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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 1
1

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de vangst van kabeljauw op zeker moment
niet meer rendabel zal zijn vanwege hoge kosten bij geringe vangst /
geringe vraag bij hoge consumentenprijs waardoor de vissers op zoek
zullen gaan naar andere vissoorten die dan ook overbevist zullen raken.

2

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de accijns leidt tot hogere kosten die
worden afgewenteld op de consument en dat de daaruit voortvloeiende
hogere aanbiedingsprijs de betalingsbereidheid van een deel van de
consumenten overtreft zodat er vraaguitval ontstaat en er minder vis
gevangen hoeft te worden.

3

maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• aanbodlijn met accijns: Qa = 2P − 4
• nieuwe evenwichtsprijs: 2P − 4 = −P + 4 → P = 2,67
• nieuwe evenwichtshoeveelheid: −2,67 + 4 = 1,33
2 − 1,33
• procentuele afname:
× 100% = 33,5%
2

1
1
1
1

Opmerkingen
− Als de nieuwe hoeveelheid niet is berekend maar op basis van de
figuur is geschat, voor een juiste schatting 1 punt toekennen. De
maximumscore wordt dan 2. Een juiste schatting ligt tussen 1,3 en 1,4.
− Als de nieuwe hoeveelheid berekend is via de aanbodlijn levert dat
door afrondingsverschillen 1,34 op en een afname van 33%.
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maximumscore 5
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
welvaartsbegrip
• In het antwoord moet tot uitdrukking komen dat beide organisaties een
ander welvaartsbegrip hanteren, bijvoorbeeld welvaart in enge / ruime
zin of welvaart op korte / lange termijn
afnemende welvaart
• In het antwoord moet tot uitdrukking komen dat bij afnemende welvaart
het verlies van werkgelegenheid bij vissers / toeleveranciers /
detailhandel centraal staat hetgeen leidt tot inkomensverlies en een
lager consumptieniveau (dit welvaartsaspect komt tot uitdrukking in de
Harberger-driehoek)
toenemende welvaart
• In het antwoord moet tot uitdrukking komen dat bij toenemende
welvaart het duurzame karakter van productie / consumptie centraal
staat dat zou worden aangetast als het biologisch evenwicht in de
oceanen verloren zou gaan (dit welvaartsaspect komt in de
marktbenadering niet tot uitdrukking)
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