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Scores

Studeren loont

maximumscore 2
• Door studeren neemt (het opleidingsniveau en) de arbeidsproductiviteit
toe
• en dit leidt tot een hoger bbp
maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• (Er is asymmetrische informatie omdat) de overheid beschikt over
minder informatie van de studenten met betrekking tot de
studiehouding / individuele eigenschappen (die de kans op een
goedbetaalde baan beïnvloeden)
• De overheid loopt een financieel risico omdat studenten die (al wisten
dat ze) later een laag inkomen (zouden) hebben een kleiner deel van
de lening terugbetalen (dan de overheid verwacht)
maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Bij het stelsel van partij 1 is de kans op moral hazard relatief groot
omdat studenten geld krijgen / geen financieel risico lopen (ongeacht
hun gedrag), en daarmee kunnen ze minder hard hun best doen / geld
voor andere zaken gebruiken dan studie (terwijl de samenleving / de
belastingbetaler daar de kosten van draagt)
• Bij het stelsel van partij 2 is de kans op moral hazard relatief klein,
omdat studenten moeten lenen / financieel risico moeten nemen, dus
door het stelsel geprikkeld worden tot gewenst gedrag

maximumscore 3
• Gemiddeld inkomen met afgeronde studie: € 50.000. De belasting is
41,5% van het gemiddeld inkomen minus de heffingskorting van
€ 1.900. De belastingopbrengsten van deze groep zijn dus € 18.850
per persoon per jaar
• Gemiddeld inkomen zonder afgeronde studie: € 28.000. De belasting is
37,1% van het gemiddeld inkomen minus de heffingskorting van
€ 5.375. De belastingopbrengsten van deze groep zijn dus € 5.013 per
persoon per jaar
• De totale belastingopbrengsten zijn:
45 jaar x € 5.013 = € 225.585 per persoon zonder afgeronde studie
40 jaar x € 18.850 = € 754.000 per persoon met afgeronde studie
De extra belastingopbrengsten zijn € 754.000 − € 225.585 = € 528.415
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