
www.havovwo.nl

 havo  20 III 
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Opgave 6  Inkt, het zwarte goud?  

24 maximumscore 1 
Dit zijn complementaire goederen, want ze zijn beide nodig om te printen.  

25 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• De totale omzet van inktpatronen in 2021 is 5% hoger dan in 2018:

€ 9.300.000.000 × 1,05 = € 9.765.000.000  1 
• De omzet van inktpatronen van Sister in Europa in 2021 is

€ 9.765.000.000 × 0,15 = € 1.464.750.000 1 

26 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• Door de overname van Inktmarkt.nl krijgt Sister een grotere afzet (q)

wat kan leiden tot schaalvoordelen, en 1 
• daardoor nemen de gemiddelde totale kosten (GTK) af / daardoor

neemt de kostprijs af 1 
of 
• Door de overname van inktmarkt.nl zal de productie van kloonpatronen

door concurrenten dalen 1 
• Hierdoor is het minder noodzakelijk om te innoveren, waardoor de

gemiddelde totale kosten (GTK) kunnen dalen 1 

27 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Aan voorwaarde 1 is voldaan, want Sister heeft wereldwijd een omzet

van meer dan 4 miljard euro / want Sister heeft alleen in Europa al een
omzet van meer dan 1 miljard euro (en dit is ook zonder de overname
al meer dan € 113.450.000) 1 

• Aan voorwaarde 2 is niet voldaan, want (een van de twee
ondernemingen, namelijk ) ‘Inktmarkt.nl’ heeft een jaaromzet (van 20
miljoen euro) die lager is dan 30 miljoen euro (voorwaarde 2) 1 

• Omdat slechts een van de twee voorwaarden van toepassing is /
omdat de voorwaarden niet allebei van toepassing zijn, hoeven de
bedrijven de overname niet te melden bij de mededingingsautoriteit 1 

Opmerking:  
Een juiste uitleg van de beide voorwaarden is vereist voor toekenning van 
het derde scorepunt.  
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28 maximumscore 2 
Twee van de volgende voordelen: 
 lagere prijs
 betere kwaliteit / betere service / innovatieve producten
 meer keuze

per juist voorbeeld 1 scorepunt toekennen 

Opmerking:  
Voor ‘een betere prijs-kwaliteitverhouding’ twee scorepunten toekennen. 
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