
Direct of indirect betalen? 

 

 

a maximumscore 2 

Een juist antwoord bestaat uit twee van de onderstaande drie 

elementen: Een antwoord waaruit blijkt dat 

‒ één tarief in plaats van twee verschillende tarieven de uitvoering van 

de belastingheffing vereenvoudigt (zowel voor ondernemers als voor 

de belastingdienst) 

‒ met de verschuiving van goederen en diensten van het verlaagde 

naar het normale tarief de gemiddelde belastingdruk op consumptie 

zal toenemen 

‒ verhoging van de btw-inkomsten meer budgettaire ruimte kan 

opleveren om de belastingdruk op arbeid te verlagen (bij 

gelijkblijvende totale belastingopbrengsten)  

 

 per juist element (maximaal twee)  1 

 

b maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat de producten van detailhandelaren die 

voorheen onder het verlaagde tarief vielen duurder zullen worden in 

vergelijking met dezelfde producten (bij detailhandelaren) in België en 

Duitsland als in die landen een verlaagd tarief gehandhaafd blijft. 

 

c maximumscore 3 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• belasting bij nieuwe tarieven: 0,3  18.628 + 0,4  2.590 = € 6.624 

 netto inkomen: € 21.218 − € 6.624 + € 1.987 + € 1.574 = € 18.155  1 

• stijging netto inkomen:  %3,5100%
17.546€

17.546€18.155€
=

−
 1 

• conclusie: géén koopkrachtverlies omdat het netto-inkomen 

procentueel meer stijgt dan de extra inflatie (2,1%)  1 



d maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat de verhoging van alleen het 

verlaagde btw-tarief zal leiden tot een verandering in 

prijsverhoudingen tussen verschillende goederen en diensten, 

hetgeen kan leiden tot veranderingen in het koopgedrag van 

consumenten. 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat de verlaging van de tarieven 

inkomstenbelasting aanleiding kan zijn tot extra / hogere uitgaven 

van consumenten die hun netto-inkomen zien toenemen en dit 

besteden aan artikelen die niet duurder worden door de btw-

verhoging (luxe goederen, buitenlandse vakanties e.d.). 

 

Opmerking 

Correcte antwoorden moeten een relatie leggen met één of beide 

belastingmaatregelen. 

 


