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OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 13 
 

Open vragen 
 
OEFENING 1 
a) Het gemiddelde inkomen bedraagt 38 000 € en het mediaaninkomen 34 000 €. 

b) De inkomensverdeling is eerder niet scheef verdeeld aangezien gemiddelde en mediaan dicht bij 

elkaar liggen, maar strikt gezien kan je zeggen: scheef naar rechts want gemiddelde > mediaan. 

c) 66 000 / 16 000 = 4,125 

d) Met dit criterium is 4/20 = 1/5 = 20% van de bevolking arm. Het betreft hier een absolute 

armoedegrens. 

e) Armoedegrens bedraagt 0,6 * 34 000 = 20 400. Met dit criterium is 5/20 = ¼ = 25% van de 

bevolking arm. Het betreft hier een relatieve armoedegrens. 

f) Bij de armoedegrens uit vraag d) zal de armoede eerder toenemen aangezien iedereen er ‘armer’ 

wordt aangezien een deel van het inkomen wordt wegbelast. Meer mensen zullen zich dus onder 

de armoedegrens van 20 000 euro bevinden. Bij de armoedegrens uit vraag e) zal de  armoede 

eerder afnemen. Een progressieve belasting betekent immers dat men meer afdraagt (gemiddeld 

gezien) als men meer verdient. Het gemiddeld inkomen zal dus dichter bij de mediaan komen te 

liggen en de verdeling wordt minder scheef naar rechts. Op die manier zullen meer mensen meer 

verdienen dan 60 % van het mediaaninkomen.  
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OEFENING 2 
a) 

 
• Op de horizontale as staat het cumulatief percentage van de bevolking. 
• Op de verticale as staat het cumulatief percentage in het inkomen. 
 
b) De Gini-coëfficiënt bedraagt 0,4375. Je bekomt dit resultaat het snelst door de oppervlakte te 

berekenen van alles wat onder de blauwe curve ligt. Deze som van oppervlaktes van rechthoeken 
en driehoeken komt overeen met M uit figuur 13.5 p.441 van het handboek. 
M = (0,25 * 0,125) / 2 + (0,25 * 0,125) + (0,25 * 0,375) / 2 + (0,25 * 0,5) + (0,25 * 0,5) / 2 = 
0,28125. De GINI-coëfficiënt is gelijk aan 1 – (2 * M) = 1 – (2 * 0,28125) = 0,4375 

 
c) Er zal niets gebeuren als Annelies en Bart enkel van inkomen ruilen. De hier gebruikte 

maatstaven van inkomensongelijkheid geven aan alle individuen hetzelfde gewicht. 
 

d) Er verandert weerom niets. Als we het inkomen van iedereen halveren blijft iedereen het zelfde 
percentage van het totaal inkomen behouden. 
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e) Het gaat om een regressieve belasting daar de gemiddelde belastingvoet daalt met het inkomen. 
Stellen we T0 bijvoorbeeld gelijk aan 10, krijgen we 

 
𝑇
𝑌

=
10
𝑌

+ 0,2 
 

Wie een inkomen van 50 heeft, betaalt 40 % belastingen. Wie een inkomen van 100 heeft, betaalt 
maar 30 % belastingen. De Lorenz-curve zal verder van de diagonaal komen te liggen want de 
ongelijkheid vergroot. 
 

f) Hier gaat het om een progressieve belasting. De Gini zal dalen. Stellen we T0 gelijk aan 
bijvoorbeeld -10, dan krijgen we 𝑇

𝑌
= −10

𝑌
+ 0,2. Wie een inkomen van 50 heeft, betaalt 0% 

belastingen. Met een inkomen van 100 stijgt de belastingvoet tot 10%. 
 

g) We zoeken dus een waarde zodat de gemiddelde belastingvoet constant is, en onafhankelijk van 
het inkomen. Met andere woorden: een proportionele belasting. Enkel bij een dergelijk 
belastingsysteem zal de de GINI-coëfficiënt en de Lorenz-curve onveranderd blijven [zoals in 
deelvraag d)]. Met T0 = 0 krijgen we die proportionele belasting.  
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OEFENING 3 
Download het Fiscaal Memento Nr24 2012 
a) Op p.57 van dit Fiscaal Momento (FM) vinden we de belastingtarieven die we toepassen op een 

inkomen van 20 000 euro. OG staat voor ondergrens, BG voor bovengrens, MT voor marginaal 
tarief, BBG voor de belasting geheven op het inkomen overeenstemmend met de bovengrens en 
GT voor het gemiddeld tarief.  

