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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3 

9 maximumscore 8 
a De argumenten van de politieke partij zijn correct uitgewerkt. 

1 − Te denken valt aan de financiële prikkel die uitgaat van een 
relatief lagere uitkering en daarmee werknemers stimuleert aan 
het arbeidsproces te blijven deelnemen. 

− Te denken valt aan de financiële prikkel die uitgaat van de 
betaling van het eerste jaar door de werkgever en daarmee 
werkgevers stimuleert voorzieningen te treffen, zodanig dat hun 
werknemers aan het arbeidsproces blijven deelnemen. 

2 Te denken valt aan de stijging van het aantal werkenden, waardoor 
meer premie / belasting aan de overheid afgedragen wordt / de 
uitgaven voor werkongeschiktheid dalen, zodat het saldo van de 
overheidsbegroting verbetert en er financiële ruimte ontstaat voor 
aflossing van de staatsschuld, waardoor het bedrag waarover rente 
betaald moet worden, daalt. 

3 Te denken valt aan de daling van het gebruik van de regeling bij 
werkongeschiktheid, waardoor de kosten hiervoor dalen hetgeen, 
via lagere loonkosten, tot uitdrukking kan komen in relatief lagere 
kosten per eenheid product, waardoor het prijsniveau daalt. 

b Het bezwaar van de organisaties van werknemers is correct toegelicht 
en weerlegd. 
Voor de toelichting valt te denken aan de daling van de uitkering bij 
werkongeschiktheid in vergelijking met de WOW, waardoor de 
inkomensverschillen groter worden. 
Voor de weerlegging valt te denken aan de blijvend grotere deelname 
aan betaald werk, zodat de daling van het looninkomen beperkt blijft en 
veel minder gebruikgemaakt hoeft te worden van de lagere uitkering bij 
werkongeschiktheid. 

Opmerkingen 
− Voor a maximaal 3 × 2 scorepunten toekennen. 
− Voor b maximaal 2 × 1 scorepunt toekennen. 
− Noteer voor elk onderdeel 0, 1 of 2 scorepunten. 

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 




