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IN DEZE WEEK
Kabinet stopt alle meevallers in werkgelegenheid
Het kabinet is naar verluidt van plan na de zomer de belasting op arbeid te verlagen. Dit moet
nieuwe banen opleveren. Wanneer er financiële meevallers zijn, zullen die door het kabinet
worden gebruikt om via lagere belastingen de werkgelegenheid te verbeteren.
Het kabinet wil het met name gemakkelijker en goedkoper maken voor ondernemers om
mensen aan te nemen. De regeringspartijen zijn niet van plan het hele belastingsysteem op de
schop te gooien om lagere belastingen mogelijk te maken. Wel zou het systeem eenvoudiger
moeten worden. Na de zomer zou het kabinet zich vooral gaan richten op het creëren van
banen. De regeringspartijen zijn naar verluidt nog bezig met het uitwerken van de plannen;
welke maatregelen er precies zullen worden doorgevoerd is nog onderwerp van discussie.
Vorige week pleitte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) al voor het
gecoördineerd verlagen van belastingen op arbeid in Europa, om zo meer banen te creëren.
Het kabinet van PvdA en VVD zou onder meer werken aan het schrappen van aftrekposten en
het omlaag brengen van het aantal huishoudens dat toeslagen krijgt. Verder zou worden
overwogen om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. Daarvoor pleitte de Europese
Commissie maandag ook in haar landen specifieke aanbeveling voor Nederland. De
maatregelen zouden moeten worden gecompenseerd door de belastingtarieven omlaag te
gooien.
Wij bij Werf zijn voorstander van het verlagen van belastingen op arbeid. Door te bezuinigen op
toeslagen en aftrekposten en daarnaast te investeren in werkgelegenheid wordt de
beroepsbevolking optimaal gestimuleerd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Juist na de
economische malaise is het essentieel voor iedereen om te herpakken.
Na een stortvloed aan reacties zijn we wederom benieuwd naar jullie mening. Hoe denk jij over
de bovenstaande maatregelen? Denk je dat deze maatregelen bijdragen aan economisch
herstel of juist niet?
Verschil arm/rijk klein in Nederland
De inkomensongelijkheid in Nederland is klein in vergelijking met andere Europese landen,
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een rapport over welvaart in Nederland.
Tussen 2001 en 2012 bleef de inkomensongelijkheid vrijwel gelijk. Een uitzondering was 2007
toen vooral veel topmensen uit het bedrijfsleven grote bedragen betaald kregen vanwege
aantrekkelijke fiscale regels. De inkomensverdeling is een onderwerp dat de laatste tijd op
steeds meer belangstelling kan rekenen, onder meer door een boek van de Franse econoom
Thomas Piketty. Hij stelt dat de ongelijkheid in inkomen wereldwijd explosief toeneemt, met
desastreuze gevolgen.
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