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Samenvatting Hoofdstuk 8 

“Belastingen en sociale premies: Lust of Last?” 
 
Paragraaf 1: Collectieve lasten 
 
De collectieve lasten bestaan uit: 

• de belastingen die mensen aan de overheid betalen; 
• de sociale premies die de mensen betalen aan instellingen die de sociale verzekeringen uitvoeren; 
• de niet-belastingmiddelen met een collectief karakter die de mensen aan de overheid betalen.  
 

De collectieve lastendruk is het totaal van de collectieve lasten als percentage van het nationaal inkomen.  
 

Totaal collectieve lasten 
Collectieve lastendruk =  ------------------------------ x 100% 
    Nationaal inkomen 
 
Sociale verzekeringen: 

• Volksverzekeringen � zijn bestemd voor elke Nederlander en de premies worden betaald door hen 
die loon- en inkomstenbelasting betalen en zit verwerkt in de eerste twee schijven van de inkomsten-
belasting.  

• Werknemersverzekering � zijn bestemd voor mensen die in loondienst werkzaam zijn en de premies 
worden betaald door werknemers en werkgevers. 

 
Met de betrekking tot de inkomstenbelasting zal bij een stijging van het belastbaar inkomen de gemiddelde 
belastingsdruk stijgen vanwege de progressie in de inkomstenbelasting. De marginale belastingdruk hangt af 
van het belastingpercentage in de belastingschijf, waarin het extra inkomen wordt verdiend.  
Bij een stijging van het belastbaar inkomen daalt de gemiddelde sociale premiedruk volksverzekeringen 
vanaf het moment dat en dek van het belastbaar inkomen zich in de derde schijf bevind, omdat premies 
volksverzekeringen alleen in de eerste twee schijven worden geheven. De marginale premiedruk wordt vanaf 
dat moment voor de voor de premies volksverzekeringen nul. De gemiddelde en de marginale premiedruk 
voor de werknemersverzekeringen zijn min of meer constant omdat ze een min of meer vast percentage van 
het bruto-inkomen vormen.   
 
Paragraaf 2: Functies van de overheid 
 
Drie functies van de overheid: 
 

1. De allocatiefunctie 
 

Bij de allocatiefunctie oefent de overheid direct (door het leveren van collectieve en quasi-collectieve goede-
ren) en indirect (via heffingen en subsidies) invloed uit op de aanwending van productiefactoren. 
Collectieve goederen zijn goederen die niet splitsbaar zijn in individueel leverbare eenheden.  
Quasi-collectieve goederen zijn individuele goederen die door de overheid worden geleverd.  
 

2. De stabilisatiefunctie 
 
De stabilisatiefunctie houdt in dat de overheid streeft naar een stabiel economische ontwikkeling. Er kunnen 
zich conjuncturele en structurele onevenwichtigheden voordoen. Bij het beïnvloeden van de conjuncturele 
ontwikkeling kan de overheid een anticyclisch begrotingsbeleid voeren.   



© http://www.economiepagina.com – Alle nutt ige economielinks bij elkaar ! 

© http://www.economiepagina.com – Alle nutt ige economielinks bij elkaar ! 
 
 

Bij de stabilisatiefunctie gaat het erom dat de bestedingen zo goed mogelijk aansluiten bij de toename en 
verbetering van de productiecapaciteit / productiestructuur.  
 

3. De (her)verdelingsfunctie 
 

Bij de herverdelingsfunctie zorgt de overheid voor een herverdeling van het nationaal inkomen.  
Paragraaf 3: Organisatie en werkwijze van de rijksoverheid 
 
De economische politiek omvat alle maatregelen die de overheid neemt om het economisch leven te beïn-
vloeden.  
 
De rijksbegroting is een wetsvoorstel over de begrote inkomsten en uitgaven van het rijk in het komende jaar 
en bestaat vooral uit cijfers. 
De miljoenennota laat zien hoe de rijksbegroting past in de financieel-economische situatie en bestaat vooral 
uit tekst.  
 
Parlement: gekozen volksvertegenwoordiging bestaande uit de Eerste en Tweede Kamer. Binnen de econo-
mische politiek heeft het parlement twee functies: de regering controleren en wetten beoordelen.  
 
