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Woensdag 22 mei komen de rege-
ringsleiders in Brussel bijeen om 
het met elkaar te hebben over de 
strijd tegen  belastingontduiking.

Hoe groot is het probleem?
Volgens Eu-president Herman van 
rompuy lopen lidstaten jaarlijks 
zo’n 1000 miljard euro mis door het 
ontduiken van belasting. Dat is 
2000 euro per Europeaan of hon-
derd keer het bedrag waarmee Cy-
prus is gered. Dit is niet alleen on-
eerlijk voor burgers en bedrijven die 
wel belasting betalen, het is ‘een 
ernstig probleem’ voor landen die 
inkomsten nodig hebben om hun 
financiën op orde te brengen.

Wat doet Brussel hiertegen?
De Europese Commissie presen-
teerde eind vorig jaar een aantal 
voorstellen om belastingontdui-
king en -ontwijking tegen te gaan. 
Bedrijven die zich hieraan schuldig 
maken, spelen in op de verschillen 
tussen de belastingwetten in de 
Eu-lidstaten en de lacunes in die 
wetten. nationale regeringen moe-
ten de gebreken wegwerken die 
bedrijven misbruiken om geen of 
veel minder belastingen te betalen. 
Bovendien vindt de commissie dat 
de Eu krachtiger moet optreden 
tegen belastingparadijzen. 

Nederland is toch zo’n paradijs?
Bedrijven als starbucks en google 
hebben hier vestigingen waardoor ze 
minder belasting hoeven te betalen. 
Toch ontkent staatssecretaris Wee-
kers van Financiën dat nederland 
een belastingparadijs is. ‘We hebben 
wel een aantrekkelijk systeem van 
belastingverdragen,’  zei hij onlangs 
nog bij Pauw & Witteman. (CC)

Ontduiken van 
belastingen

vragen over

De onafhankelijkheid van de rekenmeesters van het Centraal Planbureau is onderwerp van discussie tijdens een Kameroverleg met minister 
Kamp van Economische Zaken. Foto: shutterstock

is het CPB wel onafhankelijk genoeg?
De Kamer spreekt deze week 
met minister Kamp van Eco-
nomische Zaken over kritiek 
op het Centraal Planbureau 
(CPB). Deugen de berekenin-
gen wel? En is de onafhanke-
lijkheid van de rekenmeesters 
voldoende gewaarborgd? 

economie (

Het CPB produceert cruciale cijfers 
voor politiek Den Haag. Het kabinet 
baseert zijn beleid op de ramingen 
van het planbureau over economi-
sche groei, werkloosheid, begro-
tingstekort en wat dies meer zij. 
Partijprogramma’s worden langs 
de meetlat van het CPB gelegd, wat 
munitie oplevert voor de verkie-
zingsstrijd. Geen wonder dus dat 
politici het planbureau met argus-
ogen volgen en wel eens een kritisch 
geluid laten horen.
Eind vorig jaar stelde VVD-Kamerlid 
Mulder ‘dat onduidelijk is op 
basis van welke veronderstellingen, 
modellen en visie op het zorgstel-
sel het CPB de plannen ten aanzien 
van de gezondheidszorg beoordeelt’. 
Terwijl hier toch grote bedragen 
mee gemoeid zijn. Openheid moest 
er komen, aldus Mulder. Zijn motie 
werd mede ondertekend door PvdA 
en SGP.

Schets
Toenmalig CPB-directeur Coen Teu-
lings schreef vlot daarna een brief. 
Wat blijkt? Hij vertrouwde vooral 
op het rekenwerk van anderen, na-
melijk de ambtelijke werkgroepen 
die in het kader van de zogenoemde 
brede heroverwegingen allerlei 
beleidsopties doorlichtten, waaron-
der de keuze voor een meer publiek 
of een meer privaat zorgstelsel. 
Teulings benadrukte daarbij dat de 
doorrekeningen slechts ‘een schets 
van de budgettaire effecten’ zijn, 

