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Samenvatting

Het belastingstelsel in Nederland is complex. Het fiscaal beleid in Nederland heeft dan

ook meerdere doelen. Aan de ene kant neemt de overheid maatregelen om de

werkgelegenheid te bevorderen, bijvoorbeeld door middel van belastingkortingen voor

werkenden of subsidies voor kinderopvang. Aan de andere kant is inkomensondersteuning

ook een belangrijk doel van fiscaal beleid. Hierbij kunnen we denken aan

bijstandsuitkeringen en verschillende inkomensafhankelijke toeslagen, zoals de huur- en

zorgtoeslag. Er bestaat een uitruil tussen inkomensgelijkheid en doelmatigheid. Een

daling van de inkomensongelijkheid gaat vaak gepaard met een lagere doelmatigheid

(Okun, 1975). De overheid kan de inkomensongelijkheid verkleinen door meer

inkomstenbelasting te heffen op huishoudens met een hoger inkomen en de opbrengsten

vervolgens te geven aan huishoudens met een lager inkomen, via uitkeringen of

inkomensafhankelijke toeslagen. Het verhogen van de inkomstenbelasting verlaagt de

netto opbrengst van werk ten opzichte van vrije tijd. Dit verstoort de

arbeidsaanbodbeslissing van individuen, waarbij ze een afweging maken tussen uren

arbeid en vrije tijd. Hierdoor is het totale arbeidsaanbod lager dan het geweest zou zijn

zonder deze belasting.

Het bevorderen van de arbeidsparticipatie is in veel landen een middel om de

houdbaarheid van de overheidsfinanciën te verbeteren. Voor beleidsmakers is het dan

cruciaal om gedegen kennis te hebben van de gevoeligheid van verschillende groepen voor

financiële prikkels.1 Belastinghervormingen richten zich vaak op bepaalde groepen en

deze groepen reageren verschillend op een verandering in hun besteedbaar inkomen. De

effectiviteit van een belastingherziening, in termen van werkgelegenheid, wordt dan

bepaald door (1) de omvang van de betreffende groep en (2) de gevoeligheid van deze

groep voor financiële prikkels. In welke mate groepen reageren op beleidswijzigingen

hangt dan weer af van de participatiegraad, preferenties en mogelijkheden op de

arbeidsmarkt van individuen. Zo zal het moeilijker zijn om de arbeidsparticipatie te

stimuleren van groepen, waarvoor de sociale norm is om niet te participeren op de

arbeidsmarkt (zoals lager opgeleide moeders met jonge kinderen). Daarnaast is het ook

moeilijk om de arbeidsparticipatie verder te stimuleren van een groep waarvoor de

participatiegraad al hoog is. In Nederland geldt duidelijk de Wet van de remmende

voorsprong. De participatiegraad van vrouwen in het bijzonder is spectaculair gestegen

1Voor het bepalen van een optimaal belastingstelsel zijn ook de voorkeuren voor herverdeling relevant.

Hiervoor hebben we een sociale welvaartsfunctie nodig waarmee we het nut van alle individuen in de

maatschappij kunnen wegen en bij elkaar optellen, zie bijvoorbeeld Piketty and Saez (2013) voor een

overzicht.

2



de afgelopen decennia, zie Euwals et al. (2011) en OECD (2016). Hierdoor is het lastiger

om de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland verder te stimuleren. Dit wordt ook

gevonden in de analyse van Blau and Kahn (2007): de elasticiteit van het arbeidsaanbod

voor vrouwen in de V.S. is gedaald van 0,8 in 1980 tot 0,4 in 2000.

De rode draad van dit proefschrift is het effect van belastinghervormingen op het

arbeidsaanbod. Het ultieme doel is de ontwikkeling van verschillende discrete

keuzemodellen voor arbeidsaanbod (Van Soest, 1995), waarmee we ex-ante

beleidsevaluaties kunnen uitvoeren. Een groot voordeel van discrete keuzemodellen is

dat zij toelaten om rekening te houden met budgetrestricties die, door het complexe

belastingstelsel, niet lineair en niet convex zijn (Bargain et al., 2014). Dit maakt discrete

keuzemodellen geschikt om de ex-ante arbeidsaanbodeffecten van beleidsvarianten te

analyseren. We kunnen deze modellen gebruiken om te onderzoeken hoe bepaalde

groepen reageren op een verandering in financiële prikkels. Vervolgens kunnen we de

effecten simuleren van specifieke belastingherzieningen, zoals hervormingen van de

kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkende

ouders. Daarnaast kunnen we ook de effecten analyseren van potentiële

beleidsmaatregelen en zo de relatieve effectiviteit, in termen van het arbeidsaanbod, van

deze maatregelen onderzoeken. Dit geeft beleidsmakers een beter inzicht in de

effectiviteit van verschillende fiscale regelingen en draagt bij aan een meer

evidence-based besluitvorming. Tot slot kunnen we ook structurele stelselwijzigingen

simuleren, zoals de introductie van een vlaktaks, het basisinkomen of de overgang van

een individueel belastingstelsel naar een splitsingsstelsel.

