
 
Overheid (3) 
 
 
Schijventarief: 
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% 

 
 
Korting: Wie? Bedrag 
Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige € 1.647 
Arbeidskorting Belastingplichtige met inkomsten uit arbeid 

(loon, winst eigen bedrijf). 
€    949 

Arbeidskorting  
oudere werknemer 

Oudere werkende 
belastingplichtige: 

> 57 jaar: 
> 60 jaar: 
> 62 jaar: 

€ 1.119 
€ 1.289 
€ 1.460 

Kinderkorting* Belastingplichtige(n) met kind(eren) < 16 jaar 
(én inkomen beide ouders/partners < € 56.191). 

€      40 

Aanvullende kinderkorting* Belastingplichtige(n) met recht op de 
kinderkorting 
(én inkomen beide ouders/partners < € 28.096). 

€    341 
extra 

Combinatiekorting Belastingplichtige met inkomen uit arbeid én 
kind(eren) < 12 jaar. 

€    190 

Alleenstaande ouderkorting Alleenstaande belastingplichtige met 
thuiswonende (en te onderhouden) kind(eren)  
< 27 jaar. 

€ 1.301 

Aanvullende 
alleenstaande ouderkorting 

Werkende alleenstaande belastingplichtige met 
recht op de alleenstaande ouderkorting met 
thuiswonende kind(eren) , < 16 jaar. 

€ 1.301 
extra 

Ouderenkorting Belastingplichtige > 65 jaar. €    289 
Aanvullende 
Ouderenkorting 

Alleenstaande belastingplichtige > 65 jaar. €    256 
extra 

* Samen met de partner 
 
 

1. Bereken voor een werkende met een inkomen van € 20.000 en met € 2000 aan 
aftrekposten de te betalen belasting en premies. De persoon is alleenstaand, is 40 
jaar en heeft een kind van 11 jaar. 

 
2. Bereken de gemiddelde heffingsdruk (de te betalen belasting en premies als 

percentage van het belastbaar inkomen) voor deze persoon. 
 



3. Wat is de marginale heffingsdruk voor deze persoon? 
 

4. Bereken de te betalen heffing voor dezelfde persoon met dezelfde aftrekposten 
maar nu met een inkomen van € 65.000. 

 
5. Bereken opnieuw de gemiddelde heffingsdruk. 

 
6. Wat is nu zijn marginale heffingsdruk. 

 
7. Werkt dit stelsel nivellerend? 

 
 
Antwoorden: 

1. 5969 – 5769 = € 200 
2. 1,11% 
3. 37,85% 
4. 25.986 – 5388 = € 20.598,- 
5. 32,7% 
6. 52% 
7. Dit stelsel werkt nivellerend omdat de gemiddelde heffingsdruk stijgt als het 

inkomen toeneemt. 
 
 

Heb je nog vragen naar aanleiding van de antwoorden stuur dan een berichtje 
naar het forum, stuur een mail naar peter@barlaeus.nl of vraag het persoonlijk 
aan me. 

 


