
Opgave 4 

Meer vermogen voor minvermogenden 

De regering van een land vindt dat de vermogensverdeling in het land te scheef is. Uit 

onderzoek is gebleken dat een deel van de huishoudens een negatief vermogen heeft. Er 

wordt gezocht naar een mogelijkheid daaraan iets te doen. Gedacht wordt aan het instellen 

van een vermogensbelasting. De opbrengst daarvan zal worden gebruikt om via subsidies op 

woningen het eigen woningbezit te stimuleren voor de 20%-groep huishoudens met het 

laagste inkomen. Voor de analyse van dit beleidsvoorstel wordt onder andere gebruik 

gemaakt van figuur 1.             

toelichting bij figuur 1 

• De inkomensverdeling heeft betrekking op het primaire inkomen. 

• De indeling in huishoudens is gebaseerd op de inkomensverdeling. 

• Het aantal huishoudens bedraagt 6.450.000 met een gemiddeld vermogen van € 136.000. 

1p 13  Wat wordt bedoeld met negatief vermogen? 

Een stijging van het inkomen kan leiden tot een stijging van het vermogen en omgekeerd 

kan een stijging van het vermogen leiden tot een stijging van het inkomen.  

2p 14  Geef voor beide samenhangen een verklaring. 

2p 15  Bereken met behulp van de gegevens het gemiddelde vermogensbedrag per huishouden in 

de 20%-groep met het hoogste inkomen. 

Stel dat de vermogensbelasting 0,5% bedraagt van het vermogen van een huishouden; over 

de eerste € 50.000 vermogen hoeft geen belasting te worden betaald en de maximale 

vermogensbelasting bedraagt € 4.000. 

2p 16  Bereken vanaf welk vermogen de vermogensbelasting degressief is.  

2p 17  Waaruit blijkt dat dit beleidsvoorstel tot vermogensherverdeling invloed kan hebben op de 

tertiaire inkomensverdeling? 

figuur 1 
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