermogens vanzelf hoge rendementen 
halen op aanvechtbare veronderstellingen.

Democratisering van luxe
In plaats van het kapitalisme te beoordelen op de mate van (on)gelijkheid die het 
produceert, is het nuttiger om een economische ordening af te rekenen op de 
levensstandaard van de grote massa. In dat opzicht stelt het kapitalisme elk ander 
economisch stelsel in de schaduw: vrijwel alle luxegoederen die één of twee gene-
raties geleden waren voorbehouden aan een rijke bovenlaag, zijn nu binnen bereik 
van gewone werknemers. 

Internationale nivellering door vrijhandel
Door de sterke focus op economische ongelijkheid binnen landen kan makkelijk 
over het hoofd worden gezien dat er sinds de jaren negentig een sterke nivel-
lerende trend op internationaal niveau gaande is. De invoering van (elementen 
van) een vrijemarkteconomie in combinatie met liberalisering van de handel heeft 
honderden miljoenen mensen uit extreme armoede getild. Dat is geweldig nieuws 
voor wie begaan is met het lot van mensen die toevallig elders geboren zijn dan 
op het Europese en Noord-Amerikaanse continent waartoe Piketty zich beperkt.

Ongelijkheid en armoede
In feite heeft Piketty geen boodschap aan noch een boodschap voor de armen, 
of zij nu in Karachi wonen of in Parijs. Hij weet niet duidelijk te maken wat 
de armen te winnen hebben bij een afname van statistische vermogensongelijk-
heid. Noch doet hij enig voorstel voor de besteding van al het geld dat overheden 
bijeenharken als zijn confiscatoire belastingen worden ingevoerd. Hij is gepreoc-
cupeerd met de rijkdom van een kleine bovenlaag en er zo van overtuigd dat het 
tijdperk van uitbundige economische groei achter ons ligt dat hij het vraagstuk 
hoe Westerse economieën uit het slop kunnen worden getrokken links laat liggen.

Het rendement op kapitaal
Het opdelen van de maatschappij in twee klassen, arbeiders en kapitaalbezitters, 
geeft een vertekend beeld van de reële economie. In werkelijkheid haalt slechts een 
fractie van de bevolking haar inkomen voor het grootste deel uit vermogen; voor 
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meer dan 99 procent van alle huishoudens is arbeid de voornaamste inkomens-
bron. Bovendien is Piketty’s stelling dat vermogen als vanzelf beter rendeert dan 
arbeid betwistbaar. Hoe hoog het rendement zal zijn, hangt behalve van geluk on-
der meer af van de risicobereidheid en kunde van de kapitaalbezitter. Het is niet zo 
dat kapitaal uitzet en krimpt met het weer: alleen als het productieve bestemming 
krijgt, wordt een positief rendement behaald. Evenmin renderen grote vermogens 
automatisch beter dan kleine: de tien rijkste miljardairs ter wereld in 1987 zouden 
in de volgende kwart eeuw gemiddeld slechts 0,5 procent rendement per jaar 
halen. Mocht er niettemin een verband zijn tussen vermogensomvang en rende-
mentsomvang, dan is dat niet noodzakelijk in het nadeel van gewone werknemers. 
Hun pensioeninleg wordt immers belegd door zeer grote fondsen. Ten slotte ver-
zet de economische logica zich tegen Piketty’s scenario. Bij langdurige lage eco-
nomische groei, en dus tegenvallende consumptieve vraag, zal de bereidheid van 
bedrijven om te investeren afnemen. Als de aanzwellende hoeveelheid kapitaal 
niet productief kan worden ingezet, dan kan het niet anders of het rendement op 
kapitaal daalt.

