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Opgave 1 
 
Beter worden van een verhoging 
Frits de Boer heeft over zijn inkomen van 2007 de volgende gegevens 
verzameld: 
bruto-inkomen € 51.500 
belastbaar inkomen € 46.450 
inkomensheffing € 17.349 (vóór aftrek van de heffingskortingen) 
heffingskortingen €   3.897 
De heffingskortingen worden in mindering gebracht op de inkomensheffing. 
 
Frits krijgt van zijn werkgever in 2008 een salarisverhoging van bruto € 3.500 
per jaar. Frits vraagt zich af hoeveel hij er daardoor netto op vooruit gaat. 
Samen met zijn dochter Loes slaat hij aan het rekenen. Ze gebruiken daarbij 
tabel 1 en tabel 2. Ze berekenen dat de aftrekposten en de heffingskortingen in 
2008 gelijk zijn aan die in 2007. Behalve salaris heeft Frits geen inkomen. 
 
tabel 1 
 
             schijventarief inkomstenbelasting 2007 (bedragen in €) 

belastbaar inkomen tariefpercentage 
van tot en met 

totale belasting over 
opeenvolgende schijven 

32 0 15.331 4.905 
37 15.332 27.847 9.536 
42 27.848 47.745 17.894 
52 > 47.745   - - 

 
tabel 2 
 
             schijventarief inkomstenbelasting 2008 (bedragen in €) 

belastbaar inkomen tariefpercentage 
van tot en met 

totale belasting over 
opeenvolgende schijven 

34 0 15.883 5.400 
39 15.884 28.850 10.457 
42 28.851 49.464 19.115 
52 > 49.464 - - 

 
Het inkomen dat Frits ontvangt, is ...(1)... inkomen; de belasting die Frits over 
dat inkomen betaalt, is een ...(2)... belasting. 

2p 1 Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte 
tekst te krijgen? 
bij (1) primair / secundair 
bij (2) directe / indirecte 
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Loes komt tot de twee volgende uitspraken. 
1 “Zeg pa, door de salarisverhoging verandert je marginale tarief van 42 in 52 

procent.” 
2 “Kijk pa, door de verandering van de tariefpercentages is de 

inkomstenbelasting in 2008 progressiever dan in 2007.” 
2p 2 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 
3p 3 Bereken het bedrag dat Frits over 2008 na aftrek van de heffingskortingen aan 

inkomensheffing moet betalen. 
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