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Wanneer
vindenwe
iemand te rijk?
Slechts 5%vandeNederlanders
vindt dat er eenbovengrensmoet
zijn aan iemands vermogen.
Tochbestaat er een stroming
die gelooft inherverdeling: het
limitarisme.Vermogensherver-
delingmag inefficiënter zijn, zegt
politiekfilosoofDickTimmer,
‘als hetmaar rechtvaardiger is’.
Timmerpromoveert vandaagop
zijnproefschrift over rechtvaar-
digheid vanherverdeling. Erfbe-
lastingnoemthij een ‘efficiënt en
rechtvaardig’ instrument.
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Te rijk? ‘Er zit
heel wat geld
bij mensen
die dat niet
nodig hebben’

Z
elfsnadatMichelangelobuitengewo-
ne rijkdomenroemhadverworven,
leiddedeRenaissance-kunstenaar
eenmonnikenbestaan, enoverleefde
hij opeenkorstbroodeneenkruik
wijnperdag.Toenhij in1564stierf,

vondenzeaanzijnbedeendoosmetgenoegcash
omhetgrootstepaleis vanFlorence tekopen.

Michelangowaseenvrek, concludeerde
kunsthistoricusRabHatfield in2002opbasis
vanfinancieel onderzoek. ‘Tegenzijn familiele-
denklaagdehij krapbij kas te zitten, endathij
daaromhelaasniemandkonhelpen.’

EigenlijkhadMichelangelonooit zoveel ver-
mogenbij elkaarmogensparen, stellenaanhan-
gers vanhet ‘limitarisme’.Dat is eenstroming in
depolitiekefilosofiedie recent is opgeworpenen
verdedigddoordeBelgisch-Nederlandsefilosoof
IngridRobeyns.Die stelt datmensennietmeer
rijkdommogenhebbendannodig is voor een
‘florerend’ leven.Andershebbenze vanuit
moreel standpuntgewoon te veel.

HERVERDELING
Daardenkende superrijken zelfwaarschijnlijk
anders over, erkentDickTimmer.Depolitiek
filosoof aandeUniversiteitUtrecht promoveert
vandaagop zijnproefschrift over de rechtvaar-
digheid vanherverdeling. ‘Het gaat ermij om
hoede samenleving zoumoetenworden vorm-
gegeven, nietwat bepaalde individuendenken.
Als je aan JohndeMol vraagtwie rijk is, zal hij
Jeff Bezos zeggen.Daar schietenwenietsmee
op.’

Hoeveelheb jenodig voor een ‘florerend
leven’, of andersgezegd:wanneerheb je teveel?
‘Als jehetpunthebtbereiktwaarboven je redelij-
kerwijsnietmeerkunt claimendat jenogmeer
nodighebtomdathetnog iets toevoegt aan je
leven’, zegtTimmer ‘Vanafdatpuntwegende re-
denenomrijkdomteherverdelenzwaarderdan
demogelijkheidmeer rijkdomte vergaren.’

Eenenormfortuin is ‘moreelnietneutraal’,
vindthij. ‘Hetbetekentdat veel geld zit bijmen-
sendiedatnietnodighebben.Datkanbeter
gebruiktwordenomvoor iedereengoed tedoen,
bijvoorbeelddoor te investeren inpublieke
voorzieningen.’

Is het aanvaardbaar dat er superrijken zijn terwijl
zoveel mensen te weinig hebben? Nee, zeggen de
limitaristen, een stroming in de politieke filosofie. Ze
komen met radicale ideeën voor meer herverdeling,
bijvoorbeeld via veel hogere erfbelasting.

Limitarisme is een radicaal, enookbinnende
politiek-filosofischegemeenschapomstreden
idee, geeftTimmer toe.Het geeft eenandere
invullingaanwatwenselijk isdandie vanecono-
men. ‘Zij kijkenvooral in termenvanefficiëntie
naarhet vraagstuk vanextremerijkdom.’

