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Opgave 3 
 

 9 maximumscore 9 
Te beoordelen onderdeel: 
a De verstorende werking op een van de genoemde markten is juist 

verwoord. 
− Te denken valt aan een verstorende werking op de arbeidsmarkt 

doordat door de relatief hoge marginale tarieven het extra 
aanbieden van arbeid niet erg lonend is, zodat het aanbod van 
arbeid achterblijft bij de vraag. 

− Te denken valt aan een verstorende werking op de woningmarkt 
doordat de bijtelling vanwege de eigen woning de vraag kunstmatig 
verlaagt. 

− Te denken valt aan een verstorende werking op de 
vermogensmarkt doordat door de heffing op vermogensinkomen 
kapitaalvlucht aantrekkelijk is. Hierdoor blijft het aanbod van 
kapitaal in het binnenland achter bij de vraag.  

 
Indien gekozen voor het huidige stelsel 
b De tabel is juist ingevuld. 
 Te denken valt aan  

beginsel huidig stelsel alternatief stelsel 

draagkrachtbeginsel +  

voordeelbeginsel +  

beginsel van moeizame verkrijging −  

doelmatigheidsbeginsel −  

 
c De beide + tekens zijn juist toegelicht. 

− eerste + teken 
Te denken valt aan het progressieve tarief / de heffingskorting 
hetgeen er voor zorgt dat mensen met een hoger inkomen in 
verhouding meer belasting betalen dan mensen met een lager 
inkomen. 

− tweede + teken 
Te denken valt aan het grotere profijt dat mensen met een hoger 
inkomen hebben van de overheid, wat blijkt uit de grotere 
ongelijkheid van de tertiaire inkomensverdeling in vergelijking met 
de secundaire, terwijl ze zwaarder belast worden ten gevolge van 
het progressieve tarief. 
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d Een van beide − tekens is juist toegelicht.  
− eerste − teken 

Te denken valt aan de, in vergelijking met het alternatieve stelsel, 
lage heffing op fictief vermogensinkomen dat tegen 
verhoudingsgewijs geringe opoffering verkregen wordt. 

− tweede − teken 
Te denken valt aan de, in vergelijking met het alternatieve stelsel, 
ingewikkelde regels, waardoor de uitvoeringskosten van dit stelsel 
relatief hoog zijn. 

 
Indien gekozen voor het alternatieve stelsel 
b De tabel is juist ingevuld. 
 Te denken valt aan  

beginsel huidig stelsel alternatief stelsel 

draagkrachtbeginsel  − 

voordeelbeginsel  − 

beginsel van moeizame verkrijging  + 

doelmatigheidsbeginsel  + 

 
c De beide + tekens zijn juist toegelicht. 

− eerste + teken 
Te denken valt aan de, in vergelijking met het huidige stelsel, hoge 
heffing op fictief vermogensinkomen dat tegen verhoudingsgewijs 
geringe opoffering verkregen wordt. 

− tweede + teken 
Te denken valt aan de, in vergelijking met het huidige stelsel, 
eenvoudige regels, waardoor de uitvoeringskosten van dit stelsel 
relatief laag zijn. 

 
d Een van beide − tekens is juist toegelicht.  

− eerste − teken 
Te denken valt aan het uniforme tarief / het ontbreken van een 
heffingskorting hetgeen er voor zorgt dat mensen met een hoger 
inkomen in verhouding evenveel belasting betalen als mensen met 
een lager inkomen. 

− tweede − teken 
Te denken valt aan het grotere gebruik dat mensen met een hoger 
inkomen van gratis of gesubsidieerde overheidsdiensten maken. 
Dit blijkt uit de grotere ongelijkheid van de tertiaire 
inkomensverdeling in vergelijking met de secundaire, terwijl ze niet 
zwaarder belast worden ten gevolge van het uniforme tarief. 
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Opmerkingen 
− Voor onderdeel a maximaal 2 scorepunten toekennen. 
− Voor onderdeel b maximaal 1 scorepunt toekennen. 
− Voor onderdeel c maximaal twee maal 2 scorepunten toekennen (dus 

per juist toegelicht + teken maximaal 2 scorepunten). 
− Voor onderdeel d maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 
Indien de onderdelen van dit betoog niet logisch op elkaar aansluiten en/of 
het aantal gebruikte woorden teveel afwijkt van de eis −1 
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