Regering: bestaande uit minister-president, de ministers en de staatssecretarissen. Binnen de economische 
politiek heeft de regering twee functies: voorbereiden en uitvoeren.  
 
Bij het opstellen van de rijksbegroting wordt de regering ondersteund door adviesbureaus als: 

• CBS (verzamelt en publiceert statistische gegevens); 
• CPB (informeert en adviseert de regering bij het opstellen van de rijksbegroting); 
• SER (bij knelpunten in het sociaal-economische beleid kan de regering de Sociaal-Economische 

Raad om advies vragen; de SER bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, de 
werkgeversorganisaties en een aantal onafhankelijke deskundigen die zijn benoemd door de Kroon). 

 
Bij het voeren van economische politiek heeft iedere minister zijn eigen verantwoordelijkenheden.  
 
Paragraaf 4: De inkomsten en uitgaven van het Rijk  
 
De inkomsten van de rijksoverheid bestaan uit:  

• Belastingen op inkomen, winst en vermogen of directe belastingen  � over het verdiende bruto-
inkomen met je loon- en inkomstenbelasting betalen. Op die manier betaal je belasting over inkom-
sten uit arbeid (loon) en over inkomsten verkregen met behulp van de productiefactoren natuur, kapi-
taal en ondernemersactiviteit (pacht, huur, interest en winst). Ook vennootschapsbelasting en vermo-
gensbelasting behoren hiertoe. 

• Kostprijsverhogende belastingen of indirecte belastingen � deze betaal je bij aankoop van goederen 
en diensten. Voorbeelden hiervan zijn omzetbelasting, BTW (hoog of laag tarief) en accijnzen. 

• Niet-belastingmiddelen � bestaan onder andere uit winstuitkeringen van staatsbedrijven en opbreng-
sten uit de verkoop van aardgas.  

 
De uitgaven van de rijksoverheid zijn als volgt in te delen:  

• Overheidsbestedingen (leggen direct beslag op productiecapaciteit, er staat een prestatie tegenover 
van de ontvanger van het bedrag) � overheidsinvesteringen (o.a. uitgaven aan infrastructuur, scho-
lenbouw en instellingen waar het overheidspersoneel werkt) en overheidsconsumptie (betaling van 
ambtenarensalarissen en de aanschaf van bepaalde grond- en hulpstoffen, zoals energie en legermate-
riaal) en overdrachtsuitgaven (leggen géén beslag op productiecapaciteit, er staat géén prestatie te-
genover van de ontvanger van het bedrag). 
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• Uitgaven per departement (ministerie).  
 
Paragraaf 5: Visies op de collectieve lasten en de collectieve uitgaven 
 
In Nederland is de belastingheffing gebaseerd op een aantal beginselen (principes): 

• Het draagkrachtbeginsel houdt in dat de belasting wordt geheven naar draagkracht: de sterkste 
schouders moeten de zwaarste lasten dragen. 

• Het profijtbeginsel komt vooral tot uitdrukking in de ontvangsten uit retributies. Degenen die profite-
ren van diensten van de overheid moeten daarvoor betalen.  

 
De collectieve-uitgavenquote: 
 
Totaal van de uitgaven van de collectieve sector 
---------------------------------------------------------- x 100% 
Nationaal inkomen 
 
In visies op de manier waarop de rol van de overheid in het economisch leven kan worden teruggedrongen, 
komen we vaak de volgende begrippen tegen: 
 

• Privatisering: overhevelen van activiteiten van de overheid, de collectieve sector, naar particuliere 
ondernemingen, de marktsector.  

• Deregulering: het verminderen van het aantal wetten en regelingen, waardoor de productiemogelijk-
heden van een bedrijf worden verruimd. 

• Decentralisatie: de besluitvorming en uitvoering laten plaatsvinden op een zo laag mogelijk niveau.  
 
Paragraaf 6: De doelstellingen van economische politiek  
 
In Nederland streeft de overheid de volgende vijf doelstellingen van economische politiek na: 

• Evenwichtige arbeidsmarkt; 
• Prijsstabiliteit; 
• Rechtvaardige inkomensverdeling; 
• Evenwichtige betalingsbalans; 
• Evenwichtige (duurzame) groei. 