omdat voor een meer doorwrochte 
analyse ‘onvoldoende empirische 
literatuur voor handen is’. 
Ook over de waarde die het CPB 
toekent aan investeringen in onder-
wijs is voortdurend discussie. Het 
planbureau ontkent echter de baten 
hiervan niet mee te wegen, zoals het 
vaak klinkt uit D66-hoek. ‘De baten 

van een beter geschoolde bevolking 
volgen op lange termijn en de be-
rekeningen laten deze toekomstige 
baten dan ook zien,’ meldde het 
planbureau onlangs.
Wellicht komt ook de benoeming 
van de nieuwe CPB-directeur Laura 
van Geest aan bod. Tot nu toe is 
hierop vooral negatief gereageerd 

door economen die vraagtekens 
zetten bij de onafhankelijkheid van 
Teulings’ opvolger. De onafhanke-
lijkheid van het instituut is tevens 
een zorg van een commissie die het 
CPB tegen het licht hield. De aan-
beveling om de onafhankelijkheid 
formeel te regelen, staat daarmee 
ook op de agenda dinsdag. (RS)

We durven het bijna niet meer aan 
te kondigen, maar dinsdagavond 
staat opnieuw het debat met mi-
nister Plasterk over de bestuurlijke 
inrichting op de agenda. Vorige 
week werd het uitgesteld vanwege 
de begrafenis van Helmin Wiels, die 
de bewindsman bijwoonde op de 
Antillen. Eerder die dag debatteert 
de Kamer over de Europese Top van 

woensdag, die in het teken staat van 
het onderwerp belastingontduiking 
(zie Vragen over). Woensdagochtend 
vindt het vervolg plaats van het 
plenaire debat met staatssecretaris 
Klijnsma over de Wet versterking 
bestuur pensioenfondsen (zie 
pag. 3). ’s Avonds staat een overleg 
gepland over de decentralisatie van 
taken naar gemeenten. De Kamer 

organiseert donderdag een ronde-
tafelgesprek over windenergie op 
land. De Amsterdamse wethouder 
Van Poelgeest en bestuurslid De 
Boer van het IPO zijn aanwezig, net 
als vertegenwoordigers van een aan-
tal maatschappelijke organisaties. 

De agenda van het parlement is onder 
voorbehoud van wijzigingen.

Ook op de agenda: windenergie op land

staat en recht

T oen dertig jaar geleden, op 17 februari 
1983, de algehele herziening van de 
grondwet in werking trad, hadden velen 

de overtuiging dat nederland weer eens een 
voorhoedepositie had betrokken. naast de tek-
stuele modernisering was het nieuwe eerste 
hoofdstuk, getiteld grondrechten, een parade-
paardje. De opneming in dat hoofdstuk van so-
ciale grondrechten – volgend op de ‘klassieke 
grondrechten’ die de vrijheidssfeer van de bur-
ger beschermen – was inderdaad een belangrijk 
nieuw element in de grondslagen van ons 
staatsbestel. meestal kregen de sociale grond-
rechten juridisch vorm als zorgplichten van de 
overheid en opdrachten tot wettelijke regeling. 
Onomstreden was deze constitutionele erken-
ning van staatstaken niet. sommige juristen 
meenden dat alleen juridisch afdwingbare, tot 
de overheid gerichte verboden van bemoeienis 
met de persoonlijke vrijheid ‘echte’ grondrech-
ten waren. 
Wanneer we nu bezien hoeveel invloed is uit-
gegaan van de codificatie van grondrechten in 
hoofdstuk 1 van de nederlandse grondwet, is 
het beeld gemengd. Omdat nederland, in af-
wijking van veel andere westerse democratie-
en, nog steeds geen toetsing van wetten aan 
de grondwet kent, is de rechtspraak hierbij van 

