
Domein H:

Welvaart & Groei



Hoe meet je welvaart?

• Bruto Binnenlands Product:
• Verschil Nederland & China…
• Geeft het een goed beeld?

https://www.google.nl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:NLD&dl=nl&hl=nl&q=bbp


Kanttekeningen bij BBP (per hoofd)

• Gemiddelde…

• Zegt niets over welzijn / milieu

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bbp_per_hoofd_van_de_bevolking


Kanttekeningen….

- Nominaal en Reëel
- Eng versus Ruim welvaartsbegrip
- Welvaartsbegrip per capita (per hoofd)
- De rol en omvang van de informele sector
- Human Development Index  
- Groen BBP (inclusief externe effecten)



Meten van het BBP:

• Objectieve methode

• Subjectieve methode

• Via de finale bestedingen

• Bruto Binnenlands Product: 
• Som van toegevoegde waarden van bedrijven en overheid = 

ambtenarensalarissen

• Binnenlands Inkomen: Y
• Beloningen voor productiefactoren

• (loon / rente / pacht / winst)

• Y = C+I+O+E-M



Toegevoegde waarde?
• Wat produceert een visverwerker?

• Output-input = toegevoegde waarde

• Wat doen we met die toegevoegde waarde?
• Daar belonen we de productiefactoren mee…



• Bedrijf maakt gebruik van:
• Natuur: PACHT €25.000
• Arbeid: LOON €100.000
• Kapitaal: RENTE € 65.000
• Ondernemerschap: WINST € 71.000
• AFSCHRIJVINGEN € 10.000

• BRUTO TW: €271.000
• NETTO TW = (zonder afschrijvingen)  €261.000

• €79.000

INPUT

• Toegevoegde 
waarde

• €271.000

BEDRIJF
• €350.000

OUTPUT



Meten van het binnenlands 
product:

•Bruto Binnenlands Product
• Som van toegevoegde waarden van bedrijven en 

(overheid = ambtenarensalarissen)

•Netto Binnenlands Product = W
• BBP - Afschrijvingen



Omdat de toegevoegde waarde in zijn 
geheel naar de gezinnen toevloeit. (LRPW)



nbpW = Ynbi

Optellen alle Toegevoegde waarde
• (output – input)

Objectieve methode

• Bruto Binnenlands 
Product
minus: afschrijvingen = 

Netto 
Binnenlands Product = W

• Binnenlands product: • Binnenlands Inkomen:

Optellen alle inkomens
• (LIPW)

Subjectieve methode

•Binnenlands 
Inkomen

• Is altijd Netto
• Afschrijvingen komen 

niet bij gezinnen

= Y





Even wat checkvraagjes…

1. Wat voor ‘kanttekeningen’ kan je allemaal 
plaatsen bij het BBP?

2. Waarom meten we de toegevoegde waarde van 
de overheid door het optellen van de 
ambtenarensalarissen?

3. Waarom is W gelijk aan Y?

4. Waarom spreken we eigenlijk nooit van een Bruto 
Nationaal Inkomen?

5. Is de handel via marktplaats onderdeel van ons 
BBP?



Economische kringloop



Sparen & Investeren

•Ib = I + Iv (afschrijvingen)
• Hoe komt een bedrijf aan geld voor Investeren?



Overheid:

• Belastingen

• Overheidsuitgaven:
• Salarissen ambtenaren
• Materiëleoverheidsconsumptie
• Overheidsinvesteringen



• W = C + I + O + (E-M)

• Y = C + S + B

• W = Y

• Ib = I + Iv

• C + I + O + (E – M)= C + S + B

•(S - I) + (B - O) = (E-M)



•Gezinnen sparen: 80
• Daarvan gebruiken bedrijven:

• 20
• De overheid

• 40
• Buitenland

• 20

Saldo part. Sector

(S-I) = 60

Saldo Overheid

(O-B) = 40

Saldo Buitenland

(E-X) = 20



• Saldo Particuliere sector (S-I)
• Saldo Collectieve sector (B-O)
------------------------------------------+
Nationaal Spaarsaldo

Nationaal spaarsaldo = Saldo Buitenland
of: Saldo lopende rekening
of: E-M



Voorbeeldopgave:

Overheids-salarissen 40

Bruto TW bedrijven 480

Afschrijvingen 20

Export 40

Import 30

Consumptie 300

Belastingen 100

Overheidsbest. 120

(materieel)

1. Maak een kringloop van 
deze economie

2. Bepaal Y (netto)

3. Bewijs: Nat. Spaarsaldo = E-
M

4. Bepaal BBP op 3 manieren



Banken

Bedrijven

Buitenland Overheid

Gezinnen



Banken

Bedrijven

Buitenland Overheid

Gezinnen

E=40

M=30

C=300
O(mat)=120

Salarissen = 40

B=100

S=100Wilp = 460

BNP-
Afschr.