In hoofdstuk 2 starten we met een beschrijving een standaard arbeidsaanbodmodel.

We gebruiken cross sectie data van het Woononderzoek Nederland (Woon 2005). De

analyse toont aan dat er sprake is van een grote mate van heterogeniteit in de

arbeidsaanbodgevoeligheden van verschillende groepen. Mannen zijn vrij ongevoelig voor

financiële prikkels en hebben een lage (gemiddelde) arbeidsaanbodelasticteit. Vrouwen in

stellen en alleenstaande ouders reageren wel relatief sterk op een verandering in het netto

loon. Ook mensen met een lagere opleiding en/of niet-Westerse achtergrond hebben een

relatief hoge arbeidsaanbodelasticiteit. Een belangrijke verklaring hiervoor is het verschil

in participatiegraad tussen de groepen. Zo zien we dat de gedragsreactie aan de

extensieve marge (beslissing om wel of niet te participeren) belangrijker is dan de

gedragsreactie aan de intensieve marge (de urenbeslissing van de werkenden).

In hoofdstuk 3 breiden we het standaard arbeidsaanbodmodel uit door het gebruik

van formele kinderopvang expliciet te modelleren. Huishoudens kiezen simultaan de uren

arbeid, uren vrije tijd en uren kinderopvang. We gebruiken het Arbeidsmarktpanel
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2006-2009 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands, 2012),

aangevuld met gegevens kinderopvang van de belastingdienst. De dataset bevat

informatie over arbeidsaanbod, gebruik van formele kinderopvang en persoons- en

huishoudkenmerken. We schatten de preferenties apart voor stellen met een jongste kind

tussen 0-3 jaar en stellen met een jongste kind tussen 4-11 jaar. Door de keuze van

formele kinderopvang expliciet te modelleren, kan onder andere een nauwkeurige

schatting worden gemaakt van de prijselasticiteit van formele kinderopvang en de

arbeidsaanbodeffecten als gevolg van wijzigingen in kinderopvangsubsidies. Daarnaast

kunnen we met het model de onderlinge effectiviteit van verschillende fiscale

instrumenten vergelijken. Overheden beschikken over verschillende fiscale instrumenten

om de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen te stimuleren. Het is echter niet

duidelijk welk instrument het meest effectief is in termen van extra overheidsuitgaven per

extra arbeidsaanbod. Deze vraag beantwoorden we met behulp van het structurele

model voor het arbeidsaanbod en formele kinderopvang. We vergelijken de effectiviteit

van drie beleidsinstrumenten: (1) de kinderopvangsubsidies, (2) een heffingskorting voor

tweede verdieners met jonge kinderen (vergelijkbaar met de inkomensafhankelijke

combinatiekorting) en (3) een heffingskorting voor eerste en tweede verdieners met jonge

kinderen (vergelijkbaar met de combinatiekorting uit het verleden). Onze belangrijkste

bevindingen zijn als volgt. Ten eerste, onze resultaten komen goed overeen met de

resultaten die worden gevonden in een difference-in-differences analyse van hervormingen

gericht op jonge ouders in de periode 2005-2009. Ten tweede, een inkomensafhankelijke

heffingskorting voor tweede verdieners (veelal vrouwen) met jonge kinderen is het meest

effectief in termen van arbeidsaanbod. Dit vergroot de financiële prikkel om (meer) te

gaan werken voor een groep die hiervoor relatief gevoelig is. Ten derde,

kinderopvangsubsidies zijn minder effectief dan een heffingskorting voor minst

verdienende partners, omdat substitutie van informele naar formele opvang de

budgettaire kosten van de kinderopvangsubsidies opdrijven. Wanneer we deze

uitverdieneffecten meenemen, dan zijn kinderopvangsubsidies minder effectief in termen

van extra overheidsuitgaven per extra arbeidsaanbod. Beide instrumenten zijn effectiever

dan een heffingskorting voor eerste en tweede verdieners, omdat eerste verdieners (veelal

mannen) nauwelijks reageren op een verandering in financiële prikkels.

Hoofdstuk 4 beschrijft een model waarbij rekening wordt gehouden met onvrijwillige

werkloosheid. De meeste arbeidsaanbodmodellen nemen aan dat mensen die willen

werken op termijn een baan vinden die past bij hun voorkeuren. Deze modellen gaan

ervan uit dat op lange termijn vraagrestricties nauwelijks een rol spelen bij het vinden

van een match op de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor de modellen beschreven in
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hoofdstuk 2 en 3. Als vraagrestricties echter een belangrijke rol spelen, dan leidt deze

vereenvoudiging in de modellen tot een overschatting van de werkgelegenheidseffecten

van beleidsmaatregelen. We schatten een structureel model voor het arbeidsaanbod,

inclusief onvrijwillige werkloosheid. Dit doen we afzonderlijk voor verschillende groepen

op de arbeidsmarkt: alleenstaanden, alleenstaande ouders, paren zonder kinderen en

paren met kinderen. We maken gebruik van een rijke administratieve dataset voor

Nederland in de periode 2006-2009. Met behulp van informatie over het zoekgedrag van

mensen bepalen we of mensen onvrijwillig werkloos zijn. Vervolgens vergelijken we de

resultaten met de resultaten van het standaard model zonder onvrijwillige werkloosheid.

