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Beoordelingsmodel 
 
 

 
ScoresAntwoord Vraag 

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 berekening is: 
• belastbare erfenis: € 800.000 − € 50.000 − € 600.000 = € 150.000 1 
• erfbelasting: 

€ 125.000 × 0,10 € 12.500 
(€ 150.000 − € 125.000) × 0,20 €   5.000 
 € 17.500 1 

 
 2 maximumscore 2 

• Het marginale tarief bedraagt 20%. 
Uit de toelichting moet blijken dat dit het tarief is dat hoort bij de 
hoogste schijf waarvoor mevrouw van der Pluijm belast wordt 1 

• Het gemiddelde tarief bedraagt: € 17.500
€ 750.000

 × 100% = 2,3%  1 

 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 3 maximumscore 2 
tot een kleinere progressie 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat er voor mensen met kleinere erfenissen 
niets verandert, terwijl voor de mensen met grotere erfenissen de 
gemiddelde belastingdruk lager is. 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat lagere toptarieven tot lagere 

belastingaanslagen leiden, waardoor het ontwijken van belasting 
minder opbrengt en erfgenamen daarvoor minder kosten zullen willen 
maken. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat lagere toptarieven tot lagere 
belastingaanslagen leiden, waardoor het ontwijken van belasting 
minder opbrengt hetgeen de belastingmoraal kan verbeteren. 
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 5 maximumscore 4 
• beginsel van bevoorrechte verkrijging 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat dit beginsel zwakker wordt 

toegepast, hetgeen blijkt uit de grotere vrijstellingsbedragen en de 
lagere toptarieven, waardoor erfgenamen meer van hun erfenis 
overhouden.  

− Een antwoord waaruit blijkt dat dit beginsel zwakker wordt 
toegepast, hetgeen blijkt uit het verdwijnen van het verschil in tarief 
bij de partner en de kinderen, terwijl de partner meer heeft 
bijgedragen aan het tot stand komen van het vermogen dan de 
kinderen 2 

• welvaartsbeginsel 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat dit beginsel sterker wordt toegepast, 
hetgeen blijkt uit de verwachte inverdieneffecten die kunnen wijzen op 
minder kapitaalvlucht, zodat meer vermogen beschikbaar blijft voor 
investeringen / hogere productie doordat erfgenamen grotere bedragen 
beschikbaar krijgen voor consumptieve bestedingen 2 

 
 

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat kredietverlening gepaard gaat met 
bestedingen en dat een deel van die bestedingen gedaan wordt in het 
buitenland (en tot een tekort op de lopende rekening leidt als de import de 
export overtreft).  
 

 7 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
(I − S) + (O − B) = (M − E)  
187 + 218 = 405 

405
12.189

 × 100% = 3,3% 

 
 8 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de valuta van het land met een tekort op de 
lopende rekening deprecieert, zodat importgoederen duurder worden en 
het algemeen prijspeil kan stijgen. 
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 9 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat in eerste instantie het tekort toeneemt met 
de extra overheidsbestedingen die leiden tot extra productie / inkomen 
waarop belasting wordt geheven, zodat er sprake is van extra 
belastingopbrengsten waardoor het tekort per saldo lager uitvalt.  
 

 10 maximumscore 4 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• Hogere belastingontvangsten in A leiden tot een lagere particuliere 

consumptie in A en dus tot een lager nationaal inkomen in A 1 
• waardoor in A de import lager wordt zodat de export en het nationaal 

inkomen van B lager worden 1 
• Hogere overheidsbestedingen in B leiden tot een hoger nationaal 

inkomen in B en door een hogere import tot een lager overschot op de 
lopende rekening van B 1 

• terwijl het tekort op de lopende rekening van A lager wordt aangezien 
de export van A groter wordt waardoor ook het nationaal inkomen van 
A hoger wordt 1 

 
 

Opgave 3 
 

 11 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bij een lagere / hogere reële loonvoet de 
winst van bedrijven toeneemt / afneemt en deze de productie uitbreiden / 
inkrimpen, waardoor de vraag naar arbeid toeneemt / afneemt.  
 

 12 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat hogere / lagere inflatie leidt tot een lagere / 
hogere reële loonvoet en meer / minder vraag naar arbeid, zodat de 
werkloosheid afneemt / toeneemt.  
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 13 maximumscore 2 
− rechts 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat procesinnovatie leidt tot een hogere 
arbeidsproductiviteit, waardoor bij een gegeven reële loonvoet de winst 
van bedrijven toeneemt en deze bij iedere reële loonvoet de productie 
zullen uitbreiden, waardoor de vraag naar arbeid toeneemt. 

− links 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat procesinnovatie leidt tot een hogere 
arbeidsproductiviteit, waardoor een gegeven productie met minder 
arbeid uitgevoerd kan worden, zodat de vraag naar arbeid afneemt. 

