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Opgave 3
Schever of rechter?
De redactie van het economiekatern van een landelijk dagblad wil bij haar lezers een
discussie op gang brengen rond het thema “inkomensverdeling”. De rol die de overheid
speelt of kan spelen bij het tot stand komen van de primaire en secundaire personele
inkomensverdeling moet centraal staan.
Als redacteur economie krijg je de opdracht één van de volgende betogen te schrijven:
• een betoog waarin een overheidsbeleid verdedigd wordt, dat gericht is op nivellering van de

secundaire inkomensverdeling; of
• een betoog waarin een overheidsbeleid verdedigd wordt, dat gericht is op denivellering van

de secundaire inkomensverdeling.
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tabel 3

tabel 4

Kies óf voor een betoog voor nivellering óf voor een betoog voor denivellering en werk in
je betoog de volgende aspecten uit.
a Beschrijf een gunstig gevolg van je keuze op de economische situatie van dit land, gelet
op de economische kenmerken in tabel 3.
b Beschrijf, uitgaande van tabel 4, een maatregel van de overheid die invloed heeft op de
primaire inkomensverdeling en die de door jou gemaakte keuze ondersteunt.
c Beschrijf, uitgaande van tabel 4, een maatregel van de overheid die invloed heeft op de
secundaire inkomensverdeling en die de door jou gemaakte keuze ondersteunt.
d Schets in de grafiek op de uitwerkbijlage de nieuwe Lorenzcurve van de secundaire
inkomensverdeling, die het gevolg zal zijn van het door jou gekozen overheidsbeleid.
economische kenmerken van dit land
1 Er is sprake van onderbesteding en het consumentenvertrouwen staat op een historisch
dieptepunt.
2

Er is een krappe arbeidsmarkt voor hooggeschoolden.

3

De groei van de arbeidsproductiviteit is lager dan in de landen waarmee dit land
concurreert op de exportmarkten.

4

Mede door een lage spaarquote blijven de investeringen achter bij het gewenste
niveau.

5

De marginale consumptiequote van de lage inkomens(groepen) is hoger dan die van de
hoge inkomens(groepen).

maatregelen die de overheid in dit land kan inzetten
I Het veranderen van de mate van progressie van de inkomstenbelasting door aanpassing
van de marginale tarieven of van de heffingskortingen.
II

Het wel of niet algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten
door de overheid.

III

Het aanpassen van de hoogte van het wettelijk vastgesteld bruto minimumloon.

IV

Het wel of niet aanpassen van de koppeling van sociale uitkeringen aan de lonen in de
marktsector.

V

Het veranderen van het tarief waartegen bedrijfswinsten worden belast.

Aanwijzingen:
• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten.
• Gebruik voor het betoog 160 woorden. Een afwijking van 30 woorden is toegestaan.
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