Dit hoofdstuk laat zien dat in Nederland vraagrestricties gemiddeld gezien nauwelijks

een rol lijken te spelen. De schattingsresultaten laten zien dat, in de beschouwende

periode, de gemiddelde arbeidsaanbodelasticiteiten in het model met onvrijwillige

werkloosheid slechts een fractie lager zijn dan in het model zonder onvrijwillige

werkloosheid. Een belangrijke verklaring hiervoor is het lage aandeel onvrijwillige

werkloosheid in de periode 2006-2009. Simulaties van verschillende beleidsmaatregelen

bevestigen dat de overschatting van de gemiddelde arbeidsaanbodreacties beperkt is in

het model zonder onvrijwillige werkloosheid. Alleen voor subgroepen die relatief vaak

onvrijwillig werkloos zijn, zoals lager opgeleiden en immigranten, vinden we een relatief

hoge overschatting van de gedragsreacties in het model zonder onvrijwillige werkloosheid.

De conclusie van dit hoofdstuk is dat het standaard arbeidsaanbodmodel, zonder

onvrijwillige werkloosheid, een goede lange-termijn voorspelling geeft van de effecten van

belastingmaatregelen zolang het niveau van onvrijwillige werkloosheid niet te hoog is.

In hoofdstuk 5 presenteren we het MICSIM-model.2 MICSIM is het officiële CPB

model voor de analyse van de langetermijn effecten op de werkgelegenheid van

beleidsvoorstellen door politieke partijen, ministeries en de regering. Dit model bouwt

voort op het model in hoofdstuk 3. Het model met kinderopvangopvang in hoofdstuk 3

heeft echter alleen betrekking op paren met een jongste kind tussen 0 en 11 jaar. In

MCISIM worden alle overige groepen ook meegenomen: alleenstaanden met of zonder

kinderen, paren zonder kinderen en paren met kinderen 12 jaar of ouder. Wij schatten

de voorkeuren voor een groot aantal groepen met behulp van een uitzonderlijk grote en

rijke administratieve dataset van Nederlandse huishoudens. We illustreren de werking

van het model met een aantal beleidssimulaties. Omdat de intensieve margereacties klein

zijn en de kruislingse effecten van het inkomen van de man op het arbeidsaanbod van de

2Het MICSIM-model is officieel gepresenteerd tijdens een seminar op het Ministerie van Financiën

in november 2014. De presentatie is online te vinden op: http://www.cpb.nl/publicatie/presentatie-

simulating-income-tax-reforms-in-the-netherlands-with-micsim.

5



vrouw niet te verwaarlozen zijn, is de impact van de marginale belastingtarieven op het

totaal aantal gewerkte uren beperkt. Omdat de extensieve marge gevoeliger is voor

financië prikkels, hebben veranderingen in de sociale bijstand en arbeidskortingen grotere

effecten op het arbeidsaanbod. Een belastingkorting die vooral is gericht op de lagere

inkomens, is effectiever in het stimuleren van arbeidsaanbod dan een meer generieke

belastingkorting voor alle inkomens. Daarnaast zijn de fiscale prikkels om te werken voor

moeders met jonge kinderen bijzonder effectief. Kinderopvangsubsidie is ook een

impliciete subsidie voor het arbeidsaanbod van moeders met jonge kinderen, maar deze

subsidies zijn duur voor de overheid, omdat ze de substitutie van informele naar formele

opvang bevorderen. Tot slot simuleren we enkele stelselwijzigingen, zoals de overgang

van een vlaktaks, een basisinkomen, en het splitsingsstelsel. De introductie van een

vlaktaks zorgt voor een kleine stijging van het arbeidsaanbod, terwijl het basisinkomen

en splitsingsstelsel beide resulteren in een sterke daling van de arbeidsparticipatie.

Een recente toepassing van MICSIM is de evaluatie van het Belastingplan 2016

(Ministry of Finance, 2015). Hier hebben we MICSIM gebruikt om de

arbeidsaanbodeffecten te berekenen van de lastenverlichting van 5 miljard euro uit het

Belastingplan.3 Een belangrijk doel van het Kabinet was om meer werkgelegenheid te

creëren door de lasten op arbeid fors te verlagen. Belangrijke maatregelen betroffen: een

hogere arbeidskorting, een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkende

ouders met jonge kinderen en een hogere kinderopvangtoeslag. Er is veel discussie

geweest, zowel onder politici als in de media, over de werkgelegenheidseffecten van het

Belastingplan.4 Uiteindelijk is de lastenverlichting van 5 miljard euro in werking

getreden op 1 januari 2016. In MICSIM resulteert het Belastingplan 2016 tot een

toename van het arbeidsaanbod met 35,000 voltijdsbanen.
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