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Opgave 3 
 

 9 maximumscore 8 
 
Te beoordelen onderdeel: 
 
a Het verschillend effect van beide stelsels op de secundaire 

inkomensverdeling is correct uitgewerkt. 
Met betrekking tot de belastingtarieven: 
− Te denken valt aan een sterkere mate van nivellering in stelsel 1 in 

verhouding tot stelsel 2 door oplopende schijftarieven in stelsel 1 
tegenover een uniform tarief in stelsel 2. 

− Te denken valt aan een sterkere mate van nivellering in stelsel 1 in 
verhouding tot stelsel 2 door de heffing op de stijging van de 
waarde van het vermogen, die vooral zal drukken op de hogere 
inkomens. Deze heffing ontbreekt in stelsel 2. 

Met betrekking tot de belastingkortingen:  
Te denken valt aan een sterkere mate van nivellering in stelsel 1 in 
verhouding tot stelsel 2 doordat in stelsel 1 de belastingkorting ook 
geldt voor de doorgaans lagere inkomens uit sociale zekerheid. 

 
b Het verschillend effect van beide stelsels op de prikkel tot het zoeken 

van betaald werk is correct uitgewerkt. 
− Te denken valt aan het ontbreken van een prikkel in stelsel 1 om 

vanuit een uitkering tegen een vergelijkbaar inkomen uit arbeid te 
gaan werken, terwijl deze prikkel wel aanwezig is in stelsel 2 
doordat in dit stelsel de belastingkorting uitsluitend verkregen wordt 
bij het ontvangen van inkomen uit arbeid. 

− Te denken valt aan een grotere prikkel in stelsel 1 voor 
schoolverlaters om betaald werk te zoeken, omdat daar het tarief 
van de eerste schijf relatief laag is. 

 
c keuze voor stelsel 1 

De argumentaties zijn juist gekozen en uitgewerkt.  
− Te denken valt aan de nivellerende werking die het verschil in btw-

tarieven kan hebben voor de tertiaire inkomensverdeling (2) 
doordat de lagere inkomens relatief veel inkomen besteden aan 
primaire producten / producten van de collectieve sector. 

− Te denken valt aan de mate van innovatie (3) die door de 
vrijstelling voor bepaalde beleggingen in een startende 
onderneming of in milieuverbetering meer wordt bevorderd dan in 
stelsel 2.  
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c keuze voor stelsel 2 
De argumentaties zijn juist gekozen en uitgewerkt.  
− Te denken valt aan het minder worden van de werkgelegenheid in 

de informele sector (1) omdat wit betaald werk door de 
belastingkorting aantrekkelijker wordt dan zwart betaald werk / vrijwillig 
werk met behoud van uitkering. 

− Te denken valt aan een stimulering van innovatie (3) in het 
algemeen, doordat vermogensaanwas in dit stelsel niet extra belast 
wordt, hetgeen kapitaalvorming stimuleert. 

− Te denken valt aan de doelmatigheid (4) vanwege de eenvoudige 
opzet van het stelsel waardoor de uitvoeringskosten laag zijn in 
verhouding tot stelsel 1. 

− Te denken valt aan de doelmatigheid (4) omdat stelsel 2 minder 
sterk ingrijpt in de vrije marktwerking op de markten voor arbeid en 
voor producten, hetgeen de effectiviteit van de belastingen kan 
verhogen. 

 
Opmerkingen 
− Voor de argumentaties van de keuze maximaal 2 × 2 punten 

toekennen. 
− Noteer voor elk onderdeel 0, 1 of 2 punten: 

0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel 
2 → (vrijwel) geheel goed 

 
Indien de onderdelen van het artikel niet logisch op elkaar aansluiten en/of 
het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis −1 
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