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Titel motie  : Versimpeling én vergroening van het belastingstelsel 

Type motie  : (Algemeen) Politieke Motie (PM) 

Indiener  : Thema-afdeling Duurzaam 

Woordvoerder(s) : Sybren Bosch 

 

 

Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 18 april 2020 te Nijkerk, 

 

Constaterende dat: 

● Zowel uit het politieke en financiële domein de roep komt dat het belastingsysteem te complex is 

geworden;  

● Door deze complexiteit het belastingsysteem voor een doorsnee belastingbetaler niet (meer) te 

begrijpen is, terwijl individuen en bedrijven die in staat zijn om slimme belastingadviseurs in te 

huren hiervan juist te profiteren; 

● Door deze complexiteit het lastig is om vooraf te bepalen hoe nieuwe maatregelen uitwerken; 

● Ons belastingsysteem er momenteel voor zorgt dat duurzame keuzes vaak financieel niet 

aantrekkelijk zijn, waardoor niet-duurzame keuzes in stand worden gehouden en zelfs worden 

gestimuleerd. 

 

Overwegende dat: 

● Het huidige belastingstelsel toe is aan versimpeling; 

● Deze versimpeling tevens de kans biedt om het belastingstelsel zodanig in te richten dat 

duurzame keuzes aantrekkelijk zijn en worden gestimuleerd; 

● Versimpeling en vergroening van het belastingstelsel elkaar kunnen versterken; 

● D66 momenteel twee bewindspersonen op belastingzaken heeft, hetgeen voor de partij dé kans 

is om zich hierin te profileren. 

 

Verzoekt de Tweede Kamerfractie: 

● In het herzien van het belastingsysteem allereerst te sturen op een sterke versimpeling van het 

belastingsysteem; 

● Bij deze herziening daarnaast expliciet het stimuleren van duurzame keuzes en het ontmoedigen 

van niet-duurzame keuzes hierbij als één van de uitgangspunten te nemen; 

● Actief uit te dragen dat versimpeling en vergroening van het belastingstelsel in één grote 

herziening kunnen worden doorgevoerd. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting: 

● Die complexiteit komt echter voort uit de terugkerende politieke wens om op specifieke 

onderwerpen specifieke keuzes te stimuleren of bepaalde aspecten te compenseren: de 

hoeveelheid uitzonderingen en aftrekposten is enorm. 

 

● Daarnaast is het nodig om het belastingsysteem te vergroenen. Duurzame keuzes zijn op dit 

moment vaak financieel niet aantrekkelijk, waarbij soms niet duurzame keuzes worden 

gestimuleerd. Een product repareren is vaak duurder dan een nieuw product kopen, een product 

snel afschrijven kan financieel voordeel opleveren, en grootverbruikers van energie en water 

betalen minder belasting.  

 

● Ons belastingsysteem is gecreëerd voor een ‘lege’ wereld, met weinig arbeid en onbeperkte 

grondstoffen. We leven nu echter in een ‘volle’ wereld, met ruim voldoende arbeid en een tekort 

aan grondstoffen. Dat vraagt een ander Belastingsysteem. 

 


