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Korting op belasting 

informatiebron 1 tabel algemene heffingskorting 2018 

belastbaar inkomen uit werk 
en woning 

algemene heffingskorting 

hoger dan niet hoger dan 
€ 0 € 20.142 € 2.265 
€ 20.142 € 68.507 € 2.265  4,683%  (belastbaar inkomen 

uit werk en woning  € 20.142) 
€ 68.507  € 0 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



GT-0233-a-b 3 / 5 lees verder ►►►

Inkomen, vermogen en schulden 

informatiebron 2  Lorenzcurve in 2015 in Nederland, voor en na 
belastingheffing  

informatiebron 3 tekort en overschot in 2016 

Toelichting 
Q1  20% van de mensen met de laagste inkomens 
Q5  20% van de mensen met de hoogste inkomens 
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Zijn toeristen welkom? 

informatiebron 4 herkomst buitenlandse toeristen in Nederland  

land aantal toeristen ( 1.000) 
Duitsland 5.220 
België 2.240 
Verenigd Koninkrijk 2.195 
Amerika 2.015 
Azië 1.330 
overige EMU-landen 1.300 
overige landen 3.200 

Waar zijn de vakmensen gebleven?  

informatiebron 5 in- en uitstroom in de bouw 2008-2016 

bron: CBS 
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Lekker thuis wonen 

informatiebron 6 schenkbelasting 

Koopt uw zoon of dochter een huis of volgt uw kind een studie? Dan 
mogen de ouders daarvoor maximaal € 102.000 per jaar belastingvrij 
schenken. Tenminste, als uw zoon of dochter op het moment van uw gift 
tussen de 18 en 40 jaar is. 
Schenkt u meer dan het maximale bedrag van € 102.000, de vrijstelling, 
dan betaalt uw kind hierover schenkbelasting.  

informatiebron 7 tarieven schenkbelasting 

Let op!  
Trek wel eerst uw vrijstelling af van de waarde van de schenking.  
U betaalt namelijk alleen schenkbelasting over het deel van de schenking 
dat hoger is dan de vrijstelling van € 102.000. 

informatiebron 8 aankoopkosten appartement 

aankoopprijs appartement € 215.000 
notariskosten € 1.100 
makelaarskosten  2,5% over aankoopprijs appartement 
kosten hypotheekadvies  € 1.075 

bedrag schenking 
2019 

partner en 
kinderen betalen 
over het bedrag 

kleinkinderen 
betalen over het 
bedrag 

overige personen 
betalen over het 
bedrag 

€ 0 - € 124.726  10%  18% 30% 
€ 124.727 en meer 20%  36% 40% 

einde  
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