Eenvoorbeeld isdehoogte vanvermogens-
belasting.Bij een te laag tarief laatde regering
mogelijke inkomsten liggen, terwijl een tehoog
tarief kan leiden totkapitaalvlucht endusmin-
der taksopbrengsten.Volgensdeeconomen
Gabriel ZucmanenEmmanuel Saez zouvolgens
dieafwegingdebelastingopdeultrarijken inde
VSdubbel zohoogmogenzijnals zenu is (rond
30%).HetDemocratischeCongreslidAlexandra
Ocasio-Ortez is eenverklaard voorstander van
hogerebelastingenvoorde rijken.

InZwitserlandstellende jonge socialisten
vanuit eenzelfdegedachte voordat iedereenbo-
veneengrens vanZFr100.000 (zo’n€92.000) aan
inkomenuit aandelen, obligaties envastgoed,de

helftmeerbelastingbetaalt. Totdiegrensgeldt
hetnormale tarief, daarboven telthet inkomen
dubbelmee.Ookhier ishetdebedoelingdatde
overheider in inkomstenniet opachteruitgaat.
Op26september is er een referendumover.

Tegenstanderswaarschuwendatbedrijvenen
welgesteldenhet landzullen verlaten. ‘Econo-
menpresenterendit vaakalsneutralediscussie
overoptimale tarievenenminimaleweglekeffec-
ten’, zegtTimmer. ‘Maar eigenlijk gaathetom
eenminimale invulling van rechtvaardigheiden
vanhoeeensamenlevingeruit zoumoetenzien.’

Hetmag inefficiënter zijn,meentdepolitiek
filosoof, alshetmaar rechtvaardiger is. ‘Ermoe-
tenmeerdereafwegingenspelendanalleen
economische.Eenzeerongelijke verdeling van

vermogenheeft ookgevolgenvoorpolitiekeen
sociale gelijkheid.’

Extremerijkdomkanongeoorloofde invloed
kopen ineendemocratie, enzelfs eenmegafoon
zijndiedegewonestemoverschreeuwt.Hetbe-
kendste voorbeeld zijndeSuperPacs indeVS,
politiekeactiegroepenwaarmee rijkedonoren
politiekekandidatensteunen, enzobeleidpro-
berenbeïnvloeden.Ookdichterbij huis loertdat
gevaar, aldusTimmer. ‘Techmiljardair Steven
Schuurmangaf tijdensde verkiezingscampagne
meerdan€1mlnaanD66endePartij voorde
Dieren. Jemoet je afvragenof zoietswenselijk is.’

ONDERNEMERSCHAP
Smoor jehetondernemerschapniet indekiem
als jehetdroombeeld vangrote rijkdomweg-
haalt?Timmer: ‘IkdenknietdatBillGates inde
jarenzeventigMicrosoftniethadopgericht als
hij geenmiljardairhadkunnenworden.Envoor
elkeondernemerdiehetmaakt, zijn eronderne-
mersmet evenveel talent, inzet engelopen risi-
co’sdiehetniethalen.’

Toeval speelt vaakeenbelangrijke rol,wil hij
maar zeggen. ‘Ik zegnietdat je alle rijkdomdie
het gevolg is van toevalmoetwegnemen,maar
weldat er eenbovengrensaandat vermogen
moet zijn zolangermensenonderdearmoede-
grens zitten.’

Hoegrootdeongelijkheidmagzijn, is al van
oudsher eenvraagstuk.VolgensPlatomochten
de rijkstenmaximaal vier keer zoveelbezittenals
dearmen. Indezeeeuwzijnde verhoudingenex-
tremer.Er zijnmondiaalmeerdan2000miljar-
dairs, berekendeontwikkelingsorganisatieOx-
fam,dubbel zoveel als eendecenniumgeleden.

Nederlandstaat teboekals een tamelijk ega-
litaire samenleving.Maarookhier is ruim27%
vanhet vermogen inhetbezit vande1%rijkste
huishoudens.

