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POSITION PAPER MVO NEDERLAND 

 

BELASTING OP MENSENWERK 
MET EEN FISCALE VERSCHUIVING VAN ARBEID NAAR GRONDSTOF 

VERSNELLEN WE DE TRANSITIE 

 

Om de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire, inclusieve economie 

met eerlijke ketens te versnellen moeten we de lasten van arbeid naar 

grondstoffen verschuiven. Dan maken we duurder wat we niet willen 

(milieuvervuiling en verspilling van grondstoffen) en goedkoper wat we 

wel willen (mensen aan het werk). Maar hóé moet je dat doen? Wij 

vonden in ons enorme belastingstelsel het juiste tandwiel om aan te 

draaien. In dit position paper leggen we het je uit.  

 

EEN VOL MALIEVELD  

De afgelopen jaren vonden regelmatig demonstraties plaats op het Malieveld in Den 

Haag. Onder andere leraren, politie en zorgverleners lieten van zich horen. Vaak ging 

dit over de werkdruk in hun sector en de salarissen die hiertegenover staan. Opvallend 

genoeg heeft de Rijksoverheid aan het begin van de coronacrisis juist deze 

arbeidsintensieve sectoren als cruciale beroepsgroepen benoemd; onder andere zorg, 

jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang, schoonmaak, politie en brandweer.  

 

We zagen het afgelopen jaar op datzelfde Malieveld boeren en scholieren, die 

respectievelijk aandacht vroegen voor stikstofuitstoot en klimaatverandering. Wij 

denken dat deze cruciale sectoren en milieugerelateerde onrust meer met elkaar 

samenhangen dan je op het eerste gezicht zou zeggen. In dit position paper nemen we 

je mee in een voorstel waarin we beide combineren, en laten zien wat de rol van 

belastingen is.  

 

EEN GROEN BELASTINGSTELSEL 

Eerst terug naar de basis: we betalen in Nederland allerlei belastingen. Bijvoorbeeld op 

ons inkomen, ons vermogen, als we een hond hebben, over erfenissen, aan de kassa bij 

de supermarkt, en als we een auto bezitten. Door te kiezen wat we wel en niet belasten, 

laten we ook zien wat we wel niet willen stimuleren of ontmoedigen. Zo zijn er ook 

allerlei belastingen op arbeid. 

 

De afgelopen jaren horen we steeds vaker dat als je de belastingen op arbeidskosten 

verlaagt, en die op grondstof verhoogt, je de transitie naar een nieuwe economie 

versnelt. Die nieuwe economie is klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke 

ketens. Waarom deze verschuiving? Omdat je wat we veel hebben en willen in onze 

economie (arbeid) dan alle ruimte geeft en goedkoper maakt, en wat we niet willen 

(milieuvervuiling, CO2-uitstoot) of weinig van hebben (schaarse grondstoffen) duurder 

maakt. Zo verander je de marktwerking, waar producenten en consumenten zich 

volgens economen dan weer op aan gaan passen.  
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Wanneer we dit soort belastingen verleggen en verduurzaming stimuleren, gebruiken 

we het belastingstelsel om financiële prikkels af te geven. Wij noemen dat ‘fiscale 

vergroening’. Daarmee bedoelen we in dit position paper niet alleen de groene 

belastingenkant. We laten dat samengaan met lagere arbeidskosten. Zo maken we een 

groen, toekomstbestendig belastingstelsel.  

 

HOE DAN? 

Dit kan op allerlei manieren. Het huidige kabinet-Rutte III werkt mondjesmaat aan de 

verschuiving van de belasting- en premiedruk van arbeid naar milieu. De argumenten 

hiervoor staan in de Miljoenennota 2019: ‘Belasting op arbeid maakt het immers 

minder aantrekkelijk om (meer) te gaan werken of om personeel aan te nemen. [...] 

Hogere belastingen op milieu zijn zinvol omdat die huishoudens en bedrijven ertoe 

bewegen milieuvriendelijker te consumeren en te produceren.’ 

