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Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Als er niet meer actieven bijkomen, om de premies te betalen voor
degenen met een staatspensioen, stijgt de premiedruk voor de
financiering van het toenemend aantal gepensioneerden (als gevolg
van de vergrijzing vanwege het gehanteerde omslagstelsel). Hierdoor
komt de financiering van het staatspensioen in gevaar
• Dit gaat ten koste van de solidariteit tussen generaties, aangezien
werkenden steeds meer moeten betalen aan de ouderen
• Dit gaat ten koste van de solidariteit binnen generaties, aangezien de
werkenden meer bijdragen aan de uitkeringen van ouderen dan de
inactieven die later ook een pensioen ontvangen, maar zelf niet
bijdragen
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Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Bij verhoging van de pensioenleeftijd zijn er minder inactieven
waardoor de teller kleiner wordt (de i/a ratio stijgt)
• Bij verhoging van de pensioenleeftijd zijn er meer actieven omdat
mensen langer doorwerken en zal de noemer groter worden (de i/a
ratio stijgt)
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Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
 De laagste belastingschijven hebben nu een lager tarief, waardoor het
verschil in inkomen tussen werken en niet-werken (en dus het
aanmoedigingseffect) groter wordt.
 De arbeidskorting is hoger geworden. Voor de uitkeringsgerechtigden
wordt het verschil in inkomen tussen werken en niet-werken groter.


De belastingschijven zijn verlengd, waardoor over een groter bedrag
een kleiner heffingspercentage wordt berekend. Hierdoor wordt het
aantrekkelijker om betaald werk te zoeken.

Opmerking
Voor het toekennen van twee scorepunten dienen twee antwoorden te zijn
gegeven.
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Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• In het oude stelsel is het te betalen belastingbedrag (per jaar):
(12.000 x 0,37) + (25.000 x 0,41) + (1.500 x 0,42)  1000 = € 14.320
In het nieuwe stelsel is het te betalen belastingbedrag (per jaar):
(20.000 x 0,35) + (18.500 x 0,40)  de arbeidskorting
• De arbeidskorting is € 1.500  (23,5 x 40) = € 940
• Het te betalen belastingbedrag is dan 14.400  940 = € 13.840
Het voordeel is dan € 14.320  € 13.840 = € 480
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Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Door een daling van de te betalen belasting zal het besteedbaar inkomen
stijgen. Hierdoor kunnen actieven besluiten om minder uren te werken bij
een gelijkblijvend nettoloon. Het aanbod van arbeid in uren zal hierdoor
dalen.
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