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INKOMENSVERDELING

Inkomen en (de)nivellering

M 3 benaderingen van het begrip ‘inkomen’:
    F economisch:
        - nominaal inkomen (in geld uitgedrukt)
        - reëel inkomen (op basis van koopkracht)
    F politiek (met het oog op overheidsingrijpen):
        - primair inkomen (de beloningen van de NOKIA-
           factoren vóór belastingheffing)
        - secundair inkomen (besteedbaar inkomen:
           primair plus uitkeringen min belastingheffing)
    F statistisch (2014): 
        - modaal inkomen (meest voorkomend, ca.  € 34.500)

        - gemiddeld inkomen (ca.  € 23.000; werkzame / niet-
             werkzame beroepsbevolking ca.  € 34.600  resp.  € 18.400).
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en (de)nivellering

M Inkomensverschillen worden o.a. veroorzaakt door:
    F productiviteitsverschillen: meer productie
    F inspanningsverschillen: part-time / voltijd
    F scholingsverschillen: meer, hogere opleidingen
    F ervaringsverschillen: meer ervaring, inzicht
    F schaarsteverschillen: vraag / aanbod van arbeid
    F vermogensverschillen: geld maakt geld
    F machtsverschillen: posities, functies
    Dit alles met als gevolg, o.a.:
    F prestatieprikkels: meer werken, meer inkomen
    F mobiliteitsprikkel: verhuizen voor meer werk
    F sociale onrechtvaardigheid: studie <-> werk
    F migratie: internationale in- / uitstroom. 



totaal inkomen uit winst, pacht, rente en huur

netto nationaal inkomen

totaal inkomen uit arbeid en ondernemersloon

netto nationaal inkomen
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en (de)nivellering

M Inkomensverdeling, nationaal gezien:
    F personele inkomensverdeling: verdeeld over
        personen of huishoudens:
        - primaire personele inkomensverdeling:
           verdeling van het totale nationale inkomen over
           alle inkomenstrekkers of alle huishoudens:
           meestal grote ongelijkheid.
        - secundaire personele inkomensverdeling:
           verdeling van het secundaire nationale inkomen
           over alle personen met inkomen.
           Door progressieve belastingheffing en
           uitkeringen zoals AOW is deze verdeling minder
           scheef dan de primaire verdeling.
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en (de)nivellering

M Inkomensverdeling, nationaal gezien:
    F categoriale inkomensverdeling: verdeeld over
        beloning van NOKIA-factoren:
        - arbeidsinkomen:
           al het inkomen uit arbeid, inclusief belastingen
           en sociale lasten en inclusief ondernemersloon
           van zelfstandige ondernemers;
        - overig of vermogensinkomen:
           al het inkomen uit natuur (pacht, winst), onder-
           nemerschap (winst), kapitaal (rente, huur,
           winst) en informatie (winst, maar geen loon);
     F Let op: lonen en salarissen van ambtenaren
         wordt toegerekend tot overheidsconsumptie    
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en (de)nivellering

M Inkomensverdeling, in quotes uitgedrukt:
    F Worden inkomens macro-economisch bekeken ten
        opzichte van het nationale inkomen (= het totaal
        van alle primaire inkomens) , dan wordt
        gesproken over een quote:
        G vermogensinkomensquote:

G arbeidsinkomensquote:
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en (de)nivellering

M Inkomensverdeling, in quotes uitgedrukt:
    F Wanneer in een land de arbeidsinkomensquote
        erg hoog oploopt, blijft minder winst over voor
        ondernemingen, waardoor investeringsklimaat zal
        verslechteren.  Bedrijven wijken vervolgens uit
        naar landen met lage lonen.  Hierdoor ontstaat in
        het land:
        G afname van productie en afzet
        G afname van het nationale inkomen
        G afname van de werkgelegenheid -> structurele
            werkloosheid neemt toe. 
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en (de)nivellering

M Inkomensverdeling en Lorentz-curve:

9

INKOMENSVERDELING

Inkomen en (de)nivellering

M Inkomensverdeling, nivellering en denivellering:
    F Nivelleren: het gelijker maken van hogere en
        lagere inkomens, dus het kleiner maken van de
        verhouding hoge en lage inkomens.  De relatieve
        afstand tussen deze inkomens wordt kleiner.
        Dit wordt o.a. bereikt door:
        G progressieve belastingen te heffen: hogere
            inkomens betalen relatief (%) meer belasting
            naar mate ze hoger worden.
        G sociale uitkeringen, waaronder de AOW.
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en (de)nivellering

M Inkomensverdeling, nivellering en denivellering:
    F Denivelleren: het meer ongelijk maken van hogere
        en lagere inkomens, dus het groter maken van de
        verhouding hoge en lage inkomens.  De relatieve
        afstand tussen deze inkomens wordt groter.
        Dit wordt o.a. bereikt door:
        G degressieve belastingen te heffen: hogere
            inkomens betalen relatief (%) minder belasting
            naar mate ze hoger worden.
        G toepassing van aftrekposten, waardoor hogere
            inkomens relatief meer voordeel genieten.
        G verstrekking van subsidies die voor hogere
            inkomens gunstiger uitpakken.
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en belasting

M Inkomensverdeling en belastingsysteem:
    F Belastingheffing in Nederland is gebaseerd op:
        G draagkrachtprincipe: sterkste schouders dienen
            de zwaarste lasten te dragen.
        G profijtbeginsel: de gebruiker (die profiteert)
            van overheidsdiensten dient hieraan mee te
            betalen, zoals wegenbelasting, collegegeld.