Het rendement op arbeid
Thomas Piketty erkent in de drie bladzijden die hij besteedt aan technologie en 
onderwijs het belang van vaardigheden, maar de essentie van zijn boek is dat de 
grote ongelijkheid van de toekomst voortkomt uit ongelijk kapitaalbezit. In de na-
bije toekomst zal echter blijken dat het debat over het rendement op kapitaal een 
achterhoedegevecht is. Door zijn obsessie met kapitaal ziet hij namelijk voorbij 
aan de werkelijke bedreiging die de middenklasse boven het hoofd hangt. De con-
currentie uit lagelonenlanden neemt toe en wetenschappers hebben becijferd dat 
de helft van alle thans bestaande banen door automatisering wordt bedreigd. Dat 
de lonen van werknemers stagneren heeft weinig te maken met de binnenlandse 
verdeling van vermogen en veel met de internationale economische convergentie 
die gaande is, alsook met automatisering.

Kapitale ideeën
Oppervlakkig gezien is dat een overwinning van het kapitaal op de arbeid, maar 
pioniers op het terrein van de nieuwe arbeidsmarkt vinden de dichotomie tus-
sen kapitaal en arbeid achterhaald. Zij voorspellen dat hoewel productieproces-
sen kapitaalintensiever worden de bezitters van kapitaal daar niet noodzakelijk de 
vruchten van plukken. De marginale kosten van digitaal kapitaal (software) zijn 
immers bijna nul en ook fysiek kapitaal (robots) wordt steeds goedkoper. Niet 
arbeid noch kapitaal, maar innovatieve ideeën zullen de belangrijkste ingrediënten 
van economisch succes zijn. Niet een ongelijke verdeling van vermogens maar 
van vaardigheden zal de samenleving parten gaan spelen. Het zullen de mensen 
met innovatieve ideeën en met de juiste vaardigheden zijn die in de toekomst 
veel zullen verdienen. Onderwijs, (bij)scholing en arbeidsmarkthervormingen zijn 
daarom essentiële onderdelen van een agenda voor economische groei. 
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Niet schuiven maar snijden
Het onnodig pessimistische scenario van toenemende polarisatie tussen de bezit-
ters van respectievelijk arbeid en kapitaal wordt als munitie gebruikt in de Ne-
derlandse discussie over een nieuw belastingstelsel. Politieke partijen links van 
het midden stellen voor om vermogens zwaarder te belasten en met de opbrengst 
daarvan de belasting op arbeid te verlagen. Lagere belastingen op arbeid zijn na-
tuurlijk bevorderlijk voor de koopkracht van burgers en zullen een impuls geven 
aan de vraag naar arbeid. Maar het is verstandiger om de middelen daarvoor te 
zoeken in lagere overheidsuitgaven in plaats van de belastingdruk te verschui-
ven van arbeid naar kapitaal. De suggestie dat een generieke verlaging van de 
loonbelasting kan worden betaald door het vermogen van Nederlandse miljonairs 
zwaarder te belasten is onrealistisch. Niet alleen is hun aantal te gering, maar hun 
vermogens zijn bovengemiddeld mobiel. Een hogere vermogensbelasting kan al-
leen structureel veel geld opleveren als het vermogen van de brede middenklasse 
wordt belast.

Eigen woning
Het vermogen van de middenklasse is niet mobiel omdat het voor het overgrote 
deel bestaat uit de woning waarin de vermogensbezitter huist. Desondanks wordt 
de eigen woning door de Nederlandse fiscus niet als vermogen aangemerkt en 
dat is toch merkwaardig. De commissie-Van Dijkhuizen geeft een aantal goede 
argumenten om in een nieuw belastingstelsel de eigen woning als vermogen te be-
schouwen, wat niet noodzakelijk wil zeggen dat eigenwoningbezit zwaarder belast 
moet worden dan nu.
 Het feit dat de eigen woning een bescheiden deel is van het vermogen van het 
hoogste vermogensdeciel verklaart ook waarom de meest vermogende Nederlan-
ders de economische crisis beter hebben doorstaan dan de overige 90 procent. De 
oorzaak van de verslechterde vermogenspositie van de onderste decielen moet niet 
worden gezocht in de wetten van het kapitalisme, maar in de gedaalde prijs van 
onroerend goed.

