
4 Antwoordmodel 

Opmerking 

Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te 

lichten, te beschrijven en dergelijke. 

Opgave 1 

Maximumscore 1 

1  Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om het ‘opvoedingsargument’. 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat een jonge bedrijfstak de gelegenheid wordt geboden zich 

voor te bereiden op de concurrentie met bedrijven uit andere landen die al verder gevorderd 

zijn.  

Maximumscore 1 

2  Uit het antwoord moet blijken dat via heffingen de werking van het prijsmechanisme niet 

wordt aangetast. 

Maximumscore 2 

3  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om het instellen van quota waardoor de import 

wordt beperkt tot een maximale hoeveelheid. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om het verhogen van de kwaliteitseisen waardoor 

de toegang tot de markt wordt bemoeilijkt. 

Maximumscore 2 

4  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat vrijhandel specialisatie mogelijk maakt waardoor de 

productiviteit en dus de totale productie kan toenemen. 

Opgave 2 

Maximumscore 3 

5  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• te betalen belasting in 2000: 0,3  € 20.000 + 0,5  € 25.000 + 0,6  € 3.000 = € 20.300 1

• te betalen belasting in 2001: (0,3  € 25.000 + 0,45  € 20.000 + 0,55  € 7.000)  € 2.500 

= € 17.850 2

Maximumscore 2 

6  een inkomensnivellerend effect 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat mensen met een hoog inkomen vanwege het hogere 

marginale tarief een groter voordeel van de belastingvrije som hebben dan mensen met een 

laag inkomen terwijl de heffingskorting een voor iedereen gelijk bedrag is. 

Maximumscore 2 

7  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de lagere belastingpercentages leiden tot een hoger netto 

inkomen hetgeen de consumptieve bestedingen en dus de productie kan doen toenemen.  

• Een antwoord waaruit blijkt dat de lagere belastingpercentages leiden tot een hoger netto 

inkomen hetgeen de stijging van de brutolonen en daarmee de loonkostenstijging kan 

beperken waardoor substitutie van kapitaal door arbeid kan ontstaan. 
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Maximumscore 2 

8  vergroting 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de stelselherziening een hoger netto inkomen oplevert zodat 

het aantrekkelijker wordt om (meer) te gaan werken 1

verkleining 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de stelselherziening een hoger netto inkomen oplevert zodat 

het financieel mogelijk wordt om minder te gaan werken  1

Opgave 3 

Maximumscore 3 

9  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

Een Nederlander werkt per jaar gemiddeld 
$ 41.453

$ 32,20
 = 1.287 uur. 

Een Amerikaan werkt per jaar gemiddeld 1.287 uur + 345 uur = 1.632 uur. 

In Amerika bedraagt de arbeidsproductiviteit per uur derhalve 
$ 49.905

1.632
 = $ 30,58. 

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen.

Maximumscore 3 

10  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar in 1985: 
100

129,5
 $ 51.620 = $ 39.861 

arbeidsproductiviteit per persoon in 1985: 
100

119,6
 $ 41.453 = $ 34.660 

p/a-ratio in 1985: 
$ 39.861

$ 34.660
 = 1,15 

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen.

Maximumscore 2 

11  Uit het antwoord moet blijken dat de gemiddelde lengte van de werkweek is afgenomen; in 
2000 zijn immers meer personen nodig om een arbeidsjaar ‘vol’ te maken. 

Maximumscore 2 

12  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• Een antwoord waaruit blijkt dat door de grote deelname aan arbeidsongeschiktheids-

regelingen minder-productieve werknemers uit het arbeidsproces zijn verdwenen hetgeen de 
gemiddelde arbeidsproductiviteit verhoogt. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat door de grote deelname aan arbeidsongeschiktheids-
regelingen de sociale premies en dus de loonkosten per werknemer stijgen waardoor 

bedrijven overgaan tot arbeidsbesparende investeringen. 
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Opgave 4 

Maximumscore 2 

13  de pijlen 6 en 7 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat een sterke groei van het nationaal inkomen (opgaande 
conjunctuur) kan leiden tot toenemende consumptie door gezinnen (pijl 6) waardoor de 

afzet van de bedrijven toeneemt zodat die meer gaan investeren (pijl 7).  

