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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 1
1

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat door deze accijnsverhoging de prijs van
rookwaren zal stijgen en dat de prijselasticiteit van de vraag bij een pakje
sigaretten groter is dan bij een pakje shag.

2

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat bij prijsstijging sommige rokers die eerst
sigaretten uit een pakje kochten, overstappen op de relatief goedkope
shag.

3

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
−4
× 100% = −20% (hoeveelheidsverandering)
20
− 20%
= 40% (prijsverandering)
− 0,5

4

maximumscore 2
Eva
Uit de toelichting moet blijken dat de prijsverhoging met 40% / van € 5 naar
€ 7 zal leiden tot een verkleining van de driehoek die het
consumentensurplus vormt.
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5

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Te denken valt aan de volgende juiste antwoorden:
standpunt

voorbeeld van een beschrijving

collectieve sector: nadeel

Doordat er minder gerookt wordt, nemen de
accijnsontvangsten af. Doordat meer
mensen langer leven, nemen de uitgaven
voor de AOW toe.

collectieve sector:
voordeel

De afname van de gezondheidschade kan
de arbeidsproductiviteit in het land
verhogen, hetgeen via hogere economische
groei kan leiden tot meer
belastinginkomsten.

ziektekostenverzekeraars:
nadeel

Door het rookverbod zal de
levensverwachting toenemen en komen er
meer ouderen die relatief hogere
zorgkosten kennen, waardoor kosten voor
de verzekeraar toenemen.

ziektekostenverzekeraars:
voordeel

Door het rookverbod zal er minder gerookt
worden en dus minder gezondheidsschade
optreden en dat verlaagt kosten voor de
verzekeraars.

vakbonden voor
horecapersoneel:
nadeel

Het rookverbod kan leiden tot minder omzet
in de horeca en daardoor tot verlies aan
werkgelegenheid. Onze leden raken
werkloos.

vakbonden voor
horecapersoneel:
voordeel

Het rookverbod zal tot minder
gezondheidsschade onder het personeel
leiden en vormt dus een verbetering van de
arbeidsomstandigheden en vermindering
van de productie-uitval.

Opmerking
Voor een volledig juist antwoord moet in elk geval voor één van de drie
betrokken partijen een voordeel én een nadeel uitgewerkt zijn, waarbij ook
gebruik gemaakt is van bron 4.
Als geen gebruik gemaakt is van bron 4 maximaal twee punten toekennen.
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