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Opgave 1. Verdelen via belasting AM 

Bron 1: De verdeling van de primaire en de secundaire inkomens in een land. 

 

Bestudeer bron 1 en beantwoord onderstaande vragen: 

1. Is de inkomensverdeling de tabel 1 een indeling in percentielen, in decielen of 

in kwintielen? 

In kwintielen (in vijven gedeeld dus groepen van 20%) 

2. Heeft de ontwikkeling van de inkomensverschillen tussen de 

inkomensgroepen, van laag naar hoog, een degressief, een proportioneel of 

een progressief verloop? Leg uit waarom. 

Progressief, hoe hoger de inkomensgroep, hoe sterker de stijging van het 

inkomen ten opzichte van de groep daarvoor. 

3. Welke Lorenzcurve in bron 2 drukt de primaire inkomensverdeling van dit land 

uit en welke de secundaire inkomensverdeling? 

A de primaire en B de secundaire verdeling 

De overheid van dit land keert een deel van de belastingopbrengsten uit als 

overdrachtsinkomens. Ondanks dat is het totale secundaire inkomen lager dan het 

totale secundaire inkomen. De rest van de belastinggelden gebruikt de overheid om 

voorzieningen als gezondheidszorg en gratis onderwijs van te betalen. 

4. Geef een voorbeeld van een overdrachtsinkomen. 

Een uitkering zoals een AOW uitkering 

5. Leg uit dat belastingheffing niet heeft geleid tot een lager BBP ook al is het 

secundaire inkomen lager dan het primaire inkomen. 

Het BBP is niet lager geworden maar anders verdeeld. De primaire inkomens 

die de overheid achterhoudt, besteedt ze weer als overheidsbestedingen in 

gezondheidszorg en onderwijs 

6. Leg uit dat het verstrekken van gratis onderwijs een nivellerende werking 

heeft. 

Iedereen ontvangt gratis onderwijs, ongeacht inkomen. Die gift is voor armen 

in verhouding tot hun inkomen veel groter dan bij rijken. Het heeft dus een 

nivellerende werking 

7. Leg uit dat de werking van het belastingstelsel heeft geleid tot een veranderde 

verhouding tussen de bruto (primaire) en netto (besteedbare) inkomens in dit 

land. 

gemiddelde primaire 

inkomen

per bevolkingsgroep

gemiddelde secundaire 

inkomen per 

bevolkingsgroep

cumulatieve primaire

inkomen

cumulatieve 

secundaire

inkomen

laagste inkomensgroep € 3.133 € 5.953 € 3.133 € 5.953

2e 20% inkomensgroep € 6.211 € 8.695 € 12.164 € 14.648

3e 20% inkomensgroep € 14.513 € 13.642 € 29.161 € 28.290

4e 20% inkomensgroep € 25.317 € 21.773 € 53.607 € 50.063

5e 20% inkomensgroep € 53.119 € 40.370 € 103.182 € 90.433
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De bruto inkomens van de rijken zijn netto gedaald, terwijl de netto inkomens 

van de armen zijn gestegen. De verhouding tussen bruto en netto is is dus bij 

alle inkomensgroepen gewijzigd. 

8. Zijn het de aftrekposten of de heffingskortingen geweest in het belastingstelsel 

van dit land, die hebben geleid tot deze veranderde bruto - netto verhouding? 

De heffingskortingen, Die hebben een nivellerende werking. Aftrekposten 

hebben juist een denivellerende werking. 

 

 

 

 

 

 

 

Bron 2. 



 OEF 171215 verdelen via belasting AM D1.6 + D1.8 

Pagina 3 van 3 

 

 