 

Maar we zijn er nog lang niet. De belasting- en premiedruk is scheef. Van de 305 

miljard aan overheidsinkomsten drukt 73% op arbeid en maakt 7% milieuvervuiling 

duurder.1 Deze manier van belastingheffing heeft grote invloed op de economische 

beslissingen van bedrijven en burgers. Personeel is duur en milieuvervuiling te 

goedkoop. 

 

Het volgende kabinet, dat van start gaat na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 

2021, zou ervoor kunnen kiezen om een heel nieuw belastingstelsel op te bouwen en 

werken aan een grootschalige herziening, waarin wat ons betreft fiscale vergroening en 

lagere arbeidskosten voor werkgevers centraal staan. Maar er zijn allerlei zaken die 

komende tijd al kunnen. Eén daarvan, die we in dit position paper uitwerken, is de 

verlaging van de werkgeverspremies.  

 

VERLAGEN VAN DE WERKGEVERSPREMIES  

Op dit moment wordt door het kabinet-Rutte III de lastendruk op arbeid naar beneden 

gebracht door de loon- en inkomstenbelasting te verlagen. Dit maakt werken 

aantrekkelijker voor de werknemer, maar dit maakt het niet goedkoper om personeel in 

dienst te nemen voor de werkgever. Een andere – aanvullende – manier om de hoge 

lastendruk op arbeid te verlagen, is het verlagen van de werkgeverspremies die 

bedrijven en instellingen betalen. Dit maakt het in dienst nemen en houden van 

personeel wél aantrekkelijker voor werkgevers. 

 

Werkgevers betalen per jaar 45 miljard euro aan sociale premies.2 In onderstaande 

figuur zie je de opbouw van een modaal salaris. Het gele blokje staat voor de 

werkgeverspremies van de Zorgverzekeringswet. Dat is 5% van de loonkosten. 

 
1 Cijfers van de Miljoenennota 2020. Accijnzen zijn bij de milieubelastingen gerekend. Bpm en mrb 

zijn tot de belastingen op kapitaal gerekend. De omzetbelasting is naar rato verdeeld over de drie 

productiefactoren arbeid, kapitaal en milieu. 
2 in 2019; bron: CBS. 
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Bron figuur: MVO Nederland 

 

Van de genoemde 45 miljard euro die werkgevers per jaar betalen aan sociale premies, 

leent 16 miljard zich om te verlagen of af te schaffen. Dat zijn de werkgeverspremies 

Zorgverzekeringswet. De andere 29 miljard euro aan werkgeverspremies komt niet in 

aanmerking om te verlagen of af te schaffen. Dit zijn werknemersverzekeringen 

gerelateerd aan het wel of niet kunnen werken (werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid). 

Alleen de werkgeverspremies Zorgverzekeringswet zijn niet gerelateerd aan arbeid of 

het arbeidsverleden en zijn een volksverzekering, geen werknemersverzekering. De 

Zorgverzekeringswet geldt voor iedereen en hangt niet samen met inkomen of 

werkverleden. Het is beter deze dan ook uit de algemene middelen te betalen – net 

zoals de AOW – en niet als een heffing op het in dienst hebben van mensen.  

 

De rekensom 

Van de 16 miljard werkgeverspremies Zorgverzekeringswet betalen de publieke en 

commerciële diensten 10 miljard euro per jaar. Voor de publieke diensten – zorg, 

onderwijs, justitie, politie, openbaar bestuur – gaat het om ongeveer 5 miljard, 

overeenkomend met 3% van de totale kosten. Voor de commerciële diensten gaat het 

om ook om ongeveer 5 miljard of 2% van hun totale kosten. Het tarief voor de 



  Postbus 19219 contact@mvonederland.nl 

  3501 DE Utrecht KvK 30195730 

  Arthur van Schendelstraat 500 BTW NL8143.63.647.B.01 

  3511 MH Utrecht IBAN NL45RABO0360258506 

 

NEEM JE AANDEEL IN DE NIEUWE ECONOMIE Pagina 4 van 9 

 

werkgeverspremies Zorgverzekeringswet bedraagt in 2020 6,7% van het bruto loon.3 

Afschaffing hiervan verlaagt de totale loonkosten voor de werkgever met ongeveer 5%. 