 
 14 maximumscore 3 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• de centrale bank neutraal monetair beleid aankondigt, zodat de reële 

loonvoet moet dalen om meer werkgelegenheid te krijgen en de looneis 
dus laag moet zijn om zo de inflatieverwachting te temperen 1 

• de centrale bank vervolgens ruim monetair beleid uitvoert om zo de 
bestedingen / werkgelegenheid te vergroten, waardoor het prijspeil kan 
stijgen / inflatieverwachtingen kunnen ontstaan en de vakbonden (bij 
een volgende gelegenheid) een hoge looneis gaan stellen 1 

• de vakbonden de centrale bank niet meer vertrouwen en de looneis op 
een blijvend hoger niveau komt, waardoor het werkgelegenheidseffect 
teniet wordt gedaan en er alleen inflatie overblijft 1 

 
 15 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat gebrek aan prijsstabiliteit door inflatie / 
deflatie via onzekerheid / hogere (transactie)kosten / misallocatie leidt tot 
stagnatie. 
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Opgave 4 
 

 16 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• zelfbinding  

Te denken valt aan publicitaire acties van de andere banken bij het niet 
naleven van de afspraak door één van de banken, waardoor deze bank 
een slechte naam zou kunnen krijgen 1 

• risico  
Te denken valt aan het voorkomen van het verstrekken van leningen 
aan mensen met een te gering inkomen om terug te kunnen betalen, 
(doordat banken elkaar niet meer ‘overbieden’) 1 

• transactiekosten 
Te denken valt aan een efficiëntere selectie van klanten, doordat er 
minder onderzoek naar kredietwaardigheid nodig is 1 
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 17 maximumscore 3 
spaartegoed (€) spaartegoed  

(%, cumulatief) 
aantal spaarders 
(%, cumulatief) 

≤ 10.000 21,6 60 
10.001 - 20.000 40,9 85 
20.001 - 100.000 66,6 95 
> 100.000 100,0 100 
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• voor de tabel 2 
• voor de figuur 1 
 

 18 maximumscore 2 
minder scheef 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat de spaarders met een spaartegoed kleiner 
dan € 80.000 hun tegoed gegarandeerd weten, zodat deze spaarders hun 
spaartegoed behouden, terwijl spaarders met een groter tegoed een deel 
van dit tegoed verliezen. 
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 19 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bij een gebrekkig functionerend geldstelsel 
ruiltransacties moeilijker tot stand komen / het verkrijgen van krediet 
lastiger is, waardoor de bestedingen kunnen stagneren en de productie / 
werkgelegenheid in gevaar komt.  
 

 20 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat banken in de wetenschap van deze 
steunregeling kredieten gaan verlenen die ze zonder deze regeling, 
vanwege het hogere risico, niet verleend zouden hebben. 
 
 

Opgave 5 
 

 21 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bij het loon van € 24.000 het verschil 
tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid na de kredietcrisis 
groter is dan voor de kredietcrisis. 
 

 22 maximumscore 2 
• aanbieders 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat werknemers / vakbonden door de 
hogere werkloosheid de looneisen zullen matigen 1 

• vragers 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat werkgevers door de hogere WW-premie 
de arbeidskosten zien stijgen en daarop zullen reageren door lagere 
lonen te bieden  1 
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 23 maximumscore 4 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• de economie sterker uit de crisis komt doordat werknemers beter 

geschoold worden, waardoor hun arbeidsproductiviteit toeneemt / 
innovatie wordt bevorderd, hetgeen de concurrentiepositie van de 
economie versterkt 1 

• er sprake is van asymmetrische informatie maar dat de overheid niet 
goed kan beoordelen welke bedrijven overlevingskansen hebben / 
welke werknemers bij aantrekkende economie onmisbaar zijn 1 

• averechtse selectie kan ontstaan zodat ook bedrijven zullen 
deelnemen die eigenlijk weinig overlevingskansen hebben / ook 
werknemers zullen deelnemen die eigenlijk ontslagen hadden moeten 
worden 1 

• het risico op moreel wangedrag kan ontstaan en zwakke bedrijven 
minder noodzaak voelen te reorganiseren / sterke bedrijven 
oneigenlijke concurrentie wordt aangedaan en de verwachte 
versterking uitblijft 1 

 
 Opgave 6 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat in de farmaciesector sprake is van een 

hoge mate van verzonken kosten (sunk costs), zodat schaalvergroting
kan leiden tot lagere kosten per eenheid product, waardoor scherpere 
verkoopprijzen vastgesteld kunnen worden. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat in de farmaciesector sprake is van 
inkoopvoordelen bij grootschalig inkopen zodat, vanwege lagere 
kosten per eenheid product, scherpere verkoopprijzen vastgesteld 
kunnen worden. 

 
 25 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• stel omvang totale markt in 2006 = 100 

omzet CBPharma in 2011: (2,8 + 4,6) × 1,40 = 10,36 1 
• omvang totale markt in 2011: 100 × 1,18 = 118 

10,36marktaandeel CBPharma:  × 100% = 8,8% 1 
118

 
 26 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• partijen kunnen beter aan een prijsafspraak gehouden worden en de 

kans op een prijzenoorlog is klein (binding) 1 
• zodat de prijzen kunnen worden verhoogd aangezien de bedrijven 

vanwege de lage prijselasticiteit weinig afzet verliezen / de omzet zien 
stijgen 1

- 8 -



Eindexamen economie pilot  vwo  2011 - II

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

 

Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste uitwerking is:     
 

omzet

maanden

omzet zonder aanbod 
generiek medicijn

omzet met aanbod 
generiek medicijn

omzetverloop na introductie
generiek medicijn

omzetverloop na introductie
generiek medicijn

omzetverloop na introductie
generiek medicijn

 
 

 28 maximumscore 4 
Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 
• standpunt van de ECOI 

Te denken valt aan het door octrooien langdurig afschermen van 
kennis van de samenstelling en (bij)werking van medicijnen, waardoor 
nieuwe kennis langzamer ontstaat en andere bedrijven moeilijker 
nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen, zodat de fabrikant van 
merkmedicijnen minder concurrentiedwang ondervindt zelf te innoveren 2 

• standpunt van de merkfabrikanten 
Te denken valt aan het aangeven van het belang van een hoge winst 
om de kosten voor het ontwikkelen van innovatieve medicijnen te 
kunnen betalen; een dergelijk hoge winst kan alleen gemaakt worden 
als de fabrikant gedurende een lange periode het alleenrecht heeft 2 
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