BAREMA MET ALGEMENE VRIJSTELLING (6830) 
OG BG MT BBG GT 

6.830 8.070 25% 310 4% 
8.070 11.480 30% 1.333 12% 

11.480 19.130 40% 4.393 23% 
19.130 20.000 45% 4.785 24% 
 
De laagste schijf begint pas aan een bedrag van 6830. (zie FM  p. 58 1.4.2 A) Dit omdat van wie 
een inkomen geniet lager dan 24 410 euro de eerste 6570+260= 6830 euro vrijgesteld worden 
van belasting.  
Het gemiddeld tarief stijgt. De belasting is progressief. De sterkste schouders dragen de grootste 
lasten. Het principe van de verticale gelijkheid is van toepassing.  
 

b) Het gemiddeld tarief van 24 % gold voor een alleenstaande zonder meer .Voor een alleenstaande 
met handicap  stijgt de belastingvrije som met 1400. De belastingvrije som stijgt daarenboven met 
3 590 als er 2 kinderen ten laste zijn.. We komen voor de persoon uit de opgave uit op een 
belastingvrije som van 11 820. Dit bedrag situeert zich in de derde schijf. De eerste twee schijven 
zijn immers helemaal vrijgesteld en ook in de derde schijf is het bedrag tussen 11 480 en  11 820 
nog vrijgesteld. Het gemiddeld tarief wordt 17 %. 

BAREMA MET SPECIALE VRIJSTELLING (6830+1400+3590) 
OG BG MT BBG GT 

 8.070 8.070 25% 0 0% 
 11.480 11.480 30% 0 0% 
 11.820 19.130 40% 2.924 15% 
 19.130 20.000 45% 3.316 17% 
  

Een alleenstaande met een handicap en twee kinderen ten laste die 20 000 euro verdiende wordt 
dus minder belast dan de kinderloze alleenstaande zonder handicap die ook 20 000 euro 
verdiende. Het zelfde inkomen leidt voor beide belastingplichtigen omwille van de verschillende 
omstandigheden tot een verschillend welvaartsniveau. Wie omwille van die omstandigheden een 
lagere welvaart heeft wordt minder zwaar belast. Dit is wel degelijk een toepassing van het 
principe van horizontale gelijkheid. 
  
 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



5 
 

 

c)  
 

 
 
De marginale belastingvoet tussen een inkomen van 0 en 11 820 bedraagt 0 %, deze tussen een 
inkomen van 11 820 en 19 130 bedraagt 40% en voor inkomens hoger dan 19 130 neemt de 
marginale belastingvoet lichtjes (op de grafiek nauwelijks zichtbaar ) toe tot 45%. De marginale 
belastingvoet (45%) voor een inkomen van 20 000 (zie hellingshoek blauwe curve) is hoger dan de 
gemiddelde belastingvoet (17%) voor een inkomen van 20 000 (zie hellingshoek rode curve). Als de 
marginale de gemiddelde belastingvoet overtreft, stijgt de gemiddelde belastingvoet met de hoogte 
van het inkomen. We hebben bijgevolg te maken met een progressieve belasting. 
 

OEFENING 4 
a) Voorbeelden van subsidiërende solidariteit zijn de volgende: afwezigheid van premiedifferentiatie 

bij verzekering van risico’s waaraan verschillende groepen in verschillende mate blootgesteld zijn. 
Mensen met een zwakke gezondheid moeten niet meer sociale bijdragen betalen dan wie een 
ijzersterke gezondheid heeft. Wie veel kans maakt werkloos te worden (omdat hij bijvoorbeeld 
laaggeschoold is) moet niet meer sociale bijdragen betalen dan wie weinig kans maakt werkloos 
te worden (omdat hij bijvoorbeeld hooggeschoold is). 

 
Inkomenssolidariteit: bij de uitkering van een vervangingsinkomen wordt rekening gehouden met 
de grootte van de behoefte en niet alleen met wat de uitkeringsgerechtigde voorheen heeft 
bijgedragen. Zo zijn er bijvoorbeeld hogere werkloosheidsuitkeringen voor gezinnen waarvoor die 
uitkering het enige inkomen vormt. Een ander voorbeeld is de plafonnering van de pensioenen 
van wie een hoog arbeidsinkomen had en dus veel bijdroeg.  
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b) Als het solidariteitsaspect in vergelijking met het beginsel van wederkerigheid meer en meer 
doorweegt ontstaat er een groep die systematisch netto bijdraagt en een andere die systematisch 
netto ontvangt. De eerste groep ervaart de sociale bijdragen eerder als belastingen dan als 
verzekeringspremie en dreigt de andere groep als profiteurs te beschouwen. Er ontstaat sociale 
en politieke druk om de sociale zekerheid minder ”genereus” te maken. Het sociale en politieke 
draagvlak van het stelsel van sociale zekerheid erodeert. 

 
c) Online via http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.850626 vind je de volgende 

omschrijving van respectievelijk het principe dat “niemand armer mag worden” en van het 
“responsabiliseringsbeginsel”. 

