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Opgave 3 

 
 10 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat het verhogen van de overheidsuitgaven om 
de economie te stimuleren, leidt tot een oplopend (financierings)tekort. 
Leningen om dit tekort aan te vullen leiden tot nieuwe verplichtingen 
(schuldaflossing, rentebetaling) die worden doorgeschoven naar de 
belastingbetalers in de volgende jaren / periodes. 

 
 

 11 maximumscore 2 
− werkloosheidsverzekeringen 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
Een uitleg waaruit blijkt dat in tijden van laagconjunctuur / recessie 
sommige mensen hun baan verliezen, waardoor inkomen wegvalt. 
Werkloosheidsuitkeringen vangen deze terugval (gedeeltelijk) op, 
waardoor de bestedingen minder sterk zullen afnemen (in vergelijking 
met een situatie waarin er geen uitkeringen zouden zijn). 

 
− progressieve belastingen 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
Een uitleg waaruit blijkt dat in een laagconjunctuur / recessie inkomens 
kunnen dalen bij verlies van baan / bij loonsverlagingen. Door de 
progressieve tariefstructuur van het belastingstelsel zal voor deze 
inkomens de gemiddelde belastingdruk dalen, waardoor het 
besteedbaar inkomen en daarmee de bestedingen (van deze groep 
mensen) minder sterk zullen afnemen (in vergelijking met een situatie 
waarin er sprake zou zijn van proportionele belastingtarieven). 

 
 12 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat deze aftrek werkt als een soort subsidie op 
lenen voor woningeigenaren, waardoor de vraag naar woningen wordt 
gestimuleerd, hetgeen (bij een gegeven aanbod) de verkoopprijzen 
verhoogt. 
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 13 maximumscore 3 

Een voorbeeld van een juiste berekening is:  
• belastbaar inkomen Lodewijk: € 54.000 − (0,045 × € 220.000) = 

€ 44.100 → 3e schijf 1 
• Lodewijk gaat meer belasting betalen: 0,42 × (0,045 × € 220.000) = 

€ 4.158 1 
• totale verhoging belastinginkomsten: 3.500.000 × € 4.158 = 

€ 14,553 miljard 1 
 

 14 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de hogere belastingafdrachten zullen 
leiden tot een verlaging van de besteedbare inkomens (van 
woningeigenaren), hetgeen in tijden van laagconjunctuur de daling van de 
bestedingen versterkt en dus procyclisch is. 
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