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Effecten fiscale maatregelen op de (marginale) belastingdruk 
Een van de grote fiscale maatregelen in het Regeerakkoord (RA) Rutte-III is de (stapsgewijze) invoering 
van het tweeschijvenstelsel. Het invoeren van het tweeschijvenstelsel leidt in de huidige 
kabinetsperiode tot een lastenverlichting van 5,9 mld euro. De gemiddelde belastingdruk neemt 
hierdoor af en de koopkracht toe. De effecten van het RA op de marginale belastingdruk zijn minder 
eenduidig. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de complexiteit van het stelsel. Tegenover de 
verlaging van de marginale belastingtarieven in het tweeschijvenstelsel staat namelijk een snellere 
afbouw van de arbeidskorting en algemene heffingskorting voor midden- en hogere inkomens, wat 
ongunstig is voor de marginale belastingdruk van deze groepen.  

Wisselende effecten maatregelen op gemiddelde marginale belastingdruk  
De marginale druk (de belasting die je betaalt over extra loon, inclusief het verlies aan toeslagen) daalt 
voor inkomens tussen de 25.000 en 40.000 euro (onderstaande figuren links en rechts). Dit komt door 
de invoering van het tweeschijvenstelsel. Het schrappen van de harde afbouwgrens in de huurtoeslag 
zorgt ervoor dat het piekje in de marginale druk rond de 24.000 euro wegvalt ( figuur links). Vanaf 
40.000 euro is de marginale druk weer op het niveau van het huidige stelsel door de steilere afbouw 
van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting (figuur rechts). De top van de gemiddelde 
marginale druk van circa 60% wordt zelfs eerder bereikt in het tweeschijvenstelsel, door het bevriezen 
van het aangrijpingspunt van het toptarief. Vanaf circa 100.000 euro neemt de marginale druk af, 
doordat de arbeidskorting daar volledig (en eerder dan in het huidige stelsel) is afgebouwd. 

Uit onderstaande figuur blijkt dat het aantal huishoudens met een lagere marginale belastingdruk (tot 
50%) iets toeneemt door de invoering van het tweeschijvenstelsel (ten opzichte van het aantal 
huishoudens met een hogere druk van tussen de 50% en 70%). Opvallend is tegelijkertijd dat het 
aandeel huishoudens met een druk van meer dan 70% eveneens iets toeneemt. (a) 

 (a) Het aandeel huishoudens met een druk boven de 100% (niet in figuur) neemt juist iets af door het vervallen van de
maximum inkomensgrens in de huurtoeslag.