 
• Deelstaten mogen niet structureel verarmen.  
• Deelstaten worden beloond voor goed beleid, maar gestraft voor slecht beheer. 
 
Het eerste principe  verwijst naar het solidariteitsprincipe. De hervorming moet rekening houden 
met de behoeften aan middelen en mag aan een deelstaat die de middelen voor zijn ontwikkeling 
echt nodig heeft, die middelen niet ontzeggen. Het tweede beginsel sluit beter aan bij het 
wederkerigheidsprincipe. Niet alleen de behoeften maar ook de wijze waarop met de middelen 
wordt omgesprongen telt mee bij de organisatie van de financiering. Men krijgt niet zomaar, maar 
slechts op voorwaarde dat men de nodige inspanning levert. Dit naar analogie met de band in de 
sociale zekerheid tussen bijdragen en uitkeringen. 

 

 

 

OEFENING 5 
a) De verzekeringsnemer kent beter zijn werkelijke gezondheidstoestand dan de verzekeraar. 

 
b) De verzekeraar zal de personen die zeker dure ziekenverzorging nodig hebben niet langer willen 

verzekeren. Ze vallen uit de boot. 
 

c) Wie van zichzelf weet dat zij veel gezondheidsuitgaven zal moeten doen zal zich zeer goed laten 
verzekeren voor alle mogelijke te voorziene onkosten. Indien mogelijk zal zij zich bij meerdere 
maatschappijen laten verzekeren. De gezondheidsverzekeringssector kan dan uiteindelijk 
verdwijnen omdat maatschappijen failliet gaan omdat de premies niet langer meer volstaan. Of 
omdat de noodzakelijke premieverhoging de beste risico’s onder wie nog verzekerd is doen 
besluiten hun verzekering op te zeggen. Waardoor de premies weer moeten verhoogd worden en 
zo verder. We herkennen in deze evolutie het fenomeen van de averechtse selectie. 
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d) De overheid moet de informatie vrij beschikbaar maken voor de verzekeringsmaatschappijen en 
moet iedereen verplichten zich te verzekeren. De maatschappijen mogen geen 
premiedifferentiatie  toepassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerkeuzevragen 
 
OEFENING 1 
Antwoord A is fout en moest dus worden weerhouden. Het zijn niet de indirecte maar de directe 
belastingen die moeten worden afgetrokken van het belastbare inkomen om tot het beschikbare 
inkomen te komen. Een deel van het beschikbare inkomen zal worden uitgegeven (= besteed, i.t.t. 
gespaard). Op die bestedingen zullen ook nog eens belastingen worden geheven, die noemen we de 
indirecte belastingen. Onder de indirecte belastingen vallen onder meer de belastingen op de 
toegevoegde waarde (B.T.W), accijnzen, registratierechten, etc… 
 
Antwoord B is correct en moest dus niet worden weerhouden. Naast het inkomen bepalen ook de 
gezondheidstoestand, scholingsmogelijkheden, gemiddelde gezinsgrootte, etc… het welvaartsniveau 
van de bevolking van een land. 
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Antwoord C is correct en moest dus niet worden weerhouden. 
 
Antwoord D is correct en moest dus niet worden weerhouden. Een kleinere GINI coëfficiënt betekent 
dat de inkomens in een land minder ongelijk verdeeld zijn. Ze impliceert echter niet automatisch 
hogere inkomens voor de armste bevolkingsgroepen. Zie ook Figuur 13.5 en uitleg op p. 440-441. 
 
OEFENING 2  
Antwoord A is fout. Uit de grafiek kan worden afgeleid dat het mediaaninkomen ongeveer ligt op 1500 
Roebel per maand, war duidelijk onder het gemiddelde inkomen van 2000 Roebel per maand ligt. 
 
Antwoord B is fout. Gezien de mediaaninkomen lager is dan het gemiddelde inkomen, zal een deel 
van de “rijkste” helft van de bevolking nog een inkomen hebben dat onder het gemiddelde inkomen 
ligt. 
 
Antwoord C is fout. Het Russische Inkomen is schreef verdeeld naar rechts, er is een staart naar de 
rechterkant. 
 
