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Opgave 3
Twee stelsels gewogen
In een land wordt een discussie gevoerd over de manier waarop belasting
geheven zou moeten worden. In deze discussie worden allerlei argumenten
gebruikt voor of tegen een bepaald stelsel. Deze argumenten hebben onder
andere betrekking op de invloed van het belastingstelsel op de personele
inkomensverdeling, op de werking van de arbeidsmarkt en op de allocatie van
de productiefactoren in dit land.
De hoofdredacteur van een economisch tijdschrift vraagt jou een artikel te
schrijven waarin twee mogelijke stelsels met elkaar vergeleken worden. Tevens
wil hij van jou een conclusie met daarin een keuze voor één van beide stelsels.
Deze stelsels staan op de volgende pagina.
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Schrijf dit artikel waarbij de volgende aspecten naar voren dienen te komen.
a

b
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Een beschrijving van het verschil tussen beide stelsels als het gaat om de
invloed op de secundaire inkomensverdeling. Betrek hierbij zowel de
belastingtarieven als de belastingkortingen.
Een beschrijving van het verschil tussen beide stelsels als het gaat om de
prikkel voor niet-werkenden tot het zoeken van betaald werk.
Een conclusie waarin je beargumenteerd aangeeft waarom je aan één van
beide stelsels de voorkeur geeft. Gebruik in deze argumentatie twee van de
volgende vier elementen.
Het effect van het gekozen stelsel op:
1 het werken in de informele sector;
2 de tertiaire inkomensverdeling;
3 de mate van innovatie;
4 de doelmatigheid van de belastingheffing.

Aanwijzingen
− De onderdelen van het artikel moeten logisch op elkaar aansluiten.
− Gebruik voor het artikel 175 woorden. Een afwijking van 30 woorden is
toegestaan.
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Opmerking
Voor de eenduidigheid veronderstellen we dat in deze opgave bij beide stelsels
de totale belastingopbrengsten gelijk zijn.
stelsel 1
belasting op inkomen uit arbeid en/of uit sociale zekerheid
aftrekposten
− geen
belastingtarief
− € 0 − € 20.000
16%
− € 20.001 − € 40.000 40%
− > € 40.000
55%
belastingkorting
− € 3.000 per persoon, voor inkomen uit arbeid en/of uit sociale
zekerheid
belasting op inkomen uit vermogen
vrijstellingen
− beleggingen in een startende onderneming
− beleggingen in milieuverbetering
belastingtarief
− 25% over het inkomen uit vermogen
− 25% van de jaarlijkse stijging van de waarde van het vermogen
belasting toegevoegde waarde (btw)
0% op producten van de collectieve sector
6% op primaire producten in de marktsector
19% op overige producten in de marktsector
stelsel 2
belasting op inkomen uit arbeid en/of uit sociale zekerheid
aftrekposten
− geen
belastingtarief
− 25% over het gehele inkomen
belastingkorting
− € 3.000 per persoon, uitsluitend voor inkomen uit arbeid
belasting op inkomen uit vermogen
vrijstellingen
− geen
belastingtarief
− 25% over het inkomen uit vermogen
belasting toegevoegde waarde (btw)
10% op alle producten
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