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Opgave 2 

Direct of indirect betalen?        
In 2011 presenteert de Nederlandse regering 
een plan voor vernieuwing van het 
belastingstelsel. Dit belastingplan heeft drie 
doelstellingen: 
 lagere belastingdruk op arbeid 
 hogere belastingdruk op consumptie 
 vereenvoudiging van de belastinginning 

IB
btw

De regering wil dat de totale belastingopbrengsten per jaar gelijk blijven.  
Uit dit plan komen de volgende concrete maatregelen: 
 maatregel A: afschaffing verlaagd btw-tarief en één btw-tarief van 19% 

voor alle niet-vrijgestelde goederen en diensten; 
 maatregel B: verlaging van de schijftarieven in box 1 van de 

inkomstenbelasting (IB). 

2p 6 Leg uit hoe maatregel A kan bijdragen aan het realiseren van twee van de 
drie doelstellingen uit het belastingplan.  

Econoom De Kan reageert op dit belastingplan en dan met name op de 
verandering van de btw: “Eén btw-tarief van 19% kent drie nadelen: 
1 ik verwacht een extra inflatie van 2,1%, uitgaande van een 

ongewijzigd consumptiepatroon; 
2 arbeidsintensieve dienstverlening, zoals de kapper en de 

fietsreparateur, wordt verplaatst naar de informele economie; 
3 de concurrentiepositie van de detailhandel in de grensstreken van 

Nederland gaat verslechteren.”  

Gebruik bron 3. 
2p 7 Leg uit met welke gegevens uit bron 3 econoom De Kan de bewering bij 

nadeel 3 kan onderbouwen. 

De Kan wijst op het voorbeeld van het gezin Krap, dat model staat voor 
een alleenverdienershuishouden in de laagste inkomensgroep. Het gezin 
heeft in 2011 een belastbaar inkomen uit arbeid van € 21.218 en een 
netto-inkomen van € 17.546. Beide heffingskortingen zijn van toepassing 
voor dit gezin en blijven in deze opgave onveranderd. Ga uit van een 
gelijkblijvend belastbaar inkomen. 
Gebruik bron 4 en nadeel 1 van De Kan bij vraag 8. 

3p 8 Laat met een berekening zien of gelijktijdige invoering van maatregelen A 
en B leidt tot koopkrachtverlies voor dit gezin.  

2p 9 Leg uit waarom de aanname van een ongewijzigd consumptiepatroon bij 
uitvoering van de beide belastingmaatregelen niet realistisch is. 
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bron 3 uit het belastingplan: btw-tarieven 

Nederland Duitsland
2011 

België 
2011 tarief 2011 maatregel A 

vrijgestelde 
goederen/diensten 

0% 0% 0% 0%

verlaagd tarief  
(o.a. voeding en 
arbeidsintensieve 
diensten) 

6% 19% 7% 6%

normaal tarief 19% 19% 19% 21% 

bron 4 uit het belastingplan (vereenvoudigd en bewerkt) 

schijftarieven inkomstenbelasting (IB) 
belastbaar inkomen (in euro’s) tarief 2011 maatregel B 

eerste schijf 0 tot en met 18.628 33% 30% 
tweede schijf 18.629 tot en met 33.436 41,95% 40% 
derde schijf 33.437 tot en met 55.694 42% 40% 
vierde schijf  vanaf 55.695 52% 50% 

heffingskortingen: 
algemene heffingskorting: € 1.987 
arbeidskorting: € 1.574
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