Antwoord D is correct. De 20% armste Russen hebben zelfs een inkomen van minder dan 1000 
Roebel per maand. 
 
 
 
 
 
 
OEFENING 3 
Zonder de Gini-coëfficiënt daadwerkelijk uit te rekenen, zijn we in staat redelijk snel conclusies te 
trekken door aandachtig de tabel te bekijken: 
• In verdeling B heeft elke persoon dubbel zoveel als in verdeling A. Elk individu heeft echter 

hetzelfde percentage van het totaal inkomen. Gini-coëfficiënten zijn dus gelijk in beide 
verdelingen. 

• In verdeling C heeft elke persoon 10 euro meer dan in verdeling B. De armen krijgen dus 
percentueel een groter cadeau dan de rijken. De ongelijkheid zal afnemen en de Gini-coëfficiënt 
dus ook. 

• In verdeling D heeft iedereen 10 euro minder dan in verdeling A. De armen moeten percentueel 
een groter deel van hun inkomen afgeven. De ongelijkheid zal toenemen, net als de Gini-
coëfficiënt. 

 
Antwoord C was dus correct. 
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OEFENING 4 
De bevolking bestaat uit 4 personen. Elk individu staat dus voor 25% van de bevolking. Uit de grafiek 
kunnen we het volgende afleiden: 
 
• De armste 25% van de bevolking (= het armste individu) bezit 12,5% van het totale inkomen. 

 
• De armste 50% van de bevolking (= de armste twee personen) bezitten samen 25% van het totale 

inkomen. 
 

 Ze bezitten dus elk evenveel. Een bedrag dat blijkbaar gelijk is aan 1/8 van het totale 
inkomen. We kennen van 3 personen hun inkomen. De armste ervan heeft 2 500. We weten 
nu dat de onbekende vierde ook 2 500 heeft en dat het totale inkomen bijgevolg gelijk moet 
zijn aan 2 500 * 8 = 20 000. Om de juistheid van deze uitkomst te controleren zetten we de 
redenering rond de grafiek verder: 
 

• De armste 75% van de bevolking (= de armste drie personen) bezitten samen 50% van het totale 
inkomen. Ze zouden dus samen 10 000 moeten bezitten: 2 500 + 2 500 + 5 000 = 10 000. 
 

• Alle mensen samen bezitten samen 100% van het inkomen. Samen moeten ze dus 20 000 
bezitten: 2 500 + 2 500 + 5 000 + 10 000 = 20 000. 

 
Antwoord B was dus correct. 
 
OEFENING 5 
Antwoord A is fout. Een lagere Gini-coëfficiënt wijst op een minder ongelijke verdeling. De begrippen 
gelijkheid en rechtvaardigheid mogen echter niet door elkaar worden gehaald. De (on)gelijkheid van 
de verdeling van het inkomen kan worden gemeten, het is een positief gegeven, daar waar de 
evaluatie van de rechtvaardigheid ervan eerder een normatieve kwestie is. 
 
Antwoord B is fout. Als land A een lagere Gini-coëfficiënt heeft dan land B, is het inkomen is land A 
gelijker verdeeld dan in land B. (On)gelijkheid en armoede mogen niet door elkaar worden gehaald. In 
een land kunnen de inkomens zeer gelijk verdeeld zijn, maar toch kunnen er veel armen zijn. Ook het 
omgekeerde is mogelijk: er zijn zeker landen waar de rijkdom zeer ongelijk verdeeld is, zonder dat er 
veel armoede heerst. 
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Antwoord C is correct. In een regressief belastingsregime neemt de gemiddelde belastingsvoet af als 
het inkomen stijgt. Hoe meer je verdient, hoe minder belastingen je betaalt dus. De ongelijkheid zal 
dus toenemen, net zoals de Gini-coëfficiënt. 
 
Antwoord D is fout. Een lagere Gini-coëfficiënt (of minder ongelijkheid) impliceert niet automatisch dat 
de armen een groter deel van het inkomen bezitten. Zie ook figuur 13.5 en uitleg op p. 440-441.     
 
 
OEFENING 6 
Antwoord A is fout. Ook zonder belastingvrije som kunnen we spreken van een progressieve 
belasting. Zie bijvoorbeeld tabel 13.5 op p.451. Zelfs zonder belastingvrije som zien we dat de 
gemiddelde aanslagvoet toeneemt als het inkomen stijgt. 
 
Antwoord B is correct. 
 