Wat ‘aanvaardbare rijkdom’ is,wilTimmer
niet kwantificeren.Hij pleit voormeeronder-
zoekominkaart tebrengenwatNederlanders
hieroverdenken, enwelkegevolgen rijkdom
heeft opwaardenals vrijheidengelijkheid.Daar
zijneenpaar aanzetten voor, ondermeerdoor
Robeynsenandere collega’s aandeUniversiteit
Utrecht.Hunstudieuit 2018 leert dat tweeop
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. Volgens het limitaris-
me moet individuele rijk-
dom beperkt blijven zo-
lang er behoeftigen zijn.. Vermogensherverde-
ling mag inefficiënter
zijn, zegt politiek filosoof
Dick Timmer, ‘als het
maar rechtvaardiger is’.. Timmer promoveert
vandaag op proefschrift
over rechtvaardigheid en
herverdeling.. Een erfbelasting lijkt
hem een ‘efficiënt en
rechtvaardig’ instrument.

In het kort
‘Zeer ongelijke ver-
deling van vermogen
heeft gevolgen
voor politieke en
sociale gelijkheid’

S A M E N L E V I N G

drieNederlanders eengezindat tweehuizen
heeft, eenMercedeseneenAudibezit, plus een
halfmiljoenspaargeld, als ‘extreemrijk’ zien.

Datwilniet zeggendat zij vindendatdeover-
heiddie extremerijkdommetmeerfiscaledruk
moetwegwerken.Wel is er ruimesteunvoorhet
zwaarderbelastenvan rijkdom,alsdatde situa-
tie vandeminstbedeeldenverbetert. Slechts5%
vandeNederlanders vindtdat er eenbovengrens
moet zijnaan iemandsvermogen.Welnoemt83%
het eenmaatschappelijkprobleemals extreem
rijkenveelmeer invloedhebbenoppolitici.

SUPERLINKS
Hoe isdeophoping vanvermogen tegen tegaan?
VolgensTimmer is erfbelastingdaarvoor een ‘ef-
fectief en rechtvaardig instrument’.Hogerebe-
lastingenopdegrootstenalatenschappenkun-
nenbijvoorbeeldeenverhogingfinancierenvan
debelastingvrije schijf inde inkomensbelasting.

Isdit geensuperlinks verhaal?Timmers vindt
vanniet.Hijwijst eropdat grote liberaledenkers
zoalsAdamSmithen JohnStuartMill voorstan-
derwarenvanerfbelasting.Hoewel zemeenden
datdeoverheid zichnietmoestbemoeienmet
rijkdomvanmensen, vondenzehetnogbelang-
rijker te voorkomendat eenerfelijkeeliteont-
stond,wantdatmaaktede samenlevingonge-
zondenonrechtvaardig.

De ItaliaansefilosoofEugenioRignanostelde
al in1920 voor extremerijkdomover verschil-
lendegeneratiesheen toenemend tebelasten.
Denalatenschapaandekinderenvandeerfla-
ter zouweinigbelastworden,maaralsdie later
doorschuiftnaardekleinkinderenzoudaar een
hoger tarief voormoetenzijn.

Probleem isdatNederlanders erfbelasting
als soort vandiefstal doordeoverheid zien, zegt
Timmer. Tochhoeft eengroot deel vandemen-
sengeenerfbelasting tebetalen.Dedoorsnee
nalatenschap is €24.800, kinderenhebbeneen
vrijstelling van€21.282.Daartegenover staat
datwie €100.000 erft van eenbroer of zusdoor
de veel beperktere vrijstelling van€2224 ruim
€27.000 aandefiscusbetaalt. ‘Je zou vrijstel-
lingenkunnen verhogen,maardanwel hogere
tarievenopleggen voor alles daarboven’, sugge-
reert Timmer.

Het Democratisch Congreslid
Alexandria Ocasio-Cortez
riep onlangs op een galabal
in NewYork op tot hogere
belastingen voor de rijken.
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Huis Tweede huis Auto
Aantal

vakanties Spaargeld

Aandeel dat
huishouden als
extreem rijk ziet

€1000 0,2%

2
€5000 0,9%

3
3 €100.000 15,3%

4
€150.000 34,0%

5
€200.000 47,5%

6
€500.000 66,6%

7
€1 mln 82,6%

8
€2,5 mln 88,9%

9 €10 mln 94,1%

10 €70 mln 96,5%

Twee-onder-
een-kap-woning

Villa Villa met
privézwembad
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Extra huis
in Zuid-Frankrijk
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