
Berekening met heffingskortingen 
 
Sinds enkele jaren kent het Nederlandse belastingstelsel een aantal heffingskortingen. Dit zijn 
bedragen die in mindering gebracht mogen worden op de te betalen belasting. De bedragen 
die in mindering mogen worden gebracht zijn, buiten de algemene heffingskorting die voor 
iedereen geldt, afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. 
 
De heffingskortingen zijn wel afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden (heb je arbeid 
verricht, heb je kinderen, heb je een partner etc.) maar niet afhankelijk van het verdiende 
inkomen. 
 
Vóór de invoering van de heffingskortingen kende ons stelsel een belastingvrij voet. Dit was 
een bedrag dat je van je inkomen mocht aftrekken.  
Een belastingvrije voet werkt eigenlijk hetzelfde als een aftrekpost. Het voordeel dat je hebt 
van een belastingvrije voet is de belastingvrije voet keer het marginaal tarief. (Kijk onder 
“Berekening voordeel hypotheekrenteaftrek”.) 
 
Het nadeel van een belastingvrije voet is dat het voordeel voor iemand met een hoog inkomen 
groter is dan het voordeel voor iemand met een laag inkomen. Immers het marginaal tarief 
voor iemand met een hoog inkomen is hoger. 
 
De heffingskorting heeft niets met de hoogte van je inkomen te maken. Hij is dus voor 
iedereen (voor zover in dezelfde omstandigheden verkerend) gelijk. De heffingskorting werkt 
wel nivellerend. 
 
Voorbeeld: 
Schijventarief: 

 
Stel iemand verdient € 20.000. Bereken de te betalen belasting als de heffingskorting € 1.500 
bedraagt. Bereken ook het netto inkomen. 
 
Belasting: 
0,3235 x 15.331 = 4.959,58 
0,3785 x 4.669   = 1.767,22 
Totaal                    6.726,80 
Heffingskorting     1.500 
Te betalen              5.226,80 
 
Netto inkomen = 20.000 – 5.226,80 = € 14.773,20 
 
Dat de heffingskorting nivellerend werkt is wel duidelijk. Immers de heffingskorting zorgt 
voor een netto inkomen dat € 1.500,- hoger is dan wanneer er geen heffingskorting was 

Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastingen en premies 
 van tot Over  Belasting Premies Totaal 

1e schijf €          0 € 15.331 € 15.331  2,95%    29,40%        32,35% 
2e schijf € 15.331 € 27.847 € 12.516    8,45% 29,40% 37,85% 
3e schijf € 27.847 € 47.745 € 19.898 42% - 42% 
4e schijf € 47.745 - - 52% - 52% 



geweest. Maar voor iemand met een laag inkomen is dat procentueel een grotere stijging dan 
voor iemand met een hoog inkomen. 
Dit betekent dat de invoering van een heffingskorting de relatieve verschillen tussen de 
inkomens kleiner maakt. 
 
 
 


