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Opgave 4
Alle schouders even sterk?
In discussies over de inkomstenbelasting wordt regelmatig het idee van een
‘vlaktaks’ onder de aandacht gebracht. Bedoeld wordt dan een stelsel van
inkomstenbelasting waarbij iedere belastingbetaler ongeacht de hoogte van het
inkomen hetzelfde percentage inkomstenbelasting betaalt.
In een verkiezingscampagne hebben twee politieke partijen, partij A en partij B,
in hun programma opgenomen dat zij een vlaktaks willen invoeren. Partij B wil
naast die vlaktaks iedere belastingbetaler een gelijk bedrag aan belastingkorting
geven; mensen die minder belasting betalen dan die korting, krijgen het verschil
van de belastingdienst op hun rekening gestort. Volgens partij B doet zij
daarmee recht aan haar uitgangspunt dat ‘sterkere schouders zwaardere lasten
moeten dragen’.
In de figuur staat weergegeven wat belastingbetalers op jaarbasis per saldo aan
belasting betalen dan wel op hun rekening gestort krijgen.
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Hoeveel bedraagt in het voorstel van partij B:
− de belastingkorting;
− het belastingpercentage?
Vermeld bij het belastingpercentage de berekening.
Politicus Zeil van partij A stelt dat het voorstel van zijn partij meer prikkels geeft
tot het maken van carrière op de arbeidsmarkt dan het voorstel van partij B.
Beschrijf de gedachtegang van politicus Zeil.
Politicus Dijk van partij B zegt dat de belastingkorting in het voorstel van zijn
partij er voor zorgt dat het belastingsysteem progressief is waardoor de
inkomensverdeling genivelleerd wordt. Politicus Hoek van partij B stelt dat de
belastingkorting daarvoor niet nodig is. Hij zegt: “Het belastingtarief in het
voorstel van mijn partij is hoger dan bij partij A en dat leidt ook zonder
belastingkorting tot inkomensnivellering”.
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Leg uit dat de belastingkorting het belastingsysteem progressief maakt.
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Is de uitspraak van politicus Hoek juist of onjuist? Verklaar het antwoord.
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