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Welkom
Het fiscale stelsel is de dragende constructie van onze rechtstaat. Meestal weinig zichtbaar, maar wel essentieel. Ik waag het er op. Redelijk Aandeel is geschreven vanuit het besef dat wij maatschappelijk voor ongekende uitdagingen staan en dat ook daarom die dragende constructie
aan een revisie en versterking toe is.
Deze fiscus moet ook straks drager kunnen zijn van een maatschappelijk huis dat overzichtelijk is, dat inspireert en dat uitzicht geeft op een
toekomst. Redelijk Aandeel is geschreven vanuit een optimisme dat wij,
als betrokken burgers die revisie aan kunnen.
Redelijk Aandeel doet verslag van een onderzoek om de contouren van
die fiscus in beeld te krijgen. Dit begint met een inspectie van de huidige stand van zaken. Het oriënteert zich met hulp van onderzoek dat
anderen hebben uitgevoerd. Ik noem onder andere Van Weeghel (2010),
Van Dijkhuizen (2013), Mirrlees Review (2011), artikelen in het FD, in ESB
en het Internet tijdschrift Me Judice. In de laatste drie heb ook ik menigmaal gepubliceerd. Sommige ideeën zijn ook te vinden in mijn boek
Wel makkelijker (2017), maar ik heb deze geactualiseerd en verder uitgewerkt.
Mijn onderzoek volgt een lijn die ook in Tjeenk Willink’s Groter denken,
kleiner doen (2018) is te vinden. Het domein is hier natuurlijk specifieker. Het gaat over persoonlijke belastingen, toeslagen, uitkeringen en
een kleine uitstap naar aandelen. Het “grote” is de uitdaging waarvoor
we staan en de fiscus in de context van onze rechtstaat. Het “kleine” zijn
de fiscale regelingen zelf.
Ik oordeel vooral vanuit “de klant”; de burger. Een “klant” wil meedoen,
behoorlijk bediend worden, waar voor zijn geld krijgen; de dienst kunnen vertrouwen. Als ingenieur wil ik zaken “in elkaar zetten” en “testen”. Mijn zoektocht leidt tot concrete voorstellen die aangeven hoe de
fiscus aanzienlijk ten goede is te veranderen. De studies zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Dat is de bedoeling. Enige overlapping is dan
onvermijdelijk. Het laatste hoofdstuk geeft de conclusies.
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