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In het Belastingplan 2012 wordt voorgesteld om zeven (van de in totaal 22)
rijksbelastingen af te schaffen. Het gaat om rijksbelastingen met een relatief bescheiden
opbrengst.

Nederland kent 22 rijksbelastingen. Uit een rapport van de OESO (de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling) uit 2008 blijkt dat Nederland als enige van de 43 onderzochte
landen alle door de OESO genoemde negen hoofdvormen van belastingheffing kent. 
Dit kabinet streeft – zo verwoordt het Belastingplan 2012 – naar een eenvoudiger, meer solide en
fraudebestendig belastingstelsel. In dat kader ziet het kabinet mogelijkheden om een aantal kleinere
rijksbelastingen af te schaffen. Hierdoor dalen de administratieve lasten voor ondernemers en
burgers, en kan de Belastingdienst zich concentreren op de ‘grote’ belastingen.
De volgende belastingen worden afgeschaft:

• de verpakkingenbelasting; 
De opbrengst van deze belasting over 2011 is geraamd op € 282 mln.; die wordt opgebracht
door circa 400 ondernemingen.

• de verbruiksbelasting frisdranken;
Deze belasting heeft een geraamde opbrengst over 2011 van € 164 mln.; deze belasting treft
circa 200 belastingplichtigen.

• de belasting op leidingwater;
Zo’n 60 (!) ondernemingen zijn aan deze belasting onderworpen; de geraamde opbrengst over
2011 is € 123 mln.

• het Eurovignet; 
Deze belasting heeft een geraamde opbrengst over 2011 van € 118 mln.

• de belasting op pruim- en snuiftabak;
Deze (historische) rijksbelasting brengt over 2011 naar verwachting nog € 250.000 op.

• de belasting op grondwater; 
Deze belasting heeft een geraamde opbrengst over 2011 van € 176 mln., die door circa 4.000
belastingplichtigen wordt opgebracht.

• de belasting op afvalstoffen;
Deze belasting telt 30 (!) belastingplichtigen die over 2011 geraamd € 59 mln. betalen.

Deze belastingen worden afgeschaft per 1 januari 2013. De afvalstoffen- en grondwaterbelasting
worden eerder afgeschaft; die vervallen per 1 januari 2012.

Commentaar
Deze vereenvoudiging van ons belastingstelsel is ‘een sigaar uit eigen doos’. Uit het Belastingplan
2012 blijkt zonneklaar dat de opbrengst van de af te schaffen belastingen voortaan op een andere
wijze bij burgers en bedrijven zal worden afgetapt. 
De rijksbelastingen die per 2012 of 2013 worden afgeschaft zijn bij het grote publiek niet of
nauwelijks bekend. En onbekend maakt onbemind. Het gaat hier om kleine ’kruimelheffingen’ die 
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door de tand des tijds (zoals de belasting op pruim- en snuiftabak) of door technische
ontwikkelingen (zoals de verbruiksbelasting op frisdranken en leidingwater) zijn ingehaald. Als de
overheid de stofkam nog eens door ons belastingstelsel haalt, kunnen er vast nog meer
kruimelheffingen sneuvelen. Zoals de hondenbelasting, met een jaarlijkse opbrengst van € 60
miljoen. Voorbeelden genoeg.
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