 
We spreken van inflatie als er door een teveel aan geld in omloop, snelle prijsstijgingen ontstaan.  
Een betalingsbalans is een systematisch overzicht van de transacties in een bepaald jaar van een land met het 
buitenland (import en export). 
 
Het realiseren van één van de doelstellingen van economische politiek kan het realiseren van de andere doel-
stellingen van economische politiek doorkruisen (bemoeilijken). 
 
Paragraaf 7: De instrumenten van economische politiek 
 
Instrumenten die ingrijpen in de omvang van productie, inkomen en bestedingen: 

• Begrotingspolitiek ~ de overheid kan de belastingtarieven verlagen en / of haar uitgaven verhogen; 
• Monetaire politiek ~ de centrale bank verruimt de mogelijkheden van banken om krediet te verlenen; 
• Inkomenspolitiek ~ de overheid kan bijvoorbeeld de sociale uitkeringen verhogen en / of de belas-

tingtarieven verlagen (bijvoorbeeld van de inkomstenbelasting); 
• Prijspolitiek ~ de overheid kan bijvoorbeeld haar eigen tarieven verlagen. Ze kan ook een maximum 

stellen aan bepaalde prijsverhogingen.  
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Instrumenten die ingrijpen in de structuur van productie, inkomen en bestedingen: 
• Investeringspolitiek ~ de overheid kan bijvoorbeeld meer geld uitgeven voor verbetering van de in-

frastructuur en subsidies geven aan bedrijven voor innovatie; 
• Handelspolitiek ~ het gaat om het verbeteren van de afzetmogelijkheden in het buitenland van be-

drijven; 
• Belastingpolitiek ~ de overheid kan bijvoorbeeld de lasten op het gebruik van de productiefactor ar-

beid verlagen en de lasten op de overige productiefactoren verhogen; 
• Consumptiepolitiek ~ via heffingen en subsidies kan de overheid de consumptie van bepaalde pro-

ducten stimuleren en van andere producten afremmen. 
 
Instrumenten die ingrijpen in de sturing van productie, inkomen en bestedingen: 

• Deregulering ~ de overheid kan de hoeveelheid wetten en regelingen verminderen; 
• Privatisering ~ de overheid hevelt hierbij overheidstaken over naar de marktsector; 
• Marktinterventie ~ als markten niet goed werken, kan de overheid bepaalde regels opstellen om de 

marktwerking te verbeteren. Middelen die de overheid daarbij kan gebruiken, zijn heffingen en sub-
sidies.  

 
Paragraaf 8: Conjunctuurpolitiek  
 
Productiecapaciteit is de maximaal mogelijke productieomvang in een bepaalde periode.  
 
De conjunctuurbeweging wordt veroorzaakt door een verandering van de bestedingen (effectieve vraag). Met 
betrekking tot de conjunctuur zijn er drie mogelijk situaties: 
 

• Onderbesteding ~ (bestedingen < capaciteit bij normale bezetting). Kenmerken: conjunctuurwerke-
loosheid, geen prijsstijgingen en werkelijke bezetting < normale bezetting (bezettingsgraad < 100%); 

• Bestedingsevenwicht ~ (bestedingen = capaciteit bij normale bezetting). Kenmerken: geen conjunc-
tuurwerkeloosheid, geen prijsstijgingen en de werkelijke bezetting = normale bezetting (bezettings-
graad = 100%); 

• Overbesteding ~ (bestedingen > capaciteit bij normale bezetting). Kenmerken: gebrek aan arbeids-
krachten (overspannen arbeidsmarkt), prijsstijgingen en de werkelijke bezetting > normale bezetting 
(bezettingsgraad > 100%, bijvoorbeeld door overwerk en het gebruikmaken van uitzendwerk). 

 
In een periode van onderbesteding (laagconjunctuur) kan de overheid de bestedingen stimuleren door het 
voeren van een anticyclisch begrotingsbeleid of keynesiaans beleid. De overheid moet dat de overheidsbe-
stedingen verhogen en / of de belastingtarieven verlagen.  
 
