
Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN

A. begrijp dat je via loonheffing elke maand alvast inkomstenbelasting  
  vooruit betaalt  

B. uit kan leggen hoe de inkomstenbelasting in drie boxen is opgedeeld  

C. het belastbaar inkomen in box 1 kan berekenen aan de hand van het loon,   
  het eigenwoningforfait, bijtellingen en aftrekposten



INKOMSTENBELASTING

NA ELK JAAR

AANGIFTE
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LOONHEFFING
… betaal je elke maand over jouw brutoloon en bestaat uit belasting en premies.
Wat je overhoudt nadat de dit betaald is, heet het nettoloon.
Het nettoloon krijg jij op jouw bankrekening gestort van jouw werkgever.
Op deze manier betaal je dus het hele jaar door al inkomstenbelasting.
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Inkomstenbelasting
Na elk jaar moet je aangifte van jouw inkomstenbelasting doen.
Dan checkt de Belastingdienst eigenlijk of jij tijdens dat jaar al genoeg loonheffing  
hebt betaald of dat je misschien nog moet bijbetalen of iets terugkrijgt.
Inkomstenbelasting is verdeeld in drie groepen, ook wel ‘boxen’:

Box 1 Box 2 Box 3
Werk & Woning Dividend op aandelen Vermogen

(Hoef je niet te kennen)
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Hoe werkt dat?
De Belastingdienst berekent voor elke ‘box’ hoeveel geld jij verdiend hebt.
Dat noemen ze het belastbaar inkomen, want dat is het inkomen waar jij belasting  
over moet gaan betalen.
We gaan nu eerst bekijken hoe ze dat in box 1 doen…

Box 1
Werk & Woning
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Belastbaar inkomen box 1
Loon

+ eigenwoningforfait

+ bijtellingen

- aftrekposten

= belastbaar inkomen box 1

(of winst uit een eigen bedrijf)

(een percentage van wat jouw eigen woning waard is)

(bijv. wanneer je een auto van de zaak privé gebruikt)

(bijv. hypotheekrente, giften aan een goed doel of studiekosten)
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Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN

A. met behulp van het schijventarief de belasting in box 1 kan uitrekenen  

B. uit kan leggen wat een progressief belastingtarief is



Hoeveel belasting moet ik betalen?
Zodra je weet hoeveel jouw belastbaar inkomen in box 1 is, kun je uitrekenen  
hoeveel belasting je moet betalen.
In Nederland heeft de inkomstenbelasting een progressief tarief. Dat betekent dat 
mensen met een hoger inkomen ook in procenten meer belasting moeten betalen.

Bulgarije Nederland Zwitserland
Proportioneel Progressief Degressief 
Iedereen betaalt

hetzelfde percentage
Hogere inkomens 

betalen een
hoger percentage

Hogere inkomens 
betalen een

lager percentage

Wat zo’n progressief tarief betekent, zie je als je naar het schijventarief kijkt….
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Het schijventarief
De belasting in box 1 wordt berekend met het schijventarief. Dat werkt zo:

Schijventarief box 1 (2022)

Schijf Belastbaar 
inkomen Percentage

1 tot € 69.399 37,1%

2 vanaf € 69.399 49,5%

€ 69.399

SCHIJF 1
37,1%

SCHIJF 2
49,5%

€ 85.000

€
- In schijf 1 zit € 69.399
  Hierover betaal je 37,1% → € 69.399: 100 x 37,1 =       € 25.747
- In schijf 2 zit € 85.000 - € 69.399 = € 15.601
  Hierover betaal je 49,5% → € 15.601 : 100 x 49,5 =      €   7.722

€ 33.469Totaal
+

Hoeveel belasting moet ik betalen?
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Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN

A. de belasting in box 3 uit kan rekenen (vermogensrendementsheffing)  

B. aan de hand van heffingskortingen uit kan rekenen hoeveel belasting er in 
totaal betaald moet worden



Vermogen
In box 3 moet je belasting betalen over jouw vermogen.
Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

  spaargeld

+ beleggingen 

- schulden

= jouw vermogen

(bijv. aandelen of obligaties)
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Box 3: vermogensrendementsheffing
Over jouw vermogen moet je dus belasting betalen in box 3.
Gelukkig geldt er ook een heffingvrij vermogen, daarover hoef je niks te betalen.
Heb je minder dan dit heffingsvrij vermogen? Dan betaal je geen belasting in box 3!

  Vermogen
- heffingvrij vermogen

1,9% fictief rendement

= belastbaar vermogen

De overheid denkt dat je hier ongeveer 1,9% per jaar aan verdient.

