6.1 GROEI OF KRIMP?
In Nederland gaan elke dag weer miljoenen mensen naar hun werk.
De “waarde” van wat zij op hun werk doen, kun je in geld uitdrukken.
Dit noemen we het Bruto Binnenlands Product (BBP).
Het BBP is de totale waarde van alle productie (goederen én diensten) in ons land.
Als het BBP stijgt, is dat gunstig voor ons:
Meer productie → Meer banen → Meer inkomen
Dit heet economische groei.

3% Economische
groei betekent: Het BBP is
met 3% toegenomen.

We gaan samen meer verdienen: Het nationaal inkomen stijgt!
De groei kan ook tegenvallen! Als de economische groei langere tijd daalt en lager
is dan gemiddeld, spreken we van een recessie.

6.1 GROEI OF KRIMP?
Economische groei zorgt ervoor dat de overheid meer inkomsten krijgt (van o.a.
loonbelasting en btw) en minder uitgaven heeft aan o.a. werkloosheidsuitkeringen.
Toch heeft de overheid heel wat jaren op een rij een begrotingstekort gehad.
Hierdoor moesten ze elk jaar geld lenen, bijvoorbeeld van banken.
De Nederlandse staat heeft dus een schuld: Een staatsschuld.
Kan de overheid dan maar onbeperkt doorlenen?
Nee; de afspraak is dat alle EMU-landen een schuld mogen hebben van maximaal
60% van hun BBP.
http://www.destaatsschuldmeter.nl/

6.2 HOE ZWAAR WORD JE BELAST?
Aan het begin van elk jaar krijgen je ouders bericht van de Belastingdienst.
Ze ontvangen dan digitaal een aanslag. Op deze aanslag zie je hoeveel
inkomstenbelasting je moet betalen én hoeveel je al betaald hebt (via de loonheffing).
Dit is opgedeeld in drie groepen:
Box 1: Werk en eigen woning
Inkomstenbelasting

Box 2: Dividend op aandelen (niet in het examen)
Box 3: Vermogen (sparen en beleggen)

BOX 1 - STAP 1: BELASTBAAR INKOMEN
Het bedrag waar je belasting over moet betalen, noemen we het belastbaar inkomen.
Dit bestaat uit:

LOON
(of winst uit eigen bedrijf)

+ EIGENWONINGFORFAIT
(een percentage van de waarde van je woning)

- AFTREKPOSTEN
(bijv. hypotheekrente, reiskosten en giften aan een goed doel)

= BELASTBAAR INKOMEN

%

WAT MOET JE DAARMEE KUNNEN?
OPGAVE 16 (BLZ 177)
LOON
+ EIGENWONINGFORFAIT

€ 42.500

€ 1.695 +

€ 226.000 : 100 x 0,75

- AFTREKPOSTEN

€ 6.450 -

€ 4.800 + € 1.650

= BELASTBAAR INKOMEN

€ 37.745

BOX 1 - STAP 2: HET SCHIJVENTARIEF
Hoe hoger je belastbare inkomen, hoe meer belasting je moet betalen.
In Nederland hebben we daarnaast een progressief tarief voor inkomstenbelasting.
Dit betekent dat ook het belastingpercentage (%) hoger wordt wanneer je meer
verdient! Hierdoor wordt voor de rijkere Nederlanders de belasting nog hoger.
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WAT MOET JE DAARMEE KUNNEN?
OPGAVE 19 (BLZ 178)
a. De € 6.000 die erbij komt, valt volledig in schijf 4.
Over dit stukje betaal je dus 52%
Dus € 6.000 : 100 x 52 = € 3.120
€ 69.000
€ 6.000

52%

€ 66.421

40,4%
€ 33.715

€

40,4%

€ 19.922

36,55%

6.2 HOE ZWAAR WORD JE BELAST?
Een groot deel van de belasting in box 1 heb je tijdens het afgelopen jaar al betaald.
Elke keer wanneer je loon krijgt… gaat een deel daarvan direct naar de fiscus.
Over je loon betaal je namelijk loonheffing.
Loonbelasting
Loonheffing bestaat uit:
Premies volksverzekeringen