slechts beperkte betekenis. Het gaat vooral om 
de doorwerking in wetgeving en beleid. De ge-
lijkstelling van godsdienst en (niet-godsdien-
stige) levensovertuiging in artikel 6 is van reële 
betekenis gebleken, onder meer inzake geeste-
lijke verzorging in zorginstellingen en gevange-
nissen. Heel veel aandacht is, onder meer als 
gevolg van de enorme ontwikkeling in de data-
communicatie, naar de bescherming van per-
soonsgegevens uitgegaan. maar de allergroot-
ste plaats in de recente rechtsontwikkeling 
kreeg wel het discriminatieverbod van artikel 1. 
Daarbij moet een kanttekening worden ge-
plaatst. in relatie tot de overheid is het discri-
minatieverbod intussen wel vanzelfsprekend 
geworden. De rechtsontwikkeling en de discus-
sie betreffen vooral de werking ten opzichte 
van particulieren. Het inzicht is gegroeid dat 
daar de grootste uitdagingen zijn gelegen voor 
een rechtsorde die iedere persoon, ongeacht 
ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele 
gerichtheid of politieke opvattingen, gelijke 
rechten en een gelijk respect voor de eigen per-
soonlijke waardigheid wil verzekeren. 

Dat is misschien wel de belangrijkste ontwikke-
ling in het denken over fundamentele rechten: 
namelijk dat grondrechten hun waarde niet al-

leen in relatie tot de overheid moeten bewijzen, 
maar minstens zozeer ten opzichte van econo-
mische en maatschappelijke krachten die de 
persoonlijke vrijheid fnuiken. De slavernij is wel-
iswaar (pas) in 1863 afgeschaft, maar mensen-
handel tast dag in dag uit de fundamentele 
rechten van verhandelde en mishandelde vrou-
wen en meisjes aan. 

Deze werking van grondrechten in ‘horizontale’ 
verhoudingen is in de tekst van de grondwet 
niet terug te vinden, ook al gaat de toelichting 
uitvoerig op het onderwerp in. in onze tijd kan 
echter de verwerkelijking van grondrechten in 
het maatschappelijk en economisch leven on-
mogelijk nog terzijde worden gelaten. internati-
onaal heeft een integrale visie op grondrechten 
– waarbij dus de staatstaak mede omvat, tegen 
schendingen door ‘derden’ op te treden – sinds 
het einde van de Koude Oorlog een grote vlucht 
genomen. Het gaat daarbij onder meer om op-
treden tegen huiselijk geweld en mensenhandel, 
milieuzorg, ontwikkeling, en bescherming van 
minderheden. De Vienna Declaration on Human 
Rights van 25 juni 1993 geeft daarvoor een om-
vattend, doordacht kader. Tegen de achtergrond 
daarvan is hoofdstuk 1 van de herziene grond-
wet alweer een gedateerd document.

Wie de Vienna Declaration op zich laat inwerken, 
kan intussen ook hoofdstuk 1 van de grondwet 
en het nog weer oudere EVrm ook op een andere 
manier verstaan: de daarin omschreven waar-
borgen zijn bouwstenen van een rechtsorde 
waarin mensen zich kunnen ontwikkelen. 
grondrechtenbescherming anno 2013 gaat nog 
maar ten dele over het beperken van ingrepen 
door de overheid. Het gaat vooral om de dyna-
miek van een vrij mensenleven. De grondrech-
ten die de levensperspectieven van mensen be-
schermen, zijn in de huidige rechtsontwikkeling 
centraal komen te staan: de bescherming van 
het gezinsleven, de rechten van opgroeiende 
kinderen, de rechten van migrerende werkne-
mers, en de bescherming tegen foltering en on-
menselijke behandeling. Vaak vindt men ze in 
de jurisprudentie van het Europese Hof voor de 
rechten van de mens en van het Hof van Justitie 
van de Europese unie terug. Vrije mensen moe-
ten immers door het recht worden ondersteund, 
als zij aan hun toekomst naar eigen overtuiging 
en in wederzijds respect gestalte geven. 

Ernst Hirsch Ballin

Hoogleraar Nederlands en Europees 
constitutioneel recht aan Tilburg University
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