Vooral voor arbeidsintensieve bedrijven en instellingen resulteert dit in een flinke 

daling van de totale kosten. In het onderwijs bijvoorbeeld maken de loonkosten 77% uit 

van het totaal, zodat de totale kosten dalen met 4%, overeenkomend met 1,2 miljard 

euro per jaar. Ook arbeidsintensieve commerciële diensten profiteren, zoals 

schoonmaakbedrijven, postbezorging en reparatiebedrijven. Publieke en commerciële 

dienstverleners krijgen tegelijkertijd te maken met hogere energietarieven door de 

lastenverschuiving. Hierdoor verbetert het rendement van – verplichte en vrijwillige – 

energiebesparende maatregelen. Per saldo zullen de totale kosten toch met ongeveer 

3% afnemen voor arbeidsintensieve dienstverleners met meer dan 60% loonkosten.  

 

TEKORT OPVULLEN 

We moeten natuurlijk wel bedenken wat er gebeurt met het gat dat ontstaat als we dit 

doen. Het tekort dat door deze verlaging in het Zorgverzekeringsfonds ontstaat, kan 

worden gedekt via de algemene middelen. Dat is vrij te besteden geld van de 

Rijksoverheid, dat niet bedoeld is voor een specifiek doel. Ook nu al wordt een groot 

deel van het Zorgverzekeringsfonds gefinancierd uit deze algemene middelen. Dat leidt 

tot een volgende vraag: hoe zorgen we dan dat er genoeg geld zit in de algemene 

middelen om dit te kunnen betalen? Dat kan door de energie- en milieubelastingen te 

verhogen. Dat is het stuk van het verhaal dat we de lasten op grondstoffen willen 

verhogen. Hierbij kan je denken aan de energiebelasting of belasting op CO2-uitstoot. 

Door te zorgen dat we evenveel verhogen als verlagen is dit voor de overheid een 

zogenaamde lastenverschuiving, die we budgettair neutraal kunnen doen.  

 

WAAROM OP DEZE MANIER? 

Er zijn twee redenen om dit op deze manier aan te pakken.  

 

Ten eerste: omdat dit de manier is met het meeste resultaat. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat als het gaat om milieubelastingen een lastenverschuiving aan de 

productiezijde van de economie – dus voor bedrijven en instellingen – effectiever is 

dan aan de consumptiezijde. Als jij als consument minder lasten hebt (en je koopkracht 

blijft gelijk) kan je in je uitgavenpatroon maar een beetje verschuiven van vervuilende 

naar arbeidsintensievere en schonere producten en diensten.  

 

Het heeft dus meer zin om te zorgen dat de lastenverschuiving aangrijpt op de kosten 

van arbeid en energie die de bedrijven betalen. Dan zullen ze hun productieproces 

aanpassen aan de gewijzigde kostenstructuur: vervuiling en grondstof zijn duurder. 

Concreet: maatregelen die het gebruik van energie en grondstoffen verminderen zijn 

dan eerder rendabel, en arbeidsintensieve werkzaamheden zijn eerder lonend. Het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzocht dat een energieheffing voor 

bedrijven leidt tot een reductie van de CO2-uitstoot en tegelijkertijd sterk bijdraagt aan 

 
3 Tot een inkomen van 5.232 euro. Daarboven stijgt de bijdrage niet verder. 
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de overgang naar een circulaire economie.4 En De Nederlandse Bank heeft 

beargumenteerd dat een nationale heffing op energie en/of CO2-uitstoot haalbaar is, 

zonder onevenredige nadelen voor de concurrentiepositie, omdat energie in Nederland 

relatief goedkoop is.5  

 

Deze eerste reden gaat over de afweging waar de lastenverschuiving moeten 

plaatsvinden: bij de bedrijven en instellingen of de consument. 

 

Een tweede reden om dit op deze manier in te richten, gaat over het domein waar de 

lasten lager worden: de arbeidsmarkt. Hier zijn de gunstige effecten van lagere 

werkgeverspremies groter dan van verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, zoals 

we het nu doen. Omdat werkgevers dat gele blokje aan loonkosten (in de figuur eerder 

in dit position paper) niet meer hoeven te betalen en meer financiële ruimte hebben, 

hebben ze verschillende mogelijkheden.  

