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Opgave 1. Per land verschillend AM 

Onderstaande tabel geeft de inkomensverschillen tussen twee landen weer. De 

inkomensverschillen betreffen de verschillen tussen de primaire inkomens. 

Bron 1: De verdeling van de primaire en de secundaire inkomens van land A en land 

B. 

 

Bestudeer bron 1 en beantwoord onderstaande vragen: 

1. Wat zijn primaire inkomens? 

Beloningen productiefactoren 

2. Wat zijn secundaire inkomens? 

Besteedbare inkomens na herverdeling door de belastingdienst 

3. Bepaal op basis van de 80/20 ratio welk land de meest scheve 

inkomensverdeling kent. 

Land A: 67.120/2.111*100% = 31,8 

Land A: 51.011/4.011*100% = 12,7 (de rijkste 20% verdient gemiddeld 12,7 

keer wat de armste 20% verdient)  

Land A heeft de meest scheve inkomensverdeling 

4. Welke Lorenzcurve uit bijlage 2 hoort bij land A en welke bij land B? 

Curve X hoort bij land B en Y bij land A 

Land A heeft als belastingstelsel een vlaktax met een hypotheekrenteaftrek. Land B 

heeft een progressief belastingstelsel gecombineerd met een systeem van 

heffingskortingen. De gemiddelde belastingdruk is in beide landen 30%. 

5. Welke onderdelen uit de genoemde belastingstelsels hebben een 

denivellerende werking. 

Alleen de aftrekposten 

6. Heeft de werking van de belastingstelsels van de twee landen geleid tot 

grotere verschillen tussen de twee landen in besteedbaar inkomen of juist 

kleinere verschillen? Leg uit waarom. 

Ja grotere verschillen. Land B was al minder scheef en heeft ook nog een 

progressief belastingsysteem (rijken dragen procentueel meer af dan armen) 

en een systeem van heffingskortingen (armen krijgen meer korting dan rijken). 

gemiddelde primaire 

inkomen

per bevolkingsgroep 

in land A

gemiddelde primaire 

inkomen per 

bevolkingsgroep in land 

B

laagste inkomensgroep € 2.111 € 4.011

2e 20% inkomensgroep € 6.211 € 8.695

3e 20% inkomensgroep € 18.516 € 17.405

4e 20% inkomensgroep € 27.519 € 23.666

5e 20% inkomensgroep € 67.120 € 51.011
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Land A heeft een proportioneel systeem, wat geen verschil in verdeling geeft. 

Maar de aftrekposten verlagen de belastingafdracht van de rijken, waardoor zij 

in verhouding nog meer overhouden. 

 

Bron 2. 

 