Multiplier is een duur woord voor inkomensvermenigvuldiger. Door het multipliereffect stijgt het nationaal 
inkomen in het algemeen uiteindelijk met een veelvoud van de toename van de oorspronkelijke bestedingen.  
 
Aan de hand van conjunctuurindicatoren (conjunctuurbarometer) als het consumentenvertrouwen, de geld-
hoeveelheid, het producentenvertrouwen, en de orderportefeuille van bedrijven kan een prognose worden 
gedaan over de conjuncturele ontwikkeling. 
 
Paragraaf 9: Conjunctuurpolitiek versus structuurpolitiek 
 
Bij een toename van de investeringen leidt het bestedingseffect van de investeringen  tot een verbetering van 
de conjunctuur (de bestedingen nemen toe op het moment dat bedrijven machines en gebouwen kopen). 
Bij een toename van de investeringen leidt het capaciteitseffect van de investeringen tot een verbetering van 
de structuur (de productiecapaciteit wordt groter / beter). 
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Wanneer de belastingtarieven verlaagd worden betekent dat voor de conjuncturele ontwikkeling dat de be-
stedingen toenemen. Voor de structurele ontwikkeling betekent het een verbetering van de productiecapaci-
teit. 
 
Wanneer de besparingen toenemen, betekent dat voor de conjuncturele ontwikkeling dat de bestedingen da-
len. Voor de structurele ontwikkeling betekent dit dat er meer geld beschikbaar komt voor investeringen. 
Door investeringen stijgt dus de productiecapaciteit.  
 
Het conjunctuurbeleid en het structuurbeleid van de overheid kunnen elkaar tegenwerken. 
 
Paragraaf 10: De staatsschuld 
 
Het begrotingstekort is het tekort op de rijksbegroting. Het financieringstekort is het begrotingstekort min de 
(herleenbare) aflossing op de staatsschuld.  
Staatsleningen zijn leningen die zijn afgesloten door de staat op de kapitaalmarkt. Degenen die meedoen aan 
een staatslening kopen staatsobligaties. Lenen door de overheid kan zorgen voor een stijging van de rente-
stand. Hierdoor kunnen de rentekosten stijgen en daarmee de verkoopprijzen.  
 
De staatsschuld is al het geld dat de overheid in de loop der jaren heeft geleend, verminderd met de bedra-
gen die daar al van zijn afgelost.  
 
De staatsschuldquote is de staatsschuld uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product. Deze 
bereken je als volgt: 
 
   Staatsschuld 
Staatsschuldquote = --------------------------------------------- 
   Bruto binnenlands product / inkomen 
 
Nederland mocht meedoen met de elf landen die in 1999 als eerste de euro invoerden omdat het aan bepaal-
de voorwaarden voldeed. Twee belangrijke voorwaarden waren: 

• Het financieringstekort moet kleiner zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (BBP); 
• De staatsschuldquote moet kleiner zijn dan 60% (van het BBP) of dat percentage in een behoorlijk 

tempo naderen. 
 
Paragraaf 11: Het stelsel van sociale zekerheid 
 
Het doel van het stelsel van sociale zekerheid is bestaanszekerheid verschaffen aan alle inwoners van Neder-
land. Daarnaast kan inkomensverdeling beïnvloed worden d.m.v. (het aantal, de hoogte en de duur) de socia-
le verzekeringen.  
 
Het stelsel van sociale zekerheid kunnen we verdelen in sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. De 
sociale verzekeringen zijn weer onder te verdelen in de volgende twee verzekeringen: 

• Volksverzekeringen ~ deze verzekeringen worden betaald door de mensen met een inkomen en zijn 
bedoeld voor iedereen. Volksverzekeringen beginnen allemaal met “algemene”. Zo zijn er de AOW, 
ANB, AAW (algemene arbeidsongeschiktheidswet), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) 
en de AKW (deze wet wordt i.t.t. de anderen door de overheid betaalt). Verder is er onderscheid te 
maken tussen verzekeringen tegen verlies van inkomen (inkomensderving) (AOW, ANW en AAW) 
en verzekeringen tegen hoge kosten (AWBZ en AKW). Het gaat bij volksverzekeringen altijd om 
een bepaald bedrag. 

