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Opmerking 
Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven 
antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. 
 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
In de groep personen met de laagste primaire inkomens zitten mensen die 
in dat jaar werkloos zijn / een opleiding volgen / met pensioen zijn, maar 
ergens in hun gehele levensloop wel betaald werk verrichten / verricht 
hebben, waardoor hun primair inkomen over de gehele levensloop groter 
dan nul zal zijn. 
 

 2 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• de lagere inkomensgroepen meer uitkeringen en baten van 

overheidsuitgaven ontvangen dan dat zij aan belastingen, premies en 
heffingen betalen, terwijl  1 

• de hogere inkomensgroepen juist meer belastingen, premies en 
heffingen betalen dan dat zij uitkeringen en baten van 
overheidsuitgaven ontvangen 1 

 
 3 maximumscore 2 

% personen cumulatief % primair inkomen cumulatief 
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• Voor een juist ingevulde tabel 1 
• Voor een juist getekende lorenzcurve 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Opmerkingen 
− Let op doorwerkfouten uit de tabel naar de grafiek.  
− Een lorenzcurve die links van / boven de lijn van de verdeling tertiair 

inkomen ligt fout rekenen, ook al is deze getekende curve in 
overeenstemming met de ingevulde tabel. 

 
 4 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een vergelijking van tabel 1 en tabel 2 laat 
zien dat de hoogste / laagste verhouding voor het primaire jaarinkomen 
veel groter is dan voor het primaire levensloopinkomen:  
274 : 0 tegenover 172 : 48. 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Voor de studenten geldt dat ze met een studiebeurs en weinig of geen 

inkomen uit arbeid op dat moment tot de laagste inkomensgroep 
behoren, terwijl ze later in hun levensloop in de hogere 
inkomensgroepen terechtkomen, waardoor hun totale 
levensloopinkomen relatief hoog zal zijn. 

− Voor de mensen op de top van hun carrière geldt dat ze bij aanvang 
van hun levensloop in een lagere inkomensgroep zaten en na hun 
pensionering opnieuw zullen ‘zakken’ qua inkomen, waardoor hun 
totale levensloopinkomen relatief minder hoog zal zijn.
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