Antwoord C is fout. Een constante marginale belastingvoet kan gecombineerd kan zowel aanleiding 
geven tot een progressief, regressief of proportioneel belastingsregime, indien gecombineerd met 
respectievelijk een negatieve, een positieve of een autonome belasting gelijk aan 0. 
 
Antwoord D is fout. Als de gemiddelde belastingvoet daalt, naarmate het belastbaar inkomen stijgt, 
spreken we van een regressieve belasting. 
 
 
 
 
 
 
 
OEFENING 7 
Figuur a) is correct.  
 
Figuur b) is een voorstelling van een proportioneel stelsel. 
 
Figuur c) is een voorstelling van een regressief stelsel. Iedereen betaalt immers dezelfde som (40), 
terwijl die 40 een groot percentage is voor de lage inkomens, terwijl het een laag percentage is voor 
de hoge inkomens. 
 
Figuur d) is eveneens een voorstelling van een regressief stelsel. Er is een vast bedrag van 200 voor 
iedereen, op elke euro inkomen moet daarbovenop nog eens een vast percent belasting worden 
betaald. Ook hier zal de gemiddelde belastingvoet dalen als het inkomen toeneemt.  
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OEFENING 8 
Antwoord A is correct. In het algemeen geldt, als de marginale waarde groter/kleiner is dan de 
gemiddelde waarde, zal de gemiddelde waarde toenemen/afnemen. Als de marginale belastingvoet 
groter is dan de gemiddelde belastingvoet, zal de gemiddelde belastingvoet stijgen. Een stijgende 
gemiddelde belastingvoet duidt op het progressief belastingstelsel. 
 
Antwoord B is fout. Zie antwoord 6c). 
 
Antwoord C is fout. Zie p.453. Een constant marginaal tarief in combinatie met een belastingvrije som 
(wat een vlaktaks is) is toch een progressief stelsel. Een progressief stelsel is een belastingstelsel 
waarin de gemiddelde belastingvoet toeneemt als het inkomen stijgt. 
 
Antwoord D is fout. Om te evalueren met welk type belastingstelsel we te maken hebben moet worden 
gekeken naar de gemiddelde belastingvoet, niet naar de marginale belastingvoet. We kunnen dus 
geen uitspraak doen over het type belastingstelsel met deze gegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEFENING 9 
Horizontale gelijkheid impliceert dat belastingplichtige gezinnen die het zelfde inkomen hebben 
ongelijk zullen worden behandeld als dit inkomen omwille van omstandigheden (bijvoorbeeld aantal 
kinderen ten laste) een verschillend welvaartsniveau oplevert. Horizontale gelijkheid houdt dus in dat 
gezinnen met het zelfde inkomen meer of minder belastingen moeten betalen. 
 
Verticale gelijkheid houdt in dat gezinnen met een verschillend inkomen, alle andere omstandigheden 
gelijkblijvend een groter deel van hun inkomen zullen moeten afdragen aan de fiscus. 
 
Antwoord A is correct. Zie feedback op open vraag 2. 
 
Antwoorden B en D zijn fout want gaan niet over belastingen 
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Antwoord C is fout. De vrijstelling van een eerste inkomensschijf zorgt ervoor dat iedereen een zelfde 
som minder belasting moet betalen ( zie feedback op open vraag 3). Die som vertegenwoordigt een 
groter deel van het inkomen van wie relatief arm is dan van wie relatief rijk is. Door een zelfde 
vrijstelling voor iedereen, wordt geen horizontale gelijkheid maar verticale gelijkheid bewerkstelligd.  
 
 
OEFENING 10 
Wederkerigheid betekent dat wat je ontvangt in verhouding is met wat je hebt gegeven. 
 
Antwoord A is correct. Daar de sociale bijdragen proportioneel zijn met het brutoloon zullen 
werknemers met hogere lonen meer bijdragen. Tot op zekere hoogte leidt dit ook tot hogere 
pensioenen. 
 
Antwoord B is fout. De uitkering die je ontvangt is namelijk niet afhankelijk van wat je vroeger hebt 
bijgedragen, maar enkel van de situatie waarin je je nu bevindt. 
 
Antwoord C is fout. Het solidariteitsprincipe is net het omgekeerde van het wederkerigheidsprincipe. 
 
Antwoord D is fout want de uitspraak gaat over belastingen. Het woord “belastingen” suggereert dat 
wie betaalt meer betaalt daar niet meer voor terugkrijgt. De rijke die veel belastingen betaalt zal ( in 
principe) niet meer publieke goederen kunnen consumeren dan de arme die weinig belastingen 
betaalde. 
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