    F Soorten belasting:
        G progressief: hoger % naar mate inkomen hoger
        G proportioneel: gelijk % voor elk inkomen
        G degressief: lager % naar mate inkomen hoger.
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en belasting

M Inkomensverdeling en belastingsysteem:
    F Belasting boxen:
        In principe worden al onze financiën opgedeeld in
        3 boxen waarover belasting betaald wordt.

        G Box 1: inkomen uit arbeid (loon), uitkeringen,
            pensioenen, eigen woning, alimentatie en
            overige inkomsten
        G Box 2: inkomen uit een aanmerkelijk belang 
        G Box 3: inkomsten uit sparen en beleggingen.



Inkomen Box 1:

Schijf 1:

2020

Schijf 2:

Schijf 1:

Schijf 3:

Schijf 2:

tot AOW

49,50%

37,35 %

vanaf AOW:

19,45 %

49,50 %

37,35 %

vanaf €  0 tot €  68.508

vanaf €  68.508

vanaf €  0 tot €  34.713

vanaf €  68.508

vanaf €  34.713 tot  €  68.508
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en belasting

M Inkomensverdeling en belastingsysteem:
    F Loonheffing (loondienstverband, uitkeringen):
        Iedereen in Nederland is verplicht loonheffing te
        betalen over het loon of uitkeringen dat hij of zij
        ontvangt; hieronder valt al het inkomen in box 1.
    F Loonheffing is een verzameling van loonbelasting
        en premies volksverzekeringen.
        De volksverzekeringen die hieronder vallen zijn:
        G AOW (Algemene Ouderdoms Wet) 
        G AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 
        G ANW (Algemene Nabestaande Wet).
        Werkgevers zijn verplicht loonheffing in te 
        houden op de uit te betalen salarissen.
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en belasting

M Inkomensverdeling en belastingsysteem:
    F Loonheffing en inkomstenbelasting:
        Loonheffing kan het beste gezien worden als een
        voorafbetaling van de inkomstenbelasting van 
        dat jaar. 
        De belastingplichtige betaalt elke maand loon-
        heffing tegelijk met de ontvangst van het loon.
        Hierdoor wordt bereikt dat aan het eind van het
        jaar niet alles in één keer betaald hoeft te worden.
        Soms zit er wel wat verschil tussen de vooraf
        betaalde loonheffing en de uiteindelijke hoogte
        van de inkomstenbelasting, dit op basis van
        persoonlijke omstandigheden of bijzonderheden.
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en belasting

M Inkomensverdeling en belastingsysteem:
    F Loonheffing en inkomstenbelastingschijven:
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en belasting

M Inkomensverdeling en belastingsysteem:
    F Loonheffing en heffingskortingen:
        Een heffingskorting is een korting op te betalen
        belasting en/of premie volksverzekeringen.  
        Er zijn in totaal 8 heffingskortingen (2020). Niet
        iedereen heeft recht op alle heffingskortingen,
        afhankelijk van persoonlijke situaties.  
        Iedereen heeft echter wel recht op de algemene
        (inkomensafhankelijke) heffingskorting: 

        (Max.) 2.711 euro wanneer nog geen AOW, en
        1.413 euro voor mensen die het gehele jaar AOW
        verkrijgen. (2020)
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INKOMENSVERDELING

Inkomen en belasting

M Inkomensverdeling en belastingsysteem:
    F Loonheffing en heffingskortingen:
        Werkgevers houden rekening met maximaal 6
        heffingskortingen, samen de loonheffingskorting
        genoemd, namelijk:
        G algemene heffingskorting
        G arbeidskorting (bij betaalde baan)
        G ouderenkorting
        G alleenstaande-ouderenkorting
        G jonggehandicaptenkorting
        G levensloopverlofkorting.
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INKOMENSVERDELING

M Inkomensverdeling en belastingsysteem:
    F Verdere heffingskortingen:
        Verder zijn er nog 2 andere heffingen die achteraf
        kunnen worden verrekend met de inkomsten-
        belasting:
        G inkomensafhankelijke combinatiekorting
        G korting voor ‘groene’ beleggingen.

Inkomen en belasting



19

INKOMENSVERDELING

M Inkomensverdeling en belastingsysteem (2020):
    F Opgave:
        Een 40-jarige man in Nederland heeft twee
        betaalde banen in loondienstverband.
        Bij werkgever 1 verdient hij  € 45.000 per jaar, en
        bij werkgever 2 verdient hij  € 34.000 per jaar.
        Verder bezit deze man een eigen huis, waarvoor
        geldt dat hij een eigen woning forfait heeft van 
        € 1.800  en waarvan de aftrekbare hypotheek-
        rente €  6.200 bedraagt.
        Hoeveel inkomstenbelasting is deze man over dit
        jaar verschuldigd, en uitgaande van een
        loonheffingskorting van € 0 ?      

Inkomen en belasting
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INKOMENSVERDELING

M Inkomensverdeling en belastingsysteem:
    F Opgave, oplossing:    € 27.316  

Inkomen en belasting


