
Opgave 4 

In het jaar 2000 had de Nederlandse overheid voor het eerst sinds jaren meer inkomsten dan 

uitgaven. Er ontstond door meevallers een financieringsoverschot.  

Binnen de regering wordt gediscussieerd over de bestemming van eventuele meevallers. 

Drie mogelijkheden komen daarbij aan de orde: 

• vermindering van de staatsschuld; 

• belastingverlaging; 

• extra uitgaven aan onderwijs, zorg en infrastructuur. 

Stel dat jij voorzitter bent van de jongerenafdeling van een politieke partij. De fractieleden 

van de Tweede Kamer van jouw partij vragen naar het standpunt van de jongerenafdeling in 

deze discussie. Je hebt samen met je partijleden besloten een pleidooi te houden voor 

belastingverlaging als bestemming van meevallers. In een brief breng je de fractieleden van 

de Tweede Kamer van jouw partij op de hoogte van het standpunt van de jongerenafdeling. 

De brief begint als volgt: 

“Geachte fractieleden, 

Wij zijn blij met de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. De jongerenafdeling is van 

mening dat een belastingverlaging, of dat nu directe of indirecte belastingen betreft, de 

beste bestemming van meevallers is. Wij zijn ervan overtuigd dat hiermee de economie 

zonder gevaar voor inflatie kan worden gestimuleerd.” 

6p 11  Schrijf het vervolg van de brief. 

In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 

a het gevolg van belastingverlaging voor de productiegroei in Nederland 

b het gevolg van belastingverlaging voor de prijsontwikkeling in Nederland 

Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde 

komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog past. 

1 het gevolg voor de participatiegraad 

2 het gevolg voor de omvang van het zwarte circuit 

3 het optreden van inverdieneffecten 

Aanwijzingen 

• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden (een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan). 

• Het betoog moet een doorlopend verhaal zijn; de onderdelen moeten goed op elkaar 

aansluiten. 
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