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Het doorsnee loonstrookje is er in de afgelopen decennia niet
simpeler op geworden als gevolg van veranderingen in het
stelsel van sociale zekerheid en in het belastingstelsel. Dit boek
brengt in beeld waardoor het loonstrookje zo ingewikkeld is
geworden en schildert een aantal perspectieven om de
transparantie te vergroten. Wanneer loonstrookjes complex zijn,
is dat niet bevorderlijk voor de maatschappelijke betrokkenheid
bij collectieve verzekeringen en voorzieningen, aangezien voor
veel mensen onduidelijk is hoeveel zij bijdragen en waarvoor
precies. Bovendien zou onwetendheid over de verhouding tussen
kosten en baten van collectieve regelingen gedragsreacties
kunnen oproepen, zoals afwenteling van heffingen of
bovenmatig gebruik van socialezekerheidsregelingen.
Mogelijke hervormingen in de sociale zekerheid en de fiscaliteit bieden aanknopingspunten om te komen tot
een helderder loonstrookje. Daarbij kan worden gedacht aan een eenvoudige vlakke belasting op arbeid en een
meer geïntegreerde premieheffing in het kader van een driepijlermodel in de sociale zekerheid met
spaarelementen, zoals dat ook bij de pensioenen van toepassing is. Van belang is dat duidelijk is waarvoor men
betaalt, maar ook welke rechten er worden opgebouwd.
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