Geen verband tussen omvang en rendement van vermogen
Naast de eigen woning bestaan particuliere bezittingen vooral uit spaar- en bank-
tegoeden en beleggingen, die samen ruim een kwart van het totale privévermogen 
uitmaken. Hierover wordt een vermogensrendementsheffing betaald, in de prak-
tijk een vermogensbelasting van 1,2 procent op vermogens groter dan grofweg 
21.000 euro (30 procent belasting over een fictief rendement van 4 procent). 
Deze heffing is omstreden omdat spaarders sinds jaar en dag veel minder rente 
ontvangen dan die fictieve 4 procent; de geldontwaarding is dan nog niet eens 
verdisconteerd.
 De Nederlandse volgelingen van Piketty, die met name bij GroenLinks en 
de Socialistische Partij te vinden zijn, zeggen dat het eerlijker is om het reëel ge-
maakte rendement te belasten in plaats van een fictief rendement dat ver boven 
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de gemiddelde spaarrente ligt. Op zichzelf kunnen wij daarmee instemmen en 
omwille van eerlijkheid zou de aandacht van de fiscus dienen te verschuiven van 
de vermogensomvang naar de rendementsomvang. Maar erg consequent zijn hun 
voorstellen niet, want zij willen in het geval van grote vermogens niet alleen het 
rendement maar ook het vermogen zelf belasten, op basis van de misvatting dat 
die per definitie hogere rendementen behalen. Echter, niet de omvang maar wijze 
waarop vermogen wordt aangewend is bepalend voor het rendement. Voor Ne-
derland geldt dat er niet of nauwelijks empirisch verband kon worden vastgesteld 
tussen vermogensomvang en het werkelijk behaalde rendement. 

De welvaartsverdeling is geen kastenstelsel
Piketty’s Capital in the Twenty-First Century noemt ons land slechts in een voet-
noot, maar baande wel de weg voor het rapport Hoe ongelijk is Nederland? van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De raad meent dat de in-
komensverschillen in Nederland zijn toegenomen en knoopt daar de volgende 
conclusie aan vast: ‘De populaire samenvatting van de Amerikaanse situatie “de 
armen worden armer en de rijken worden rijker” is dus ook van toepassing op 
Nederland.’ Deze boude stelling is om drie redenen misleidend, nog los van vraag 
of de inkomensverschillen daadwerkelijk zijn toegenomen. Ten eerste betekent ‘de 
armen worden armer’ dat de armen steeds minder te besteden hebben. Die trend 
doet zich in Nederland niet voor. Ten tweede gaat de conclusie van de WRR al-
leen op als de samenstelling van de armste respectievelijk rijkste groep door de tijd 
heen ongewijzigd blijft. De welvaartsverdeling zou dan een soort gesloten kasten-
stelsel zijn, gespeend van iedere vorm van mobiliteit tussen de groepen. Ook dat 
is in Nederland gelukkig niet het geval: de intergenerationele inkomensmobiliteit 
ligt hier op hetzelfde hoge niveau als in Zweden en ver boven het niveau van het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ten derde zijn ‘arm’ en 
‘rijk’ geen behulpzame etiketten in een discussie waarin meer aandacht is voor 
enerzijds ongelijkheid in arbeidsinkomens en anderzijds vermogensongelijkheid. 

