
Paul deBeer, Jelle vanderMeer,
JannekePlantenga en
Wiemer Salverda

SindsThomasPiketty’sKapitaal
inde21ste eeuw vier jaar geleden
dewereld veroverde, staat de
ongelijkheid van vermogens in

debelangstelling.Nederlandkent gema-
tigde inkomensverschillen,maarde ver-
mogensverschillen zijn toch zeer groot.
De10% rijksteNederlanders bezit twee
derde vanhet totale vermogen, terwijl de
armstehelft per saldoniets heeft. Bij alle
aandachthiervoor is een elementmerk-
waardigerwijs onderbelicht gebleven,
namelijk de rol van erfenissen indeover-
dracht vande vermogensongelijkheid.
Tenonrechte, vindenwij.

In onsboekVoorwie isde erfenis?
rekenenwe voordat ruwweg40%van
alle particuliere vermogens afkomstig
is van erfenissen.De vraag is dusniet óf
erfenissende vermogensverdelingbeïn-
vloeden,maarhóe. Jaarlijkswordt tus-
sende€14mrden€15mrdnagelaten,
met eengemiddeldenalatenschap van
ongeveer €100.000. Elk jaar krijgen zo’n
tweehonderdduizendmensen—ruim
dehelft daarvan is kindof kleinkind van

deoverledene—eenerfenis die groot ge-
noeg is omaangifte temoetendoen.De
gemiddeldeomvangbedraagt €50.000.
Slechts rondde10%vandeze verkrijgin-
gen is groter daneen ton,maarbij elkaar
opgeteld is deze 10%goed voormeerdan
dehelft vanhet totale bedrag aan ver-
krijgingen.

Omhetprecieze effect van erfenissen
opdeongelijkheid teberekenen, zijn
onvoldoende cijfers beschikbaar.Dat is
opzienbarend.Het betekent dat deover-
heidbij het vaststellen vande tarieven
en vrijstelling vande erfbelastingniet
weetwat de gevolgendaarvan zijn voor
de vermogensverdeling. Alsof je inhet
donker zoektnaar deuitgang.Het is ook
opmerkelijk als je het vergelijktmetde
inkomenseffecten vanpolitiekebeslis-
singendiewordenberekend tot opde
tiende vaneenprocent.

Uit dewel beschikbare cijfers kun-
nenwij de conclusie trekkendat grote
erfenissenbinnendeklassen vande ver-
mogendenblijven enopdiemanier de
ongelijke verdeling in standhouden.Dat
betekent dat eenaanzienlijk deel vande
vermogensongelijkheidniet voortkomt
uit verschillen inprestaties,maaruit de
plekwaar iemandswiegheeft gestaan.

Erfenissen bevestigen de grote vermogensongelijkheid inNederland

Erfbelasting is weinig
populair bij het publiek
enwordt vaak negatief
betiteld als ‘sterftaks’

Er zijn ookduidelijke aanwijzingen voor
belastingontwijking, onder anderedoor-
dat veel bedrijfsvermogenniet terug te
vinden is inde erfenisstatistieken (waar-
schijnlijk als gevolg van juridische con-
structies).Het effect van erfenissenopde
vermogensongelijkheid zouduswel eens
groter kunnen zijn.

Dat is eengoede redenombelasting
teheffenoperfenissen. Toch is erfbe-
lastingbij het publiekweinigpopulair
enwordt vaaknegatief betiteld als
‘sterftaks’. Tenonrechte,wantniet de
overledenewordt aangeslagenmaarde
verkrijger.Dekritiekdat over denala-
tenschapal eerder belasting is betaald,
is danookniet terecht,want voorde ver-
krijger is het nieuw inkomen.Net zoals
inkomstenuit arbeidofwinstworden
belast,wordenookde inkomstenuit een
erfenis belast.

De erfbelastingwasooit eenuiting
van ‘modernisering’, vanhet doorbre-
ken vande rol vanovererving.Men vond
datmacht enbezit niet langermoesten
worden verdeeldopbasis van familie-
banden,maar opbasis van verdienste.
Ditwasniet alleen een socialistische
strijd,maar ook een liberaal project voor
gelijke kansen voor iedereen. Sindsde

jaren zeventig vande vorige eeuwdoet
zich echter eenomslag voor enwordt
in veel landende erfbelasting verlaagd.
Nederland vormt indit opzicht geen
uitzondering. In 2009 zijnhier de tarie-
ven verlaagd.Degemiddelde effectieve
belastingdrukoperfenissenbedraagt
slechts 11%, tegen54%op inkomenuit
arbeid. Endat opeenmomentdat de
vermogensongelijkheid ende repro-
ductie daarvan19de-eeuwseproporties
beginnenaan tenemen.

Alle aanleiding voor eennieuwedis-
cussie over de erfenis en eenerf-
belasting, die recht doet aan zowel het
verdelingsvraagstuk als de emotionele,
niet-economischekanten vanhet erven.
Eenhogere effectievebelastingdrukop
erfenissen zoudaarvandeuitkomst kun-
nen zijn,maar zoiets kan in vele vormen,
bijvoorbeelddoor inde tarieven en vrij-
stellingenmeer rekening tehoudenmet
deomvang vande erfenis ende rijkdom
vandeontvanger.
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