I = 30

50 (Ib) = 30 
(I)+ 20 (Iv)

Fin.tek = 6010



Uitwerking:

1. Maak een kringloop van deze economie

2. Bepaal Y (netto) → LRPW=480-20(A)=460 + 40(sal) = 500

3. Bewijs: Nat. Spaarsaldo = E-M

1. Bepaal BNP op 3 manieren
1. BNP = C+I+O+(E-M) → 300+30+160+40-30 = 500
2. BNP = BTW bedrijven en overheid → 480+40 = 520
3. Ynetto + afschrijvingen → 500 + 20 = 520

Y = C+S+B 500=300+100+100

S(100)-
I(30) = 

70

B(100)-
O(160) 
= -60

E(40)-
M(30) 
= 10



Nationale rekeningen:



De betalingsbalans

• Op een betalingsbalans staat 
een overzicht van betalingen
tussen (ingezetenen van) een 
land en alle andere landen.

• Het is geen échte balans waar 
bezittingen en schulden op 
staan. Het is een overzicht van 
ontvangsten en uitgaven.



De betalingsbalans
Naast goederen staan ook andere transacties op de 
betalingsbalans:

▪ Dienstverlening: een Duitser vliegt met de KLM naar 

Frankfurt.

▪ inzet van productiefactoren: Een Haaksbergenaar

werkt in Ahaus.

▪ vermogen op zoek naar een hogere beloning: Ahold 

koopt een Aziatische supermarktketen.



Ontvangsten Uitgaven

De betalingsbalans van Nederland

Ontvangen betalingen

staan aan de linkerzijde.

Betalingen aan het 

buitenland staan rechts.



Ontvangsten Uitgaven

De betalingsbalans van Nederland

Goederenrekening

Export Import

De goederen 

worden uitgevoerd 

maar de 

betalingen worden 

ontvangen !!

De goederen worden 

ingevoerd. De 

betaling gaat naar het 

buitenland.



Ontvangsten Uitgaven

De betalingsbalans van  Nederland

Goederenrekening

Export Import

Dienstenrekening
Verleende diensten Ontvangen diensten

Als een Duitser met de 

KLM naar Frankfurt vliegt 

ontvangt de Nederlandse 

economie een betaling uit 

het buitenland.



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Export Import

Dienstenrekening
Verleende diensten Ontvangen diensten

Inkomensrekening

Ontvangen primaire inkomens Betaalde primaire inkomens

Primaire inkomens zijn:

Loon, pacht, interest en winst.

Als een Haaksbergenaar in Ahaus werkt zal  

zijn inkomen, verdiend in Duitsland, in 

Nederland worden ontvangen.

De betalingsbalans van  Nederland



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Export Import

Dienstenrekening
Verleende diensten Ontvangen diensten

Inkomensrekening

Ontvangen primaire inkomens Betaalde primaire inkomens

Inkomensoverdrachtenrekening

Ontvangen inkomensoverdrachten Betaalde inkomensoverdrachten

Voor inkomensoverdrachten 

hoeven geen productiefactoren te 

worden ingeleverd. Het gaat om 

uitkeringen, prijzen in kansspelen 

enz.

Voorbeeld: Als Nederland een 

ontwikkelingsland voedselhulp geeft.

De betalingsbalans van  Nederland



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Inkomensoverdrachtenrekening

+

Als van deze vier deelrekeningen het saldo wordt bepaald spreken we 

over het saldo op de lopende rekening (E-M)

De betalingsbalans van  Nederland



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Inkomensoverdrachtenrekening
+

Saldo op de 

Lopende rekening
Kapitaalrekening

Op de financiele rekening staan 

beleggingen, directe investeringen

en kredietverlening die de grens 

passeren. 