Vermogensongelijkheid verklaard
Als huishoudens worden gerangschikt naar inkomen blijkt dat de 10 procent 
minst verdienende huishoudens grofweg evenveel vermogen heeft als de mediane 
huishoudens (vijfde inkomensdeciel). Minder dan 1 op de 200 huishoudens zit in 
zowel het laagste inkomensdeciel als het laagste vermogensdeciel. Iemand die in 
termen van inkomen arm is, hoeft dat in termen van vermogen dus niet te zijn. 
Omgekeerd valt moeilijk te voorspellen in welk vermogensdeciel iemand valt die 
anderhalf keer modaal verdient.
 De beste verklaring voor vermogensongelijkheid is leeftijd. De helft van het 
particuliere vermogen is te vinden bij mensen van 60 jaar en ouder. Mensen van 
70 jaar en ouder hebben meer vermogen dan iedereen van 50 jaar en jonger bij el-
kaar. De doorslaggevende rol van leeftijd zou de goedkope verontwaardiging over 
het feit dat de vermogensverdeling zoveel ongelijker is dan de inkomensverdeling 
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moeten wegnemen. Daar komt nog bij dat huishoudens met grote vermogens 
door de bank genomen uit meer personen bestaan dan mediane huishoudens, 
hetgeen de angst voor duurzame intergenerationele ongelijkheid kan temperen.

Pensioen is ook vermogen
Als ook de pensioenen worden meegenomen in de vermogensverdeling krimpt 
het vermogensaandeel van de meest vermogende 1 procent huishoudens van een 
kwart van het totale vermogen naar 17 procent. Het CBS laat de pensioenen 
echter buiten beschouwing daar dat vermogen niet vrij opneembaar is. Toch is 
het redelijk om het pensioen mee te tellen. De eigen woning wordt wel als vermo-
gen aangemerkt, hoewel bijna niemand die direct te gelde kan maken. Daarnaast 
bouwen veel werknemers verplicht pensioen op. Als het geld dat nu vastzit in pen-
sioenfondsen gewoon als besteedbaar inkomen tot hun beschikking had gestaan, 
zou een deel van het hogere inkomen zijn gespaard. Onderzoek leert dat naarmate 
mensen meer pensioen opbouwen zij minder particulier sparen. Als de verplichte 
pensioendeelname die in veel bedrijfstakken geldt een negatief effect heeft op de 
opbouw van (vrij beschikbaar) vermogen, dan is het verdedigbaar om het pensi-
oenvermogen te betrekken in de vermogensverdeling.

