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Opgave 9
Oh, die belastingen
In 2001 kregen Nederlanders te maken met diverse veranderingen in de belastingen:
• Het normale BTW-tarief werd verhoogd van 17,5% naar 19%.
• Er kwam een speciale heffing op milieuvervuilende producten (ecotax).
• Bij de inkomstenbelasting werden diverse aftrekposten geschrapt.
• De belastingvrije som (een onbelast deel van het inkomen) werd vervangen door een
heffingskorting (een bedrag dat op de inkomstenbelasting in mindering mag worden
gebracht).
Er werd veel gediscussieerd over de vraag of mensen voordeel of nadeel van deze
wijzigingen zouden hebben.
De alleenstaande moeder Femke (34 jaar, met een dochter van 2 jaar) verdiende in 2001 als
lerares een belastbaar inkomen van € 28.000. Bij de berekening van de inkomstenbelasting
gebruikt Femke de onderstaande gegevens. Er zijn geen andere gegevens die invloed
hebben op de belasting die Femke moet betalen.
tabel 3

figuur 3

heffingskortingen in 2001*
U heeft altijd recht
op

algemene
heffingskorting

€ 1.556

U heeft loon- of
winstinkomen

arbeidskorting

€

920

U heeft betaald
werk en de zorg
voor een kind
jonger dan 12 jaar

combinatiekorting

€

138

U bent
alleenstaande ouder
en heeft de zorg
voor kinderen

alleenstaande
ouderkorting

U bent ouder dan
65 jaar

ouderenkorting

tarieven 2001
belastbaar
inkomen

€ 46.310

€ 27.010

€ 14.870

52%

42%

38%

€ 1.261
32%
0

€

236

* Een belastingplichtige kan recht hebben op meer
dan een heffingskorting.
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Bij veranderingen in de belastingen speelt een aantal instellingen een rol: Regering,
Parlement, Centraal Planbureau (CPB), Sociaal Economische Raad (SER) en het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Bij de veranderingen in de belastingen werden diverse activiteiten verricht:
1 doorrekenen van mogelijke gevolgen van de belastingveranderingen op de economie;
2 beslissen over het veranderen van de belastingwetten;
3 voorbereiden en uitvoeren van de veranderingen van de belastingwetten;
4 adviseren over het veranderen van de belastingwetten door bedrijfsleven en
onafhankelijke deskundigen.
Neem de cijfers 1 tot en met 4 over en schrijf achter elk cijfer welke instelling daarbij
hoort.
Bereken het bedrag dat Femke over 2001 aan de belastingdienst moet betalen.
Als voor de inkomstenbelasting in 2001 de wetgeving van 2000 had gegolden, zou Femke
meer inkomstenbelasting hebben moeten betalen.
Leg uit dat Femke hieruit niet mag concluderen dat de veranderingen in de belastingen voor
haar voordelig zijn.
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Iemand met een hoog inkomen heeft, in euro’s uitgedrukt, van een heffingskorting ...(1)...
voordeel vergeleken met iemand met een laag inkomen, zodat een heffingskorting ...(2)...
werkt.
Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
bij (1) meer / minder / evenveel
bij (2) nivellerend / denivellerend
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