Als Ahold een supermarkt-

keten in Azie koopt staat 

dat aan de uitgavenkant. 

(directe investering)

Kapitaalimport Kapitaalexport

De betalingsbalans van  Nederland



Ontvangsten Uitgaven

De betalingsbalans  van Nederland

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Inkomensoverdrachtenrekening
+

Saldo op de 

Lopende rekening

Kapitaalrekening

+

Saldo op de 

betalingsbalansDe betalingsbalans is nu compleet. Als de 

betalingsbalans in evenwicht is (ontvangsten 

= uitgaven dus het saldo = 0) is er een 

materieel evenwicht.

(maar dat komt nooit voor….☺ )



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Inkomensoverdrachtenrek.

Financiële rekening = Kapitaalrekening

220 195

Saldo

25

160 180 - 20

140 155 - 15

125 105 20

10

De betalingsbalans van  Nederland



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Inkomensoverdrachtenrek.

Kapitaalrekening

220 195

Saldo

25

160 180 - 20

140 155 - 15

125 105 20

175 185 - 10

0

Dit is een materieel evenwicht op de betalingsbalans !

10

De betalingsbalans van  Nederland



Actieve betalingsbalans:

•Overschot:
• (ingaande geldstroom is groter dan de uitgaande 

geldstroom)

•Gevolgen:
• Er komt veel vreemd geld ons land binnen...
• Omwisselen is onze valuta…
• Toename M leidt tot meer inflatie…
• Meer inflatie leidt tot slechtere concurrentiepositie…



Passieve betalingsbalans:

• Tekort:
• (uitgaande geldstroom is groter dan de ingaande)

• Gevolgen:
• Steeds het tekort aanvullen met de reserves vreemde 

valuta. 
• Dat gaat een keer op.

• Nationale verarming…
• Geld verdwijnt steeds naar het buitenland.



Ontvangsten Uitgaven

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Inkomensoverdrachtenrek.

Financiële rekening / Kapitaalrekening

Salderingsrekening

Afname reserves Toename reserves

De betalingsbalans van Nederland



Ontvangsten Uitgaven

De betalingsbalans van Nederland

Goederenrekening

Dienstenrekening

Inkomensrekening

Financiële rekening

Salderingsrekening

Afname 

reserves
Toename 

reserves

520 430

240 280

90

- 40

Saldo

50760 710

50

760760



Oorzaken van onevenwichtigheden…

• Conjuncturele oorzaken:
• Leiden tot verandering import/export

• Structurele oorzaken:
• Te hoge (productie)kosten leiden tot slechtere 

concurrentiepositie…

• Monetaire oorzaken:
• Rente heeft invloed op enorme hoeveelheden zwerfkapitaal 

en dus op de financiële rekening van de betalingsbalans

• Handelspolitieke oorzaken:
• Protectionisme en handelsverdragen leiden tot scheve 

internationale handelsverhoudingen



Dus: 
Betalingen tussen landen worden ingedeeld 
in soorten.

• Betalingen voor goederen, diensten, inkomens, 
inkomensoverdrachten en vermogen

• Het evenwicht op de balans kan je bereiken door een 
toename en afname van de reserves in een land 
(vreemde valuta)

• De verschillende soorten transacties zijn 
samengevoegd op aparte deelrekeningen.



Een betalingsbalans die niet in evenwicht is kent een 
overschot of een tekort. 

Bij een overschot krijgt een land meer internationale 

betaalmiddelen binnen dan het moet betalen. (Actieve BB)

Bij een tekort moet een land meer aan het buitenland 

betalen dan het ontvangt. Zo’n land raakt reserves 

(=internationale betaalmiddelen) kwijt.