Maximumscore 2 

14  pijl 1 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat het afremmen van de bedrijfsinvesteringen de groei van de 

effectieve vraag en het nationaal product kan afremmen zodat de kans op een te hoge 
bezettingsgraad wordt beperkt. 

Maximumscore 2 

15  Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat een toename van de bedrijfsinvesteringen leidt tot een 

grotere productiecapaciteit zodat er bij een groei van het nationaal product minder kans is 
op een te hoge bezettingsgraad. 

Maximumscore 2 

16  op diepte-investeringen 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat bij diepte-investeringen arbeid door kapitaal wordt 
vervangen waardoor de kans op een krappe arbeidsmarkt en forse loonstijgingen wordt 

beperkt. 

Opgave 5 

Maximumscore 2 

17  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat door renteverlaging het lenen van geld goedkoper wordt 
hetgeen de bestedingen en dus de productie kan stimuleren zodat de economische groei in 

stand blijft.  

Maximumscore 2 

18  aan de hoge kant 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat de ECB toenemende inflatie wil voorkomen omdat 

renteverlaging de bestedingen stimuleert en tot (meer) bestedingsinflatie kan leiden.   

Maximumscore 2 

19  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat de koers van de euro stijgt doordat de rente in de EU 
relatief minder daalt dan in de VS waardoor beleggen in de EU aantrekkelijker wordt en de 

vraag naar euro’s toeneemt. 

Maximumscore 2 

20  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat door de hogere koers van de euro de importprijzen dalen 
hetgeen wordt doorberekend in de consumentenprijzen. 
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Opgave 6 

Maximumscore 1 

21  concrete markt 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat het gaat om een plaats waar vragers en aanbieders elkaar 
feitelijk ontmoeten. 

Maximumscore 3 

22  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

P in de eerste week: 100.000P + 750.000 = 400.000  100.000P = 350.000  P = € 3,50 

• P in de tweede week = 0,7  € 3,50 = € 2,45 2

• omzet in de tweede week: ( 100.000  € 2,45 + 750.000)  € 2,45 = € 1.237.250 1

Maximumscore 2 

23  een hogere omzet 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

omzet bij interventie: ( 100.000  € 2,10 + 750.000)  € 2,10 = € 1.134.000 

omzet zonder interventie: ( 100.000  € 2,- + 750.000)  € 2,- = € 1.100.000 

Maximumscore 1 

24  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de producten kunnen verschillen door kwaliteit / 

bereikbaarheid / kenmerken van de aanbieder en dergelijke. 

Maximumscore 1 

25  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt er minder inzicht bestaat in aanbod / kwaliteit / prijs en 
dergelijke. 

Opgave 7 

Maximumscore 2 

26  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bij sterk stagnerende bestedingen de opwaartse druk op de 

prijzen vanuit de vraagkant niet groot zal zijn. 

Maximumscore 2 

27  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat door de hoge inflatie het exportprijspeil relatief stijgt en de 
exportvraag afneemt zodat de binnenlandse productie stagneert. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat door de hoge inflatie het importprijspeil relatief daalt en de 
importvraag toeneemt zodat de binnenlandse productie stagneert.  

Maximumscore 2 

28  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

4,4 + 4,7 + 4,6 + 4,5

4
 = 4,6% 

Maximumscore 2 

29  Uit het antwoord moet blijken dat het verschil tussen de groei van de consumptieve 

bestedingen in lopende prijzen en de prijsstijging in 2001 kleiner is dan in 2000. 
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Opgave 8 

Maximumscore 1 

30  € 0,50 

Maximumscore 2 

31  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat frisdrank door de belastingverlaging goedkoper wordt 
waardoor meer mensen frisdrank gaan kopen hetgeen ten koste gaat van de vraag naar 

alcoholhoudende drank (substitutie).  

Maximumscore 1 

32  € 5,125 

Maximumscore 2 

33  toe 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

oude belastingopbrengst: 100 miljoen  16,5  € 2,00 = € 3.300 miljoen 

nieuwe belastingopbrengst: 100 miljoen  16,125  € 2,50 = € 4.031,25 miljoen 
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