
Opgave 2 

Mag het iets (on)gelijker? 

In een land wonen 10 miljoen mensen die samen een inkomen verdienen van bruto 

€ 500 miljard. In dit land worden binnenkort parlementsverkiezingen gehouden. Een vijftal 

partijen pleit voor veranderingen in het belastingsysteem om zodoende de 

inkomensverdeling na belastingheffing te veranderen.  

• Partij A wil de hypotheekrenteaftrek beperken tot maximaal de rente over een lening van 

€ 200.000; tot nu toe is de hypotheekrenteaftrek onbeperkt. 

• Partij B streeft naar een ‘vlaktaks’: iedereen betaalt over het inkomen een gelijk percentage 

aan belasting. 

• Partij C wenst het tarief van de hoogste schijf te verhogen van 52 naar 72 procent. 

• Partij D is voorstander van een verhoging van de algemene heffingskorting*. 

• Partij E vindt dat na belastingheffing het hoogste inkomen maximaal vijf keer het laagste 

inkomen mag zijn. 

* Een voor iedere belastingbetaler gelijk bedrag dat in mindering mag worden gebracht op 

de verschuldigde inkomstenbelasting. 

Van dit land is over het jaar voorafgaand aan de verkiezingen de inkomensverdeling na 

belastingheffing bekend (tabel 2 en figuur 1). 

2p 5  Welk getal stelt de letter P in figuur 1 voor? Verklaar het antwoord met een berekening. 

2p 6  Voldoet de gegeven inkomensverdeling aan de wens van partij E? Verklaar het antwoord. 

Als partij A haar zin krijgt, zal de gegeven inkomensverdeling ...(1)... worden. Worden de 

plannen van partij B werkelijkheid, dan wordt deze inkomensverdeling ...(2)... en als de 

wens van partij C uitkomt, is er sprake van ...(3).... 

2p 7  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 

krijgen? 

bij (1) gelijker / rechtvaardiger 

bij (2) ongelijker / onrechtvaardiger 

bij (3) nivellering / denivellering 

1p 8  Teken in de uitwerkbijlage bij deze opgave een lijn die de inkomensverdeling zou kunnen 

weergeven als het plan van partij D wordt uitgevoerd. 

inkomensgroep 

(20%-groepen) 

aandeel in totaal 

inkomen

(%) 

eerste groep 5  

tweede groep 11  

derde groep 16  

vierde groep 23  

vijfde groep 45  
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Vraag 8 

Uitwerkbijlage bij vraag 8
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