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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 6 Overheid overbodig? 

Exameneenheid: Overheid en bestuur 

Paragraaf 6.1 Wat is de overheid? 
Overheid 

 Rijk  = beslist op landelijk niveau 

 Provincie = beslist op provinciaal niveau 

 Gemeente = beslist op gemeentelijk nieveau 
 

 
 
Sectoren 

 Collectieve sector = deel van de economie dat wordt betaald en georganiseerd door de  
   overheid met als doel om de maatschappij te dienen   

 Particuliere sector = deel van de economie dat wordt betaald en georganiseerd door de  
   bedrijven en burgers met het doel om winst te maken 

 
Collectieve-  = producten die de overheid levert en waarvan iedereen gebruik mag maken 
Voorzieningen 
 
Infrastructuur  = alle basisvoorzieningen (verbindingen) waardoor mensen kunnen wonen  

   werken 
 
Ambtenaar  = iemand in dienst van de overheid 
Gemeentehuis  = een plek waar je als burger van de gemeente terecht kan om zaken te  

   Regelen 

 Vergunningen 

 GBA (gemeentelijke basisadministratie): voor trouwen, scheiden, verhuizen en kinderen 

 Rijbewijs en identiteitsbewijzen 

 Etc. 
 
Uitbesteden  = de overheid draagt een taak over aan een particulier bedrijf, maar het blijft  

   onder verantwoordelijkheid van de overheid 
 
  

Internet verwijzing: 
www.overheid.nl 

 
 
 
 
 
 

http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 6 Overheid overbodig? 

Exameneenheid: Overheid en bestuur 

Paragraaf 6.2 Wat doet de overheid? 
Enkele taken van de overheid 

 Democratische besluitvorming 

 Oplossen van maatschappelijke problemen 

 Bevorderen van ontwikkeling van de samenleving 

 Handhaven van openbare orde 

 Rechtvaardige inkomensverdeling 

 Invloed uitoefen op gedrag en consumptie van bedrijven en burgers 

 Het leveren van collectieve goederen/voorzieningen 

 Het reguleren van de markt 
 
Regels en wetten = hierin staat beschreven wat wel en niet mag om er voor te zorgen dat de  

   taken van de overheid goed worden uitgevoerd 
 
Voorbeelden van collectieve voorzieningen 

 Politie 

 Brandweer 

 Rechtbank 

 Gevangenissen 

 Onderwijs 

 Stelsel van sociale zekerheid = uitkeringen voor mensen die niet in hun eigen inkomen  
   kunnen voorzien. De werkende mensen betalen dit stelsel  
   door premies volksverzekering en werknemersverzekering  
   af te dragen 

 
Preventie  = voorkomen, de overheid geeft informatie om misdrijven te voorkomen 
 
AOW   = Algemene Ouderdomswet, een uitkering die iedereen ontvangt bij het  

   behalen van de pensioengerechtigde leeftijd 
Sociaal minimum = een jaarlijks vastgesteld bedrag door de overheid waarvan je in Nederland  

   rond kunt komen 
 
Inkomensverdeling = geeft aan op welke manier de inkomens in een land verdeeld zijn 

 Evenwichtig = relatief kleine verschillen tussen rijk en arm 

 Onevenwichtig = relatief grote verschillen tussen rijk en arm 
 
Democratie  = beslissingen bij het rijk, de provincie en de gemeente worden genomen als  

   de meerderheid van de kozen vertegenwoordigers voor een voorstel is 
 

  

Internet verwijzing: 
Taken van de overheid 

 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 6 Overheid overbodig? 

Exameneenheid: Overheid en bestuur 

Paragraaf 6.3 Waar doet de overheid het van? 
Belasting  = een verplichte bijdrage die je als burger of bedrijf aan de overheid betaald 

 Directe  = belasting die je rechtstreeks betaald aan de belastingdienst 

 Indirecte = belasting die je niet rechtstreeks betaald aan de belastingdienst 
 
Belastingdienst  = fiscus, overheidsinstantie die zorgt draagt voor het innen van de  

   belastingen, accijnzen en douane rechten 
 
Nettoloon  = brutoloon – loonheffing – premies werknemersverzekeringen 
Loonheffing  = loonbelasting + premies volksverzekeringen 
 
Inkomstenbelasting = belasting die je betaalt over je inkomen 

 Loonbelasting  = belasting die over je loon of winst geheven wordt en die je  
(Box 1)       werkgever afdraagt aan de belastingdienst 

 Vermogensbelasting = belasting die over je rente, huur of pacht geheven wordt 
(Box 3) 

 
Vennootschaps- = belasting die grote bedrijven (BV & NV) moeten betalen over de winst 
belasting  
 
Accijns   = belasting die geheven om consumptie af te remmen voor de  

   volksgezondheid en het milieu 

 Tabakswaren 

 Alcoholhoudende dranken 

 Brandstoffen 
 

BTW   = Belasting, Toegevoegde Waarde, belasting die wordt geheven door  
   bedrijven over producten die je koopt en wordt afgedragen aan de  
   belastingdienst  

 0% tarief  

 6% tarief  

 21% tarief  
 
Kansspelbelasting = belasting die wordt geheven over gewonnen prijzen in een loterij 
Successierechten = belasting die wordt geheven over een erfenis 
BPM   = Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen, belasting die wordt  

   geheven over de aanschaf van een motorvoertuig 
Wegenbelasting = belasting die wordt geheven over het bezit van een motorvoertuig 
 
Gemeentelijke belastingen 

 OZB   = Onroerend Zaakbelasting, belasting die wordt geheven over de  
   waarde (WOZ) van een onroerend goed 

 Afvalstofheffing  = belasting waarvan je afval wordt opgehaald   

 Rioolrechten  = belasting waarvan de riolering wordt onderhouden 

 Hondenbelasting  = belasting waarvan honden faciliteiten worden betaald 
 
WOZ   = Waarde Onroerend Zaak, de waarde van een onroerend goed 
Onroerend zaak/goed = een woonhuis of gebouw 
  

Internet verwijzing: 
www.belastingdienst.nl 

 
 
 
 
 
 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
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Exameneenheid: Overheid en bestuur 

Paragraaf 6.4 Waar geeft de overheid het aan uit? 
Rijksbegroting  = een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven in één jaar van de  

   overheid en wordt opgesteld door het ministerie van Financiën  

 Tekort  = als de uitgaven groter zijn dan de inkomsten 
o Inkomsten vergroten 
o Uitgaven verlagen (bezuinigen) 
o Lenen (staatsschuld) 

 Overschot = als de inkomsten groter zijn dan de uitgaven 
 

Miljoenennota  = een toelichting (uitleg) op de rijksbegroting 
 
Ministeries  = afdelingen van de overheid die verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken 
 

 
 
Vergrijzing  = als het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Dit heeft gevolgen voor  

   de uitgaven van de overheid. 
 
 
 


