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Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen 

Exameneenheid: Overheid en bestuur 

Paragraaf 7.1 Groeit de economie? 
BBP   = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar 
Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar 
Inkomen  = loon, rente, huur, winst en pacht 
 
Economische groei = als het BBP in een jaar toeneemt ten opzichte van het jaar ervoor 
Economische krimp = als het BBP in een jaar afneemt ten opzichte van het jaar ervoor 
 
Financiële gevolgen voor de overheid 

 Economische groei 
o Meer belasting ontvangsten 

 Meer inkomstenbelasting = belasting geheven over het inkomen 
 Meer vennootschapsbelasting = belasting geheven over de winst van een NV 

of BV  
 Meer btw en accijnzen 

o Minder uitkeringen voor werklozen 

 Economische krimp 
o Minder belastingontvangsten 

 Minder inkomstenbelasting 
 Minder vennootschapsbelasting 
 Minder btw en accijnzen 

o Meer uitkeringen voor werklozen 
 
Rijksbegroting  = een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de overheid in één jaar 

 Tekort  = de overheid heeft meer uitgaven dan inkomsten in een jaar  staatsschuld  
   neemt toe 

 Overschot = de overheid heeft meer inkomsten dan uitgaven in een jaar staatsschuld  
   neemt af 

 
Staatsschuld  = EMU-schuld, het totaal aan leningen van de overheid op een bepaald  

   moment.  
 
 

 
 
 
EMU   = Economische Monetaire Unie, alle landen die de euro als wettig  

   betaalmiddel hebben. Volgens de EMU mag het tekort op de rijksbegroting  
   en de staatsschuld niet te groot worden van een land. 

 
Staatobligatie  = de overheid geeft obligaties (leningen) uit om aan geld te komen. Grote  

financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en 
pensioenfondsen, maar ook particulieren kunnen hiermee geld aan de 
overheid lenen met als tegenprestatie rente. 

 
 
  

Internet verwijzing: 
www.overheid.nl  

Internet verwijzing: 
EMU 

http://www.overheid.nl/
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_nl.htm
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Exameneenheid: Overheid en bestuur 

Paragraaf 7.2 Hoeveel belasting betaal je? 
Fiscus   = belastingdienst, overheidsinstantie die zorgt draagt voor het innen van de  

   Belastingen, accijnzen en douane rechten 
Loonheffing  = loonbelasting + premies volksverzekeringen 
 
Inkomstenbelasting verdeling 

 Box 1 = belastbaar inkomen uit werk en woning 

 Box 2 = aannemelijk belang 

 Box 3 = belastbaar inkomen uit vermogen (sparen en beleggen) 
 
Uitleg box 1  

 Brutoloon  = inkomen zonder aftrek loonbelasting en sociale premies 

 Bijtelpost  = eigenwoningforfait, alleen voor woningeigenaren 

 Aftrekpost   
o Hypotheekrente, alleen voor woningeigenaren met een hypotheek 
o Giften aan goede doelen 
o Reiskosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer 

 Belastbaar inkomen = het inkomen waarover inkomstenbelasting verschuldigd is 

 Schijven  = er zijn 4 verschillende schijven met ieder een eigen tarief 

 Schijflengte  = einde schijf  –  begin schijf 

 Tarief   = het belastingpercentage per schijf 
 
Progressief tarief = het belastingpercentage wordt hoger naarmate het inkomen toeneemt 
Proportioneel  = het belastingpercentage is voor alle inkomens gelijk 
Degressief tarief = het belastingpercentage wordt lager naarmate het inkomen toeneemt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Internet verwijzing: 
www.belastingdienst.nl   

http://www.belastingdienst.nl/
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Exameneenheid: Overheid en bestuur 

Paragraaf 7.3 Krijg je nog iets terug? 
Uitleg box 3 

 Vermogen 1 januari = de peildatum van het vermogen is 1 januari van ieder jaar 

 Heffingsvrij vermogen = het deel van het vermogen waarover geen belasting wordt betaald 

 Belastbaar vermogen = het deel van het vermogen waarover wel belasting wordt betaald 

 Rendement  = het inkomstentarief (4%) dat de belastingdienst hanteert  

 Tarief   = het belastingtarief (30%) dat de belastingdienst hanteert 

 Rendement & Tarief = 1,2% van het belastbaar vermogen 
 
Heffingskorting  = een korting die afhangt van je persoonlijke situatie over je bedrag dat je  

   aan inkomstenbelasting dient te betalen  

 Algemene heffingskorting = voor iedereen 

 Arbeidskorting   = voor werkende mensen 

 Alleenstaande ouderkorting = voor alleenstaande ouder 

 Jonggehandicaptenkorting = voor jonggehandicapten 
 

Inkomstenbelasting Box 3 
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Exameneenheid: Overheid en bestuur 

Paragraaf 7.4 Is het eerlijk verdeeld? 
Belasting  = een verplichte bijdrage die je aan de overheid betaalt 

 Directe  = belasting die je rechtstreeks betaald aan de overheid (belastingdienst) 

 Indirecte = belasting die je niet rechtstreeks betaald aan de overheid (belastingdienst) 
 
Retributie  = betaling aan de overheid voor een product 
 
Collectieve goederen = goederen en diensten die de overheid levert en betaald worden van  

   belastinggeld 
 
Profijtbeginsel  = alleen de gebruiker van een product betaald 
Draagkrachtbeginsel = er wordt betaald naar verhouding van het inkomen en de persoonlijke  

   situatie 
Solidariteitsbeginsel = de sterke helpen de zwakke  

 Progressieve tarieven bij inkomstenbelasting 

 Heffingskortingen bij inkomstenbelasting 

 Stelsel van sociale zekerheid 

 Subsidies en toeslagen 
 
Inkomensverschillen = het verschil tussen rijk en arm  

 Nivellering = inkomensverschillen worden in verhouding kleiner 

 Denivellering = inkomensverschillen worden in verhouding groter 
 
Motorrijtuigenbelasting = een belasting die je als eigenaar van een motorvoertuig moet betalen 
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Voorbeeld Inkomstenbelasting Box 1 & 3 
 

Gegevens         

Persoonlijke situatie 45 jaar en gehuwd    

Brutoloon € 80.000     

WOZ € 400.000     

Hypotheek € 350.000     

Hypotheek rente 4,5%     

Loonheffing € 2.100 per maand     

     

Berekening Inkomstenbelasting Box 1     

Brutoloon € 80.000     

Bijtelpost € 2.200 (€400.000 x 0,55%)   

Aftrekpost € 15.750 (€350.000 x 4,5%)   

Belastbaar inkomen € 66.450     

Schijf 1 € 18.628 x 33% = € 6.147   

  € 47.822     

Schijf 2 € 14.808 x 41,95% = € 6.212   

  € 33.014     

Schijf 3 € 22.258 x 42% =  € 9.348   

Schijf 4 € 10.756 x 52% =  € 5.593 + 

Inkomstenbelasting Box 1     € 27.301   

     

Berekening Inkomstenbelasting Box 3     

Vermogen 1 januari € 40.000     

Heffingsvrij vermogen € 21.000     

Inkomstenbelasting Box 3 € 19.000 x 1,2% = € 228   

     

Heffingskortingen       + 

Inkomstenbelasting Box 1 & 3  € 27.529   

Algemene heffingskorting   € 1.987   

Arbeidskorting   € 1.574 - 

Verschuldigde IB (inkomstenbelasting) € 23.968   

     

Te betalen / ontvangen IB         

Ingehouden loonheffing (12 x €2.100) € 25.200 - 

Te ontvangen IB     -€ 1.232   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