Toename of afname van reserves worden 

weergegeven op de salderingsrekening:

“De rekening waarop staat hoeveel ‘geld’ er weg is of 

bij is gekomen”



Loon- en inkomstenbelasting
BOX 1 BOX 3

1. Bereken het belastbaar inkomen
2. Gooi het in de schijven

1. Bereken het gemiddelde vermogen
2. Haal hier het heffingsvrije vermogen van 

af.
3. Bereken het rendement (zie schijven box 

3)
4. Bereken de te betalen belasting (30% 

over het rendement)

Totaal BOX 1 Totaal Box 3

Totaal BOX 1 en BOX 3

Heffingskorting er af halen

Totaal te betalen belasting



BOX 1:

2019

2020



BOX 3: 2019

https://www.berekenhet.nl/sparen-en-beleggen/belasting-box3-spaargeld-

vermogen.html

https://www.berekenhet.nl/sparen-en-beleggen/belasting-box3-spaargeld-vermogen.html


Voorbeeld: Belastbaar inkomen:

Bruto inkomen: 45.000

Bij: Bijtelling 3.000 +
eigenwoningforfait

auto van de zaak

Af: Aftrekposten 7.400 -
giften

Hypotheekrente ---------

Belastbaar inkomen: 40.600



Schijven:

52%

42%

37%

33%

47.000

27.000

15.000

Belastbaar inkomen



Schijven:

• Belastbaar inkomen = 40.600

52%

42%

37%

33%

47.000

27.000

15.000

13.600x0.42= 5712

12.000x0.37= 4440

15.000x0.33= 4.950

--------------------------

Totaal: 15.102



Heffingskorting

• Korting op de te betalen belasting

• Iedereen heeft de algemene heffingskorting

• Vaak ook arbeidskorting of een andere…

• Heeft een versterkend effect op de progressie

• Altijd de laatste stap!!



Heffingskortingen 2019

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belas
tingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieve
n/heffingskortingen/totaaloverzicht/overzicht-heffingskortingen-2019

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/totaaloverzicht/overzicht-heffingskortingen-2019


Gemiddelde belastingdruk

•Hoeveel % betaal ik nu over mijn hele 
bedrag

•Bewijs van het progressieve stelsel

Te betalen belasting

------------------------ x100% = 

Bruto - inkomen



Marginale Belastingdruk

•Hoeveel % belasting betaal ik over het laatste 
muntje dat in de maatbeker van de 
ambtenaar valt?

•Antwoord: altijd in een %!!



Meneer Drashlah, 38 
jaar, woonachtig te 
Kampen, is docent. Hij 
verdient daarmee 
€50.000 bruto per 
jaar.

Hij heeft de volgende aftrekposten:

• Giften: €5.000,-

• Hypotheekrenteaftrek: €7.490,-

En de volgende bijtelling:

• Eigenwoningforfait: €500,-

Daarnaast heeft hij een spaartegoed van 
€139.000,- op zijn spaarrekening.

Hoeveel belasting moet Drashlah
betalen?

• Werk steeds met hele euro’s, rond je 
bedragen steeds naar beneden af.



Uitwerking:
• Belastbaar inkomen: 38.010

• 1e schijf: 7.470 (36,65% van 20.384)
• 2e schijf: 6.715 (38,10% van 38.010-20.385)
• Totaal Box 1:14.185 

• Box 3: 139.000-30.360 = 108.640
• 1e schijf: laag: 62,- / 1e schijf hoog: 1.324,-
• 2e schijf laag: 10,- / 2e schijf hoog: 1.636,-
• Totaal box 3: 3.032,- x 0,3 = 909,-

• Heffingskorting: 
• Algemene heffingskorting: 1.570,-
• Arbeidskorting: 3.162,-

• 14.185 + 909 – 1570 – 3162 = 10.362,-



Bereken:

•Marginale belastingdruk
•51,75%

•Gemiddelde belastingdruk
•10.362,-/50.000 x100% = 20,72%

•Stel: 
•We doen een vlaktaks van 25% zonder andere 

regels… → heel wat simpeler!!!



Variatie in belastingheffen…





Extra oefenen?
Dreschler.net

H2 & H6

https://www.dreschler.net/2019/07/31/domein-h-concept-welvaart-en-groei/
https://www.dreschler.net/2019/07/31/domein-h-concept-welvaart-en-groei/


Oorzaken van inkomensverschillen:

• Productiviteitsverschillen

• Opleiding

• Schaarsteverschillen

• Machtsverschillen

• Inspanningsverschillen

• Verschillen in verantwoordelijk

• Vermogensverschillen



Personele Inkomensverdeling: 
Lorenz-curve & GINI-coëfficiënt

• Verdeling van het 
nationaal inkomen over 
individuele 
inkomenstrekkers. 