Geef erflaters de keuze
Als het om gehate belastingen gaat, moet de vermogensrendementsheffing haar 
meerdere erkennen in de erfbelasting. In de politiek, zeker ter rechterzijde, gaan 
regelmatig stemmen op om de erfbelasting af te schaffen. Wij zijn daar geen voor-
standers van. Burgers betalen (veel) belasting over de financiële vruchten van ei-
gen arbeid en het is redelijk dat ook belasting wordt betaald over de opbrengst 
van andermans inspanningen. Als de schatkist meeprofiteert van een bonus die 
een werkgever uit vrije wil aan een goed presterende werknemer toekent, zou het 
vreemd zijn als de fiscus buiten beeld blijft zodra mensen om niet een erfenis 
ontvangen.
 De erfbelasting is wel dringend aan hervorming toe. Wij bepleiten de afschaf-
fing van de zogeheten verwantschapsprogressie, die inhoudt dat de tarieven op-
lopen naarmate de bloedbanden tussen erfgenaam en erflater zwakker zijn. Deze 
verwantschapsprogressie staat haaks op een veelgehoorde rechtvaardiging van de 
erfbelasting, namelijk dat ‘onverdiende’ meevallers belast horen te worden. Im-
mers, de beweegreden van een erflater om een deel van zijn vermogen na te laten 
aan een niet-verwante persoon is dat diegene zich verdienstelijk heeft gemaakt. 
Het is begrijpelijk dat partners alsook minderjarige, zieke en gehandicapte kinde-
ren een uitzonderingspositie hebben in het erfrecht, maar voor de overige erfgena-
men zouden uniforme tarieven en vrijstellingen moeten gelden. Erflaters kunnen 
dan in vrijheid kiezen aan wie zij hun bezittingen nalaten en hoeven niet bang 
voor de fiscus te zijn als zij hun vermogen willen spreiden buiten de nauwe fami-
lie. Deze uniformiteit doet ook recht aan de groeiende groep kinderloze erflaters.
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Gelijk en eerlijk zijn geen synoniemen
Links van het politieke midden worden de termen eerlijkheid en gelijkheid voort-
durend dooreen gehusseld, als waren het synoniemen. PvdA-leider Diederik Sam-
som zei bijvoorbeeld: ‘De vermogensverdeling in dit land is uitermate oneerlijk.’ 
Hoewel ‘verdeling’ niet meer uit te bannen is uit discussies over de spreiding van 
vermogens en inkomens, blijft het een ongelukkig woord omdat het een (vals) 
onderscheid suggereert tussen productie en verdeling. Er is kennelijk een exogeen 
tot stand gekomen economische opbrengst en hoe die over de bevolking verdeeld 
wordt, hangt ervan af hoe behendig mensen zijn in het opeisen van hun aandeel. 
Maar in werkelijkheid ligt het verband andersom: in een vrije markt zijn de inko-
mens en vermogens van mensen een indicatie van hun bijdrage aan de economie. 
 Bovenal wekt het woord ‘oneerlijk’ de indruk alsof vermogenden hun bezit op 
oneigenlijke wijze hebben verkregen, of op zijn minst dat er een hogere instantie 
of kracht is die de structurele bevoordeling van de rijken in de hand werkt. Maar 
zelfs in een vrijemarkteconomie die door uitsluitend rechtschapen mensen wordt 
bevolkt, zal onvermijdelijke grote vermogensongelijkheid ontstaan. Sommige 
kostwinners verdienen veel, andere weinig en dus verschilt het spaarvermogen van 
huishouden tot huishouden. Bovendien wisselt de spaarzin en consumptiedrift 
per persoon, wat op de lange termijn geweldige vermogensverschillen kan ople-
veren. Een ongelijke vermogensverdeling is het natuurlijke gevolg van het feit dat 
mensen verschillen qua leeftijd, inkomen, kinderwens, leefstijl, wereldbeschou-
wing en al hetgeen ons tot mensen maakt.

Vermogen naar verdienste: is een meritocratie ideaal?
Piketty beweert niet dat L’Oréal-erfgename Liliane Bettencourt oneerlijk aan haar 
enorme vermogen gekomen is, maar het feit dat zij zonder ooit te hoeven werken 
veel rijker is dan wijlen Steve Jobs van Apple toont volgens hem haarscherp aan 
dat rijkdom niet alleen een kwestie van verdienste is. Het is echter zeer de vraag 
of moreel geladen etiketten als ‘verdiend’, ‘eerlijk’ en ‘rechtvaardig’ wel bruikbaar 
zijn als kwalificaties voor de uitkomsten van een proces waarop door niemand 
controle wordt uitgeoefend en waarvoor niemand de eindverantwoordelijkheid 
draagt. In een ideaaltypische vrijemarkteconomie is de verdeling van inkomen 
en vermogen immers het resultaat van een oneindig aantal individuele, vrijwillig 
genomen beslissingen.
 Dat lijkt misschien onbevredigend, maar uiteindelijk blijft er ook in Piketty’s 
voorstel voor een wereldwijde vermogensbelasting niets over van het meritocra-
tische ideaal dat hij aanhangt. Hoeveel belasting een vermogensbezitter moet be-
talen, hangt dan immers uitsluitend af van de omvang van het vermogen. Hoe 
het is vergaard – door het runnen van een gokpaleis, uit een erfenis, of door de 
uitvinding van een vaccin tegen ebola – doet er niet toe. Dat kan ook niet anders, 
want er bestaat geen werkbare formule om te bepalen of vermogen ‘verdiend’ en 
‘onverdiend’ is dus zal herverdeling plaatsvinden volgens de principes die een toe-
vallige meerderheid in het parlement erop nahoudt. 
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 Wij kunnen lang twisten over de vraag in hoeverre de superrijken hun ver-
mogen in alle opzichten verdiend hebben, maar het staat buiten kijf dat derden, 
of de staat, geen enkele verdiende aanspraak op dat vermogen kunnen maken. 
Ook is het twijfelachtig of een meritocratische samenleving wel zo harmonieus is. 
Mensen zullen elkaar voortdurend de maat moeten nemen om vast te stellen of 
vermogens en inkomens wel echt verdiend zijn. Dat is vast niet bevorderlijk voor 
de onderlinge verhoudingen.

