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Vraag Antwoord Scores

   

 

 

Opgave 3  
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− vrije toetreding 

Uit de toelichting moet blijken dat de voorwaarde van een vergunning 
de toetreding beperkt. 

− homogeen product 
Uit de toelichting moet blijken dat de kenmerken met betrekking tot 
prijsvorming, routes en rijtijden een indicatie zijn voor heterogeniteit 
van het product. 

 
 11 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
oud: € 5,12 + 5 × € 1,94 = € 14,82 
nieuw: € 7,50 + (5 − 2) × € 2,20 = € 14,10

12 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het nieuwe stelsel taxichauffeurs kan 

verleiden tot misbruik van hun informatievoorsprong, omdat ze zien dat 
het nieuwe tariefstelsel voor hen pas meer oplevert dan het oude, als 
ze relatief langere ritten maken. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat het nieuwe stelsel taxichauffeurs kan 
verleiden tot misbruik van hun informatievoorsprong en dus tot 
omrijden om files te vermijden, want stilstaan betekent in het nieuwe 
stelsel niets verdienen. 

 
13 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− de reactie van Michel 

Uit de uitleg moet blijken dat de cartoon laat zien dat het voor een klant 
onduidelijk is, wat nu precies het begrip starttarief inhoudt en dat een 
taxi-aanbieder blijkbaar vrij kan bepalen wat daar onder valt. 

− de reactie van Jan-Willem 
Uit de uitleg moet blijken dat de cartoon laat zien dat een klant pas bij 
het uitkiezen van een taxi verneemt dat er vóór het rijden al een apart 
bedrag in rekening wordt gebracht , terwijl nog onduidelijk is wat de rit 
zelf gaat kosten / welke verdere kosten er nog in rekening worden 
gebracht. 

 
Opmerking 
Uitsluitend punten toekennen voor een combinatie van gekozen reactie en 
uitleg. 
 




