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Opgave 5
Belastingsubsidie op arbeid
Het arbeidsmarktbeleid in een land is gericht op vergroting van het
arbeidsaanbod. Een politieke partij vindt dat vooral de arbeidsparticipatie van
laaggeschoolde uitkeringsgerechtigden vergroot moet worden. Volgens de partij
is voor deze doelgroep de financiële prikkel om een baan te aanvaarden
onvoldoende, doordat het verschil tussen netto-uitkering en nettoloon te klein is.
Een instrument om de arbeidsparticipatie van deze doelgroep te vergroten, is
volgens de partij een ‘belastingsubsidie’: alle mensen met een laag
arbeidsinkomen krijgen een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting. De
partij vindt dat die korting afhankelijk moet zijn van het jaarloon en boven een
bepaald jaarloon moet vervallen. Voor de berekening van de belastingsubsidie
presenteert de partij de onderstaande tabel.
berekening belastingsubsidie bij laag arbeidsinkomen
bruto jaarloon in € (BL)
belastingsubsidie in € (BS)
< 13.800
BS = 0,15 × BL
van 13.800 tot 15.800
BS = 2.070
van 15.800 tot 19.250
BS = −0,60 × BL + 11.550
> 19.250
BS = 0
Zonder belastingsubsidie is er sprake van een proportioneel belastingtarief van
18% van het bruto-inkomen.
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De uitkeringsgerechtigde heer Janssen ontvangt een netto-uitkering van
€ 12.450 per jaar. Bij werkaanvaarding ontvangt de heer Janssen een bruto
jaarloon van € 16.500.
Bereken met welk bedrag het netto jaarinkomen van de heer Janssen bij
werkaanvaarding stijgt als de belastingsubsidie wordt toegepast.
Het voorstel van de politieke partij krijgt nogal wat kritiek.
Econoom A maakt onderscheid tussen een laag arbeidsinkomen door een laag
uurloon en een laag arbeidsinkomen door een klein aantal gewerkte uren per
periode. Hij stelt voor de subsidie afhankelijk te maken van het uurloon en niet
van het jaarloon om zo te voorkomen dat de subsidie buiten de doelgroep
terechtkomt.
Econoom B stelt dat werknemers ontmoedigd kunnen worden om door te
stromen naar hogere, beter betaalde functies, doordat in het voorstel de
marginale belastingdruk zeer hoog kan zijn.
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Leg uit dat in het voorstel van de politieke partij belastingsubsidie buiten de
doelgroep terecht kan komen.
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Bereken de marginale belastingdruk voor een bruto jaarloon tussen € 15.800 en
€ 19.250.
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Een ander punt van kritiek is dat door de belastingsubsidie het begrotingstekort
van de overheid zal toenemen. Voorstanders van de subsidie zwakken dat af:
als de subsidie het beoogde effect sorteert, zal die zichzelf grotendeels
terugverdienen via de overheidsuitgaven. In het andere geval wordt er ook
terugverdiend, maar dan vooral via de overheidsontvangsten.
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Beschrijf hoe belastingsubsidie via de overheidsuitgaven kan worden
terugverdiend.
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Beschrijf hoe belastingsubsidie via de overheidsontvangsten kan worden
terugverdiend.
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