 

Werkgevers kunnen het geld dat ze uitsparen door dat gele blokje in de figuur niet te 

betalen, uitgeven aan het in dienst nemen van meer mensen. Hierdoor kan de 

werkdruk afnemen en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Een belangrijk 

punt van aandacht: de maatschappelijke kosten van werkstress zijn namelijk geschat 

op 4,6 miljard euro per jaar.6 Wat we in plaats daarvan kunnen verwachten? Denk aan 

meer handen aan het bed, meer blauw op straat en meer aandacht voor kinderen in het 

speciaal onderwijs. Precies die cruciale beroepsgroepen waar we tijdens de coronacrisis 

voor geklapt hebben.  

 

Door de verlaging van de werkgeverspremies blijft de publieke sector betaalbaar. Juist 

de publieke sector is erg arbeidsintensief. Denk aan gezondheidszorg, sociale 

dienstverlening, onderwijs, politie, justitie en het openbaar bestuur. Door de 

werkgeverspremies zorgverzekeringswet af te schaffen worden deze publieke taken 

structureel 4 miljard euro goedkoper. Werkgevers kunnen minder hoge 

productiviteitseisen stellen en kunnen minder productieve mensen toch rendabel in 

dienst houden. Volgens CBS-cijfers willen ongeveer een miljoen Nederlanders een baan 

of langer gaan werken.7 Vooral laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond 

krijgen betere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dat heeft als voordeel dat er meer 

arbeidsparticipatie is. En dat we werken aan een inclusieve samenleving.  

 

TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? 

Verandering heeft altijd tegenstanders. In het geval van deze verschuiving horen we 

tegengeluiden uit de hoek van de bedrijven en organisaties van wie de lasten 

omhooggaan, doordat ze veel energie of grondstoffen gebruiken of veel broeikasgassen 

 
4 Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materiaal en afval 

(PBL 2017). 
5 De prijs van transitie – een analyse van de economische gevolgen van CO2-belasting (DNB 

2018). 
6 Maatschappelijke kosten van werk-gerelateerde gezondheidsproblemen (TNO 2015).  
7 Data van vóór de coronacrisis; bron: CBS Dashboard Beroepsbevolking. 
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zoals CO2 uitstoten. Het tegenargument dat we het meest horen, is dat een verhoging 

van de lasten de internationale concurrentiepositie schaadt. Als de lasten aan de 

milieukant in Nederland hoger zijn dan in andere landen, dan gaan bedrijven daar toch 

naartoe? 

 

Wij pleiten ervoor om dit argument te objectiveren. Het Centraal Planbureau stelde in 

2018 dat er weinig bewijs is voor het grote pessimisme rondom dit punt, en ook weinig 

bewijs voor verplaatsing naar zogenoemde pollution havens.8 Dit punt wordt met name 

naar voren gebracht door de milieu-intensieve industrie (sectoren als olie, chemie, 

basismetaal). Bedrijven die je niet zomaar oppakt en verplaatst naar een ander land. 

Daarnaast zijn bijna alle landen ter wereld gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van 

Parijs. De Europese Green Deal laat zien dat ook de landen om ons heen de 

randvoorwaarden aanpassen op een duurzame economie. Het voorstel voor een Carbon 

Border Adjustment Mechanism, als het ware een CO2-prijs aan de grens van Europa, 

onderstreept dit. 

 

STAP VOORUIT 

En wat gebeurt er door deze verlaging van de werkgeverspremies met die scheve 

belasting- en premiedruk, die we eerder aanhaalde? Na afschaffing van de 

werkgeverspremies Zorgverzekeringswet, in combinatie met hogere milieu- en 

energieheffingen voor bedrijven en instellingen, verandert de lastendruk naar 68% op 

arbeid en 12% op milieu. Dit is een stap naar een belastingstelsel dat beter past bij de 

huidige maatschappelijke vraagstukken. Een belastingstelsel waarmee we de transitie 

naar de nieuwe economie versnellen.  