• Werknemersverzekeringen ~ deze verzekeringen worden betaald door zowel werknemers als werkge-
vers en zijn alleen bedoeld voor mensen die in loondienst werkzaam zijn of waren. We onderschei-
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den de WAO, WW, ZFW en de ZW. De WAO, WW en de ZW zijn verzekeringen tegen inkomens-
derving (uitkering is een percentage van het laatstverdiende brutoloon. De ZFW is een verzekering 
tegen hoge kosten.  

 
De sociale voorzieningen worden gefinancierd door de overheid. De ABW en de daarvan afgeleide RWW 
zijn voorbeelden van sociale voorzieningen. De hoogte van de bijstandsuitkeringen die op grond van deze 
wetten worden ontvangen, worden in Nederland beschouwd als het sociaal minimum. 
 
Paragraaf 12: De sociale verzekeringen, particuliere verzekeringen en pensioenen 
 
Door vergrijzing in Nederland zijn er steeds minder werkenden die via sociale premies het geld op moeten 
brengen voor de sociale uitkeringen van steeds meer AOW’ers. Dit betekent dus een almaar stijgende AOW-
premie.  
 
Argumenten om de sociale zekerheid over te hevelen naar de marktsector zijn: 

• Efficiency; 
• Eigen verantwoordelijkheid voor degenen die zich verzekeren; 
• Het lager worden van de collectieve lasten ; 
• Betaalbaar houden van de sociale zekerheid.  

 
Argumenten om de sociale zekerheid niet over te hevelen naar de marktsector zijn: 

• Zekerheid (bij sociale verzekeringen ben je verplicht verzekerd); 
• Solidariteit (van de gezonden met de minder gezonden); 
• Lastenverdeling (voor de mensen die niet gezond zijn is het afsluiten van een particuliere verzekering 

extra duur). 
 
Het omslagstelsel houdt in dat uit de sociale premies van de mensen die nu werken, worden de sociale uitke-
ringen betaald (= bij sociale verzekeringen). 
 
Het kapitaaldekkingsstelsel houdt in dat je je eigen pensioen bij elkaar spaart door in de opeenvolgende jaren 
pensioenpremie te betalen (= bij pensioenvoorziening). 
 
De meeste pensioenen zijn waardevast. Dat betekent: de hoogte van het pensioen stijgt mee met de prijsstij-
gingen. Sommige pensioenen zijn welvaartsvast. In dat geval is de stijging van het pensioen gelijk aan de 
gemiddelde stijging van de lonen in Nederland.  
 
Paragraaf 13: Gevolgen van belasting- en premiebetaling 
 
Een hoge collectieve lastendruk kan leiden tot: 

• Afwenteling van belasting- en premiebetaling, zoals het eisen van hogere brutolonen als de overheid 
hogere loonbelasting en sociale premies vaststelt; 

• Ontwijking van belasting- en premiebetaling, zoals het tanken van benzine in het buitenland; 
• Ontduiken van belasting- en premiedruk, zoals zwart (laten) werken en het verzwijgen van omzet. 

 
Fraude met belastingen en sociale uitkeringen is op de volgende manieren tegen te gaan: 

• Strengere controle; 
• Eenvoudigere regels; 
• Hogere boetes; 
• Het aanscherpen van de regelgeving (zoals verruiming van het begrip passende arbeid); 
• Het inbouwen van prikkels (zoals het verlagen van uitkeringen). 
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Paragraaf 14: Sociale zekerheid en arbeidsparticipatie 
 
Het verschil tussen de loonkosten en het nettoloon noemen we de wig.  
 
Door de relatief hoge kosten van het stelsel van sociale zekerheid in Nederland daalt de vraag naar arbeid 
(de hoge sociale premies maken het voor de werkgever duur om een werknemer in dienst te nemen) als tot 
een daling van het aanbod aan arbeid (het verschil tussen de hoogte van het netto-inkomen uit arbeid en een 
sociale uitkering is vaak klein).  
 
Hierdoor is de arbeidsparticipatie (of het deelnemingspercentage) in Nederland laag. De arbeidsparticipatie 
kan bevorderd worden door bijvoorbeeld subsidies voor het in dienst nemen van langdurig werklozen, indi-
viduele begeleiding bij scholing en flexibele pensionering. 