• Hoe dikker de buik, hoe 
schever de verdeling

• GINI: Hoe dichter bij 1, 
hoe schever de verdeling.









Economie

•Aanbodzijde van de 
economie = 
productiefactoren:
• Natuur
• Arbeid 
• Kapitaal
• Ondernemerschap

•Structuur •Conjunctuur
•Vraagzijde van de 
economie = 
Bestedingen:
• Consumptie
• Investeringen
• Overheidsuitgaven
• Saldo Buitenland



Wat is binnenlands inkomen?

Beloning voor inzetten productiefactoren (LIPW)

LOON

Beloning 

voor arbeid

INTEREST 

/ RENTE

Beloning 

voor 

Kapitaal

PACHT

Beloning 

voor 

‘natuur’

WINST

Beloning voor 

ondernemerschap



Categoriale inkomensverdeling:

• Welk deel van het binnenlands inkomen gaat naar welke 
productiefactoren?

• Hoeveel naar arbeid
• loonquote

• Hoeveel naar natuur
• Natuur inkomensquote

• Hoeveel naar kapitaal
• Kapitaal inkomensquote

• Hoeveel naar ondernemerschap?
• Winstquote



Loonquote & Restquote

Lonen
x100%

Toegevoegde waarde (LIPW)



loonquote

•Als te laag: 
• klein deel van het binnenlands inkomen (toegevoegde 

waarde) gaat naar arbeid. Dus arbeiders profiteren 
weinig. Dit kan leiden tot onrust.

•Als te hoog:
• Groot deel van het binnenlands inkomen (toegevoegde 

waarde) gaat naar arbeid. Goed voor arbeider, maar er 
is weinig winst. Investeerder gaat weg. (het land is te 
duur om te produceren)



Economische groei!??

http://www.youtube.com/watch?v=OBbgHUfj8sc

• Nominaal vs. Reëel Nationaal inkomen.

• Nominaal: in euro’s
• Reëel: rekening houdend met inflatie

• Per hoofd: rekening houden met bevolkingsgroei

http://www.youtube.com/watch?v=OBbgHUfj8sc


Uitleg:

• Stel: BNP gaat van 

€1400 naar €1505

• Is er sprake van economische

groei?

• BNP kan ook alleen maar gestegen zijn door inflatie… Dan 
is er eigenlijk geen groei geweest.

• BNP per hoofd kan hetzelfde zijn omdat er meer mensen in 
het land zijn.

Stijgende verkoopprijs:

Door inflatie alleen?



Indexcijfer reëel BBP (per hoofd):

Indexcijfer nominaal inkomen

------------------------------------------ x100 = Reëel

Indexcijfer algemeen prijspeil

Indexcijfer reëel BBP

----------------------------------------- x100 = Reëel per hoofd

Indexcijfer bevolkingsgroei

RIC = NIC/PIC x100



Convergentie & Divergentie

• ‘De wereld op stoelen’…

• Hoe zou je een rechtvaardigere verdeling kunnen krijgen?

• Ga je daarvoor stoelen verplaatsen of mensen? (Laat de 
verschillende continenten met elkaar onderhandelen)

• Wat kan jij (of alle christenen samen) in werkelijkheid aan de 
ongelijke verdeling doen?

• https://prezi.com/b14x_r0tqvbq/copy-of-het-wereldstoelenspel/#

https://prezi.com/b14x_r0tqvbq/copy-of-het-wereldstoelenspel/


https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/martin-caparros-doorgrondt-honger~b8ff961b/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Oorzaken voor onderontwikkeling

•Interne oorzaken:
•Lage arbeidsproductiviteit
•Sterke bevolkingsgroei
•Tekort aan besparingen
•Economisch beleid
•Vicieuze cirkels
•Gebrek aan instituties

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-sommige-landen-rijk-zijn-en-andere-arm~b9400a49/


Oorzaken voor 
onderontwikkeling
•Externe oorzaken:

•De historische achtergrond
•De structuur van export en import
•Het grillig prijsverloop van een aantal 
grondstoffen op de wereldmarkt

•Protectie door westerse landen
•Afhankelijkheid van geldstromen uit 
westerse landen

•Centrum-periferie theorie