 

Deze lastenverschuiving heeft grote voordelen. Tegelijkertijd is het een grote fiscale en 

politieke operatie. Wij vinden desondanks dat deze beleidsoptie nog niet voldoende op 

de agenda staat als er gesproken wordt over arbeidsparticipatie, financiering van de 

publieke sector, circulaire economie en klimaatverandering. Terwijl het zo’n kansrijk 

idee is. Daarom hebben we opgenomen in onze inbreng voor de 

verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en voorgelegd aan de wetenschappelijke 

bureaus van politieke partijen. Vanaf het najaar van 2020 gaan we in de gaten houden 

hoe dit wordt opgepakt. En richting de verkiezingen in maart 2021 en tijdens de 

kabinetsformatie daarna blijven we het aankaarten.  

 

 

OVER MVO NEDERLAND 

MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. We vormen 

een netwerk van partners dat samen innoveert en implementeert om de nieuwe 

economie te bereiken. De nieuwe economie is een toekomstbestendige. Alleen in die 

economie kunnen ondernemers blijven ondernemen. Daarom is het bereiken daarvan 

 
8 CPB, MEV 2019, uitgekomen op Prinsjesdag 2018, p.29.  
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ons doel. Dat lukt nog sneller als we onze beweging zo groot mogelijk maken. De 

nieuwe economie is klimaatneutraal; circulair; en inclusief; met eerlijke ketens.  

 

Ondernemers nemen met MVO Nederland een aandeel in de nieuwe economie en 

maken zo hun bedrijf toekomstbestendig. Onze Nieuwe Businessagenda toont ze de 

snelste route naar de nieuwe economie. MVO Nederland ondersteunt die agenda door 

innovatie met onverwachte samenwerkingen mogelijk te maken. En door 

via belangenbehartiging bij overheden en financiers de juiste condities te creëren. In 

Nederland én Europa. Ons doel is bereikt als twintig procent van de economie omgaat 

in de nieuwe economie. We streven ernaar dat kantelpunt in 2025 te bereiken. 

 

Fiscale vergroening is één van de hoofdthema’s in onze belangenbehartiging in Den 

Haag en Brussel. Tijdens de uitwerking van dit position paper spraken we met 

planbureaus, arbeidsintensieve bedrijven, koepelorganisaties, werkgeversorganisaties 

en vakbonden. Over dit voorstel verscheen in november 2018 een opinieartikel in 

dagblad Trouw: https://www.trouw.nl/opinie/verlaag-werkgeverspremies-zodat-

personeel-goedkoper-wordt~b96dbf39/.    

 

CONTACT 

We spreken graag met je verder als je vragen of opmerkingen hebt of toelichting wil op 

dit position paper. Neem contact met ons op: 

 

Michel Schuurman 

Directeur Economie & Politiek 

m.schuurman@mvonederland.nl  

 

Arie Bleijenberg 

Inhoudelijk expert belastingverschuiving 

a.bleijenberg@mvonederland.nl 

 

Suzanne Elias 

Adviseur public affairs 

s.elias@mvonederland.nl  

  

November 2020  
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BIJLAGE: DRIE VARIANTEN VERSCHUIVING VAN ARBEID NAAR MILIEU 

We hebben voor dit position paper drie varianten van deze verschuiving onder de loep 

genomen. Hieronder zie je in een tabel een overzicht hiervan. Variant 3 heeft onze 

voorkeur en heb je daarom in dit position paper meer over gelezen.  
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BIJLAGE: GEBRUIKTE REKENTABEL OP BASIS VAN MILJOENENNOTA 2020 

 

 
 

 

miljard euro Arbeid Kapitaal Milieu Overig

Loon- en inkomstenbelasting 63,4

Omzetbelasting 60,5

Premies zorgverzekeringswet 43,2

Premies volksverzekeringen 41,7

Premies werknemersverzekeringen 26,9

Vennootsscahpsbelasting 26,2

Accijnzen 12,4

Overdrachts- en assurantiebelasting 6,0

Dividendbelasting 5,2

Belastingen op milieugrondslag 4,5

Motorrijtuigenbelasting 4,4

Invoerrechten 3,5

Bpm 2,5

Verhuurdersheffing 1,8

Schenk- en erfbelasting 1,7

Bankbelasting 0,4

Overig 1,3

subtotaal 175,2 48,2 16,9 65,3

verdeling overig 47,6 13,1 4,6

totaal 222,8 61,3 21,5

73% 20% 7%


