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Opgave 2 
 
Lagere inkomstenbelasting, altijd goed! 
De Raad van Economische Adviseurs (REA) adviseerde de Tweede Kamer over 
economische onderwerpen. Het onderstaande citaat is afkomstig uit een advies 
van de REA met betrekking tot de miljoenennota 2006. 
 

Hoge belastingtarieven maken arbeid in de formele economie duur ten opzichte van arbeid in de 
informele economie. Dit belemmert de arbeidsverdeling in de productie die tot stijging van de 
welvaart zou kunnen leiden. Een voorbeeld kan de nadelen van hoge belastingtarieven duidelijk 
maken. Als uw huis moet worden verbouwd, staat u voor de vraag of u dat zelf doet of dat u 
daarvoor een aannemer inhuurt. Veronderstel dat u en de aannemer beiden netto € 20 per uur 
verdienen. Veronderstel verder dat de aannemer een belastingtarief van 52% moet betalen. 
Hierdoor wordt de rekening niet € 20, maar ruim € 40 per uur. Dat komt neer op het netto-
inkomen dat u in ruim twee uur verdient. Daardoor wordt het inhuren van de aannemer wel erg 
duur. U gaat liever zelf klussen of u laat de verbouwing in het zwarte circuit uitvoeren. Hierdoor 
kan de werkloosheid toenemen.

 
Een voorstander van verlaging van de belastingtarieven doet twee beweringen: 
1 De gevolgen van de hoge belastingtarieven zijn groter dan uit het advies van 

de REA blijkt. Er zijn ook andere manieren waarop hoge belastingtarieven 
tot stijging van de werkloosheid kunnen leiden. 

2 Als de belastingtarieven worden verlaagd, zullen de belastingontvangsten 
van de overheid ook dalen. Deze daling kan meevallen, doordat een daling 
van de belastingtarieven tot een stijging van het nationale inkomen kan 
leiden.  

 
2p 5 Leg uit hoe arbeidsverdeling bij de productie tot een stijging van de welvaart kan 

leiden. 
 

2p 6 Bereken, in centen nauwkeurig, hoe hoog het bruto-inkomen per uur van de 
aannemer moet zijn om netto € 20 te ontvangen. 
 

2p 7 Beschrijf, aansluitend op bewering 1, een andere manier waarop hoge 
belastingtarieven − via de loonkosten − tot structuurwerkloosheid kunnen leiden. 
 

2p 8 Leg, aansluitend op bewering 2, uit hoe de daling van de belastingontvangsten 
van de overheid kan meevallen. 




