
Opgave 3 

Maximumscore 8 

Antwoorden Deel-

scores

10

te beoordelen onderdeel noteer voor elk onderdeel 

0, 1 of 2 punten: 

0: (vrijwel) geheel fout 

2: (vrijwel) geheel goed 

1: bij twijfel  

Indien gekozen voor een advies vóór liberalisering:

a Liberalisering is correct in relatie gebracht met een prognose van een prijsverandering 

voor vragers van elektriciteit. 

Te denken valt aan een lagere prijs voor alle verbruikers, omdat tot de markt toegetreden 

zal worden door buitenlandse aanbieders (gegeven 3) die zullen zorgen voor meer 

concurrentie / die tegen een lagere prijs kunnen aanbieden dankzij lagere 

opwekkingskosten (gegeven 7). 

b Liberalisering is correct in relatie gebracht met de verbetering van de kwaliteit / 

uitbreiding van keuzemogelijkheden voor de vragers. 

Te denken valt aan het verdwijnen van de afhankelijkheid van de eindverbruikers van één 

aanbieder (gegeven 3). 

Te denken valt aan de mogelijkheid dat aanbieders meer service gaan bieden of meer gaan 

inspelen op de specifieke wensen van de eindverbruikers (gegeven 4). 

c Liberalisering is correct in relatie gebracht met het milieu. 

Te denken valt aan een mogelijke stimulering van het gebruik van duurzame 

energiebronnen door de producenten uit landen B, C en D die marktaandeel willen 

veroveren in land A en daarvoor moeten voldoen aan de preferenties van de vragers in 

land A (gegeven 1) / aan de strenge milieuwetgeving in land A (gegeven 7). 

Te denken valt aan een mogelijke stimulering van het gebruik van duurzame 

energiebronnen, doordat de producent uit land A nieuwe afzetmogelijkheden verkrijgt 

door de vraag van milieubewuste klanten in de landen B, C en D (gegeven 1). 

d Liberalisering is correct in relatie gebracht met de overheidsfinanciën of de 

allocatiefunctie van de overheid. 

Te denken valt aan een positief effect (op korte termijn) op het begrotingssaldo van de 

overheid, door de verkoop van productiemiddelen en het afstoten van een 

‘verliesgevende’ activiteit. 

Indien de onderdelen van het advies niet logisch op elkaar 

aansluiten en/of het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt 

van de eis  
-1
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Antwoorden Deel-

scores

te beoordelen onderdeel noteer voor elk onderdeel 

0, 1 of 2 punten: 

0: (vrijwel) geheel fout 

2: (vrijwel) geheel goed 

1: bij twijfel  

Indien gekozen voor een advies tegen liberalisering:

a Liberalisering is correct in relatie gebracht met een prognose van een prijsverandering 

voor de vragers van elektriciteit. 

Te denken valt aan een hogere prijs per eenheid stroom omdat de binnenlandse aanbieder 

de hogere marketingkosten (gegeven 4) zal doorberekenen aan de afnemers / omdat de 

binnenlandse aanbieder een hoge winstmarge durft te kiezen in de veronderstelling dat 

deze vragers niet of in geringe mate zullen kiezen voor een andere (buitenlandse) 

aanbieder (gegeven 6). 

b Liberalisering is correct in relatie gebracht met achteruitgang in kwaliteit / assortiment 

van het product. 

Te denken valt aan het vaker voorkomen van storingen, omdat de grotere concurrentie 

tussen aanbieders zal leiden tot bezuinigen op de reservecapaciteit (gegeven 5). 

c Liberalisering is correct in relatie gebracht met het milieu. 

Te denken valt aan een groter aandeel van niet-duurzame energiebronnen in de totale 

elektriciteitsproductie indien een deel van de vragers in land A kiest voor de laagste prijs 

per eenheid stroom en deze stroom vooral uit de landen B, C en D ingevoerd zal worden 

(gegeven 2) / en de strenge milieuwetgeving in land A vooral de concurrentiepositie van 

de binnenlandse aanbieder zal verslechteren (gegeven 7). 

d Liberalisering is correct in relatie gebracht met de overheidsfinanciën of de 

allocatiefunctie van de overheid. 

Te denken valt aan een aantasting van de allocatiefunctie van de overheid omdat zij met 

de liberalisering een deel van de controle over een strategisch en noodzakelijk goed 

verliest.  

Indien de onderdelen van het advies niet logisch op elkaar 

aansluiten en/of het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt 

van de eis  
-1
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