Belastingverschuiving als stimulans
voor de circulaire economie
Van arbeid naar natuurlijke hulpbronnen
Het belastingstelsel kan een essentiële rol spelen in de transitie naar een
circulaire economie. Hoe? Door de belasting op arbeid te verlagen en de
belasting op natuurlijke hulpbronnen juist te verhogen. Deze infographic
laat de positieve impact zien die deze verschuiving kan hebben.

Wij, met
z’n allen, hebben
veel spullen.
Van auto’s tot smartphones. Van kleding tot
meubilair. Het aantal producten waar wij dagelijks
gebruik van maken, is gigantisch.

Hier hebben we twee
dingen voor nodig:
grondstoffen
en arbeid.
Arbeidskrachten
hebben we genoeg
Grondstoffen worden
steeds schaarser

De wereldbevolking groeit nog steeds. Ook in
Nederland hebben we nog steeds een werkeloosheidspercentage van bijna vijf procent (2017).

De vraag naar nieuwe producten neemt gestaag toe.
De natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn om aan
deze vraag te voldoen, raken op een keer echter op.

Toch worden grondstoffen
niet tot nauwelijks belast

Hierdoor blijven we
grootschalig gebruik maken
van natuurlijke hulpbronnen
Het is simpelweg goedkoper om de aarde te
blijven belasten dan te investeren in duurzamere
oplossingen, zoals recycling.

Maar arbeid is duur,
omdat we er veel
belasting over heffen

Maar wat gebeurt
er als we de belasting
op natuurlijke hulpbronnen verhogen en
de belasting op arbeid
juist verlagen?

Grondstoffen
worden duurder
Dit stimuleert het bedrijfsleven om voorzichtiger
met grondstoffen om te gaan en meer in te zetten
op reparatie, refurbishment en recycling.

Hierdoor zijn bedrijven geneigd
om te besparen op arbeid
Dit leidt tot hogere werkloosheid. Daarnaast wordt de transitie
naar een circulaire economie vertraagd; arbeid en kennis zijn
namelijk essentieel in een circulaire economie.

Arbeid wordt goedkoper,
waardoor bedrijven hier
meer in investeren
Reparatie, refurbishment en recycling, essentiële
onderdelen van de circulaire economie, vereisen
mankracht. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd
in onderzoek en kennis, om tot nieuwe, circulaire
businessmodellen te komen.

Door
het belastingstelsel
te veranderen, stuwen we
de transitie richting een
circulaire economie
Als het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, van grondstoffen
tot water, duurder wordt, gaat het bedrijfsleven op zoek naar
(duurzamere) alternatieven. Dit versnelt de transitie richting
een circulaire economie.

De werkeloosheid neemt af

Duurzamere alternatieven, die leiden tot een beperking
van ons grondstoffengebruik, vragen om meer
mankracht. Hierdoor kunnen meer mensen
volwaardig meedoen met de maatschappij,
wat op zijn beurt weer tot een
gezondere economie leidt.

Klik hier
voor meer
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