Groeien naar vermogen
De auteurs van dit geschrift zijn voorstanders van grotere financiële slagkracht 
voor de groepen die thans over weinig of geen vermogen beschikken. De politieke 
geesten scheiden zich echter zodra de discussie zich toespitst op de stappen die 
daartoe gezet moeten worden. Uiteindelijk is onze keuze voor de vrije markt en 
tegen nivellering als doel in zichzelf gestoeld op de morele overtuiging dat burgers 
de rechtmatige eigenaars zijn van de vruchten van hun arbeid. Wij zijn er dan 
ook niet voor om achteraf de vermogensverdeling platter te maken, maar willen 
de kansen van mensen vergroten om vermogen op te bouwen. Daartoe stellen wij 
voor het daadwerkelijk gemaakte rendement op vermogen te belasten in plaats 
van de bestaande regeling te handhaven, die zo zwaar drukt op kleine spaarders. 
Ook pleiten wij voor een uniform tarief in de erfbelasting, zodat de fiscale prikkel 
verdwijnt om erfenissen vooral aan directe familieleden te doen toekomen.
 De belangrijkste ingrediënten voor vermogensopbouw liggen echter niet op 
het terrein van de fiscaliteit maar op het gebied van scholing en arbeid. Wie de 
levensstandaard van werknemers aan de onderzijde van de arbeidsmarkt zeker wil 
stellen, moet zijn energie niet steken in het verkleinen van het rendement op ka-
pitaal maar in het vergroten van de economische groei. Alleen op die manier kan 
de welvaart in Nederland toenemen en blijven de financiële middelen beschikbaar 
voor een fatsoenlijk sociale vangnet.
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De Stichting is in 1954 ontstaan uit de behoefte die in liberale kringen werd gevoeld aan 
een instelling die wetenschappelijke studies verricht naar diverse maatschappelijke vraag-
stukken, zonder gebonden te zijn aan een bepaalde dogmatiek of godsdienst.
Doel en middelen zijn volgens de statuten: ‘De stichting heeft ten doel om op wetenschap-
pelijk verantwoorde wijze, vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder die 
van staatkundige, sociale, economische of juridische aard, te onderzoeken met de liberale 
beginselen als uitgangspunt, zulk een onderzoek te bevorderen en over zodanige vraagstuk-
ken voor te lichten. Dit doel wordt nagestreefd ten behoeve van het liberalisme in het al 
gemeen en mede ten behoeve van de (...) “Volkspartij voor Vrijheid en Democratie”. De 
stichting tracht dit doel te bereiken door al hetgeen met het bovenstaande verband houdt 
of daaraan bevorderlijk kan zijn.’
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De TeldersStichting heeft onder andere de volgende geschriften 
gepubliceerd*:       €
 

100 Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele 
  politieke debat, 2006 15,00
  
101 De radicaal-islamitische ideologie van de Hofstadgroep, 2006 12,00
  
102 Liberale duurzaamheid. Milieubeleid internationaal bezien, 2007 14,00
  
103 Vertrouwen in de markt. Naar een liberaal privatiseringsbeleid, 2007   
  (uitverkocht, in kopie verkrijgbaar) 12,00
  
104 Veilige basis voor vrije burgers. Duidelijke liberale aanpak van 
  veelvoorkomende criminaliteit, 2008 14,00
  
105 Rechtsstaat in ontwikkelingslanden? Aspecten van liberale 
  ontwikkelingssamenwerking, 2008 15,00
  
106 Liberaal leiderschap, 2009 8,50
  
107 Zorgen voor zelfbeschikking. Een liberale visie op de positie van de 
  burger in zorg-, woon-, en onderwijsinstellingen, 2009 12,50
   