€ 80.000
€ 50.000 -

€ 30.000

→ € 30.000 : 100 x 1,9 = € 570

Over deze ‘denkbeeldige opbrengst’ betaal je 31% belasting.

31% belasting → € 570 : 100 x 31 = € 176,70 → € 176
meneerkaterbarg.nl



Korting

Belasting box 1

+ belasting box 3

- heffingskortingen

= te betalen inkomstenbelasting

(bijv. algemene heffingskorting en arbeidskorting)

Heb je uitgerekend hoeveel belasting je moet betalen in box 1 en box 3?
Dan gaan daar nog wat kortingen af! Dit noemen we heffingskortingen:
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Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN

A. uit kan leggen hoe de overheid de inkomens herverdeelt tussen  
  de actieven en inactieven 

B. de gevolgen kan noemen die de vergrijzing voor ons land heeft



Herverdeling van de inkomens

Mensen met een  
betaalde baan

Actieven inActieven
Mensen zonder werk die een  

uitkering ontvangen

De actieven staan elke maand (via sociale premies) een deel van hun inkomen af.
Deze premies gaan als uitkering naar de inactieven.
Op deze manier zorgt de overheid voor de herverdeling van de inkomens.
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Vergrijzing

Actieven
inActieven 
Met aow

Nederland vergrijst. Dat betekent dat er in verhouding (procenten) steeds meer 
inactieven komen die een AOW-uitkering ontvangen en steeds minder actieven 
die werken om het geld daarvoor te verdienen.
Op den duur dreigt de AOW dus onbetaalbaar te worden!
Om deze reden heeft de overheid de AOW-leeftijd verhoogd.
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Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN

A. kan bepalen of een maatregel van de overheid nivellerend of  
  denivellerend werkt



Nivellering of denivellering?

Cor Netto
Ober - 51 jaar

€ 2.058 per maand 

Anna Nas
Advocaat - 39 jaar
€ 4.618 per maand 

Stel dat de overheid besluit om alle Nederlanders deze maand € 250 te geven.
Dat zou voor Cor betekenen dat hij er € 250 : € 2.058 x 100 = 12,1 % op vooruit gaat.
Anna 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.

+ 12,1% + 5,4%
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Nivellering of denivellering?

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting € 2.874

Arbeidskorting € 4.260

Jonggehandicapten korting € 771

Werkt de algemene heffingskorting (iedereen krijgt een vast bedrag aan korting op  
zijn belasting) nivellerend of denivellerend?
Nivellerend, omdat mensen met een lager inkomen naar verhouding meer aan  
deze € 2.874 hebben dan mensen met een hoog inkomen.

NIVELLERE
ND!
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Nivellering of denivellering?

deNIVELLE
REND!

Een deel van de rente die je over de hypotheek van jouw (koop)huis betaalt, mag  
je aftrekken van jouw belastbaar inkomen.
Hierdoor hoef je dus minder belasting te betalen.
Hoe duurder huis je hebt, hoe hogere hypotheek, dus hoe meer rente je kunt 
aftrekken.

Hypotheekrenteaftrek
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Nivellering of denivellering?

Schijventarief box 1 (2022)

Schijf Belastbaar 
inkomen Percentage

1 tot € 69.399 37,1%

2 vanaf 69.399 49,5%

€ 69.399

SCHIJF 1
37,1%

SCHIJF 2
49,5%

€ 85.000

€ NIVELLERE
ND!
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Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN

A. met voorbeelden drie principes uit kan leggen volgens welke de overheid  
  belasting kan heffen  

B. begrijp wat belastingontduiking is en wat de gevolgen daarvan zijn



Belastingprincipes
Er bestaan meerdere principes volgens welke de overheid belasting kan heffen:

Het profijtbeginsel 
Je betaalt belasting omdat je ook profijt (voordeel) hebt van 
goederen en diensten van de overheid (bijv. wegenbelasting). 

Het draagkrachtbeginsel 
Mensen met een hoger inkomen betalen meer belasting  
(De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten) 

Het solidariteitsbeginsel 
Actieven betalen premies, zodat inactieven een uitkering 
kunnen krijgen. We zijn solidair met elkaar.
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Belastingprincipes
Omdat er genoeg belasting binnenkomt kan de overheid alle collectieve 
voorzieningen blijven betalen, zoals:

Toch zijn er mensen die met opzet geen of te weinig belasting betalen.
Dit heet belastingontduiking (ook wel belastingfraude).
Dat scheelt die mensen natuurlijk geld, maar zorgt er ook voor dat de overheid 
uiteindelijk te weinig geld binnenkrijgt.
Daarom is dit strafbaar; je kunt er een boete of celstraf voor krijgen.
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