
Opgave 3 

Belastingen aangepast 

In Nederland worden de bedragen die aan inkomstenbelasting en premies 

volksverzekeringen moeten worden betaald, berekend met behulp van het schijventarief. De 

belasting en de premies moeten aan de fiscus worden afgedragen. Ieder jaar worden met 

ingang van 1 januari het schijventarief en de heffingskortingen gewijzigd.  

Op pagina 5 staan de bedragen en percentages van het schijventarief zoals die voor twee 

achtereenvolgende jaren gelden. In de laatste tabel op pagina 5 staan de belangrijkste 

heffingskortingen.  

Met behulp van de gegevens op pagina 5 kan worden onderzocht of de belastingdruk in 

jaar 2 ten opzichte van jaar 1 is gewijzigd. Onder de belastingdruk wordt in deze opgave 

verstaan: de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in procenten van het 

belastbaar inkomen. 

In tabel 2 is de belastingdruk in jaar 1 en 2 berekend. Bij deze berekening is uitgegaan van 

personen jonger dan 57 jaar die in beide jaren naast de algemene heffingskorting uitsluitend 

recht hebben op de arbeidskorting van personen jonger dan 57 jaar. 

jaar 1 jaar 2 

belastbaar inkomen belasting en premies volksverzekeringen 

in % van het belastbaar inkomen 

belasting en premies volksverzekeringen 

in % van het belastbaar inkomen 

€   10.000   6,4   4,2 

€   20.000 20,7 19,7 

€   40.000 30,5 30,0 

€   70.000 38,6 38,1 

€ 100.000 42,6 42,3 

3p 8  Toon met behulp van een berekening aan dat voor een persoon met een belastbaar inkomen 

van € 40.000 in jaar 2 de belastingdruk 30,0% is. 

In jaar 2 is het prijspeil ten opzichte van jaar 1 met 3,6% gestegen. Bij één van de 

aanpassingen van de heffingskortingen in jaar 2 op pagina 5 is niet alleen rekening 

gehouden met deze inflatie, maar ook met de beperkte draagkracht van een groep 

belastingbetalers. 

2p 9  Welke groep belastingbetalers wordt hier bedoeld? Verklaar het antwoord. 

De AOW wordt gefinancierd volgens het omslagstelsel. Dit houdt in dat wanneer de 

uitgaven voor de AOW stijgen, de premie-inkomsten voor de AOW ook moeten stijgen. Eén 

van de aanpassingen van de gegevens in jaar 2 op pagina 5 kan het gevolg zijn van 

overheidsbeleid om de premie-inkomsten voor de AOW in jaar 2 ten opzichte van jaar 1 te 

vergroten. 

2p 10  Welke aanpassing wordt hier bedoeld?  

tabel 2 
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Informatie bij opgave 3 

Het schijventarief voor personen jonger dan 65 jaar 

jaar 1 

belastbaar inkomen 

meer dan 

doch niet 

meer dan 

belastingtarief tarief premie 

volksverzekeringen 

totaal 

tarief 

heffing over totaal 

van de schijven 

       € 15.331   2,95 % 29,40 % 32,35 % €   4.959 

€ 15.331 € 27.847   8,45 % 29,40 % 37,85 % €   9.696 

€ 27.847 € 47.745 42,00 %       42,00 % € 18.053 

€ 47.745  52,00 %       52,00 % 

jaar 2 

belastbaar inkomen 

meer dan 

doch niet 

meer dan 

belastingtarief tarief premie 

volksverzekeringen 

totaal 

tarief 

heffing over totaal 

van de schijven 

       € 15.883  1,70 % 31,20 % 32,90 % €   5.225 

€ 15.883 € 28.850  7,20 % 31,20 % 38,40 % € 10.204 

€ 28.850 € 49.464 42,00 %       42,00 % € 18.861 

€ 49.464  52,00 %       52,00 % 

Heffingskortingen voor personen jonger dan 65 jaar

jaar 1 jaar 2 

algemene heffingskorting € 1.647 € 1.766 

arbeidskorting  

- jonger dan 57 jaar 

- 57, 58 of 59 jaar 

- 60 of 61 jaar 

- 62 jaar of ouder 

€ 1.066 

€ 1.293 

€ 1.520 

€ 1.747 

€ 1.104 

€ 1.339 

€ 1.574 

€ 1.809 

kinderkorting €      40 €      41 

aanvullende kinderkorting voor inkomens lager dan € 27.438 €    428 €    534 

alleenstaande ouderkorting € 1.302 € 1.348 

aanvullende alleenstaande ouderkorting € 1.302 € 1.348 

jong gehandicaptenkorting €    500 €    518 
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