BOX 3: VERMOGEN

Over je vermogen (spaargeld en beleggingen) moet je ook belasting betalen.
Gelukkig geldt er een heffingvrij vermogen, waarover je géén belasting hoeft te betalen.
Heb je minder spaargeld dan dit heffingvrij vermogen, dan hoef je dus helemaal geen
belasting hierover te betalen!
Voorbeeld: Je hebt € 18.800 aan spaargeld op de bank en € 20.000 aan beleggingen.
Het heffingsvrij vermogen is € 25.000.
VERMOGEN (€ 18.800 + € 20.000)

€ 38.800

- HEFFINGVRIJ VERMOGEN

€ 25.000 -

= BELASTBAAR VERMOGEN

€ 13.800

De overheid denkt dat je hier per jaar zo’n 2,6% aan verdient
2,6% OPBRENGST → € 13.800 : 100 x 2,6 = € 358,80
Over deze ‘denkbeeldige opbrengst’ betaal je 30% belasting
30% BELASTING → € 358,80 : 100 x 30 = € 107,64

WAT MOET JE DAARMEE KUNNEN?
OPGAVE 27 (BLZ 181)
VERMOGEN

(€ 31.500 + € 34.640)

€ 66.140

- HEFFINGVRIJ VERMOGEN

€ 50.000 -

= BELASTBAAR VERMOGEN

€ 16.140

De overheid denkt dat je hier per jaar zo’n 2,6% aan verdient
2,6% OPBRENGST → € 16.140 : 100 x 2,6 = € 419,64

Over deze ‘denkbeeldige opbrengst’ betaal je 30% belasting
30% BELASTING → € 419,64 : 100 x 30 = € 125,89

HOEVEEL BELASTING BETAAL JE UITEINDELIJK?
Je betaalt in Nederland best veel belasting. Gelukkig kun je in veel gevallen ook nog
‘korting’ hierop krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je werkt of wanneer je gehandicapt bent.
Dit noemen we heffingskortingen.
BELASTING BOX 1
+ BELASTING BOX 3

€ 18.000
€

500 +

€ 18.500
- HEFFINGSKORTINGEN

€ 1.996 –

= TE BETALEN BELASTING

€ 16.504

6.4 IS HET EERLIJK VERDEELD?
Belasting wordt geheven volgens drie principes:
1.Het profijtbeginsel

→ Je betaalt belasting omdat je ook profijt (voordeel)
hebt van goederen en diensten van de overheid.
2.Het draagkrachtbeginsel → De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
3.Het solidariteitsbeginsel → De sterken helpen de zwakken; we zijn solidair.

6.4 IS HET EERLIJK VERDEELD?

+ 12,1%

+ 5,4%

Anna Nas
Serveerster - 51 jaar
€ 2.058 per maand

Cor Netto
Advocaat - 39 jaar
€ 4.618 per maand

Stel dat de overheid besluit om alle Nederlanders deze maand € 250 te geven.
Dat zou voor Anna betekenen dat ze er € 250 : € 2.058 x 100 = 12,1 % op vooruit gaat.
Cor gaat er ’maar’ € 250 : € 4.618 x 100 = 5,4 % op vooruit.
In euro’s gaan ze er evenveel op vooruit, maar in verhouding (procenten) gaat
degene met het laagste inkomen er meer op vooruit dan de rijkere persoon.
Dit noem je nivellering.
Het verschil tussen rijk en arm is nu in verhouding kleiner geworden.
Het omgekeerde noem je denivellering.

6.4 IS HET EERLIJK VERDEELD?
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Werkt de algemene heffingskorting (die iedereen krijgt) nivellerend of denivellerend?
Nivellerend, omdat mensen met een lager inkomen naar verhouding meer aan
deze € 1.987 hebben dan mensen met een hoog inkomen.

ECO SHOWS BIJ DIT HOOFDSTUK

BELASTBAAR INKOMEN BOX 1

(DE)NIVELLERING

DE LORENZCURVE
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