108 Liberalisme als ‘groen’ idealisme. De noodzaak van een liberaal 
  milieubeleid voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten, 
  2009 15,00
  
109 Krachtproef voor het kapitalisme. Een liberale reflectie op de 
  kredietcrisis, 2010 10,00
  
110 Gen-ethische grensverkenningen. Een liberale benadering van ethische
  kwesties in de medische biotechnologie, 2010 15,00
  
111 Eerlijk is eerlijk. Wat een liberaal van de staat mag verwachten en van 
  zichzelf moet vergen, 2011 17,50
  
112 Van stigma naar sociale stijging. Een liberale toekomst voor leden van 
  de ‘achterblijvers’, 2011 15,00
  
113 Onbetwistbaar recht? Juridisering en het evenwicht tussen rechtsstaat 
  en democratie, 2012 16,50
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114 Manifestaties van de vrijheid des geestes. Een liberale kijk op cultuur 
  en sport, 2012 15,75
  
115 Bevolkingskrimp: een liberaal antwoord, 2012 15,00
  
116 Eigen keuze, samen sterk: duidelijkheid geeft zekerheid voor 
  arbeidsmarkt en pensioenen, 2012 16,00
  
117 Onderwijs: de derde dimensie, 2012 16,00
  
118 De plicht der politieke partijen. Partijleden, politici en kiezers in een 
  open partijendemocratie, 2013 19,50
  
119 De legitimiteit van de rechterlijke macht. Ideeën voor behoud en 
  versterking, 2013 17,50
  
120 Onbegrensde arbeidsmigratie: zegen of zorg? Een liberale kijk op 
  intra-EU migratie en sociale zekerheid, 2013 17,00
  
121 Zeker van energie. Een liberaal perspectief op het Nederlandse 
  energiebeleid, 2014 18,50
  
122 Liberale verantwoordelijkheid: individuele, economische en 
  democratische plichten, 2014 15,75
  
123 Gelukspolitiek. Liberalisme en de waarde van vrijheid, 2014 10,00
  
124 Groeien naar vermogen. Een liberaal antwoord op Thomas Piketty,  15,00
  2015 
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Verder verscheen recent als Politiek-Wetenschappelijke Stellingname: €
 
P.S. 1 Arbeidsmarkt openbreken voor jongeren, 2013 6,00
 
… en als bijzondere publicatie: 
 
Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 
1901-1940, 2005 20,00
 
Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici uit de 
negentiende en vroege twintigste eeuw, 2008 17,50
 
Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden van Gerrit Bolkestein 
1871-1956, 2009 **
 
Democracy in Europe. Of the people, by the people, for the people?, 2010 ***
 
Het Liberalen Boek, 2011 **
 
The dynamics of demographic decline, 2011 ***
 
Juridification in Europe. The balance of powers under pressure?, 2012  ***
 
Separation of Church and State in Europe. With views on Sweden, Norway, 
Great Britain, the Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy, Slovenia, 2012 ***
 
Liberale Spiegel. Reflecties op zestien veelgehoorde vooroordelen over het 
liberalisme en de VVD, 2013 5,00
 
Neoliberalisme: een politieke fictie, 2014 **
 
Sociaal-liberalisme, 2014 **
 
Eigenzinnige liberalen. Onafhankelijk denkende politici in Nederland, 2014 **
 
De uitgaven zijn zowel in boekvorm als digitaal (tegen een lager tarief ) verkrijg-
baar via de webshop van de TeldersStichting op www.teldersstichting.nl.
  
* een volledige lijst met publicaties is op aanvraag verkrijgbaar
** verkrijgbaar via de boekhandel
*** publicatie in ELF-verband, neem voor meer informatie contact op met  
 de TeldersStichting




