
H
et schijnt in dit land zo te zijn dat iemand die 

parttime werkt onder de streep per uur veel meer 

kan overhouden dan iemand die fulltime werkt. 

Dit gegeven heeft kennelijk tot gevolg dat voor veel 

parttimers het niet of onvoldoende loont om meer te gaan werken. 

Een onwenselijke situatie nu er in allerlei sectoren grote tekorten 

zijn aan arbeidskrachten. Hoe heeft deze volstrekt absurde situatie 

kunnen ontstaan? 

Voor een goed begrip moeten we ons verplaatsen in de Haagse 

wereld die wordt geregeerd door inkomensplaatjes. Als uit die 

inkomensplaatjes blijkt dat een bepaalde achterban in de perceptie 

van de politiek te veel of te weinig overhoudt dan wordt er aan 

bepaalde knoppen gedraaid. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken 

-aan:

1.De tarieven in de inkomstenbelasting;

2. Allerlei heffingskortingen in de inkomstenbelasting;

3. Allerlei toeslagen zoals huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag

Het probleem met het draaien aan die knoppen is dat kennelijk 

niemand in Den Haag er over heeft nagedacht wat het doet met 

de bereidheid om meer te gaan werken. Een goed voorbeeld 

daarvan is het inkomensafhankelijk maken van de arbeidskorting. 

De arbeidskorting was in het verleden een vast bedrag waardoor 

deze korting niet wijzigde als er meer werd verdiend. De politiek 

heeft vervolgens bedacht dat het in het kader van de nivellering van 

inkomens slim zou zijn deze arbeidskorting naar nul te laten aflopen 

naarmate men meer verdient. Dit impliceert dat als u meer gaat 

verdienen u voor het bruto netto verhaal van de extra verdiende 

euro’s niet alleen rekening moet houden met het belastingtarief 

maar ook met het lager worden of zelfs geheel vervallen van een 

heffingskorting. Daarnaast kan het hogere inkomen er ook toe 

leiden dat er allerlei toeslagen lager worden of eveneens vervallen. 

Ik vind dit volstrekt onzinnig. Kan het ook anders? Jazeker! 

Wij moeten toe naar een systeem waarbij heffingskortingen niet 

langer inkomensafhankelijk zijn of in ieder geval niet meer dalen 

bij een stijging van inkomen. Daarmee hoeft de parttimer enkel 

te kijken naar het tarief om te bezien wat hij of zij kwijt zal zijn 

aan de fiscus voor eventueel extra te werken tijd. Verder moeten 

toeslagen zoveel mogelijk worden afgeschaft. Voor de kinderopvang 

worden daartoe naar ik begrijp al stappen gezet met nagenoeg 

gratis kinderopvang voor iedereen. Voor de zorgtoeslag zou 

gedacht kunnen worden aan een verlaging van het tarief in de 

eerste schijf (conform voorstel Henk Bleumink in zijn EW-artikel 

“Een alternatief voor toeslagen en kortingen”). Nadeel is wellicht 

dat hogere inkomens ook van die verlaging profiteren maar dat 

lossen ze dan maar op in het tarief van hoger gelegen schijven. De 

huurtoeslag lijkt lastiger om af te schaffen. 

Maar goed, als dat de enige toeslag zou zijn 

die nog overblijft zou dat al enorm helpen 

en bovendien een hoop ambtenaren die 

zich nu voornamelijk bezighouden met het 

rondpompen van toeslagen beschikbaar 

maken voor andere werkzaamheden. Ik hoop 

dat men in Den Haag eindelijk eens een keer 

de handschoen opneemt en deze door haarzelf 

gecreëerde problematiek gaat oplossen.      
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