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Opgave 5 
 
De crisis te lijf 
De gevolgen van de financiële crisis van 2008 zijn in Nederland pas goed 
merkbaar in 2009. De bestedingen dalen en de productie en de 
werkgelegenheid nemen in hoog tempo af.  
De regering overweegt maatregelen te nemen. Twee van deze maatregelen 
staan in de onderstaande tabel.  
 

 
In een praatprogramma discussiëren twee politici, mevrouw Oudens en 
meneer Wijn, over deze maatregelen. 
Mevrouw Oudens is tegen maatregel A, omdat deze maatregel de werking van 
de arbeidsmarkt verstoort. Verder heeft ze als kritiek dat maatregel B op dit 
moment procyclisch kan werken. 
Meneer Wijn is juist een voorstander van maatregel A, omdat hij bang is dat 
zonder deze maatregel bedrijven hun personeelsbestand zullen inkrimpen als 
gevolg van de dalende productie. Hij merkt over maatregel B op dat het 
procyclisch effect ervan niet erg groot zal zijn, vanwege de relatief hoge 
spaarquote van de door de maatregel getroffen woningeigenaren. 
 

2p 14 Leg uit op welke manier maatregel A de mobiliteit op de arbeidsmarkt verstoort.  
 

2p 15 Bereken de toename van de belastingopbrengst, indien maatregel B wordt 
uitgevoerd. 
 

2p 16 Leg de kritiek van mevrouw Oudens op maatregel B uit. 
 

2p 17 Is de door meneer Wijn bedoelde werkloosheid conjuncturele of structurele 
werkloosheid? Licht het antwoord toe. 
 

2p 18 Leg de opmerking van meneer Wijn over maatregel B uit.  

maatregel toelichting 

A Invoering van een deeltijd- 
werkloosheidswet. 
 

Een werkgever kan een werknemer tijdelijk en 
gedeeltelijk ontslaan. De werknemer krijgt ter 
compensatie van het lagere loon een uitkering van 
70% van het verschil tussen het loon voor en na 
gedeeltelijk ontslag. 

B Verhoging van het fictieve 
inkomen uit eigen woning*) 
waarover woningeigenaren 
inkomstenbelasting betalen. 

Verhoging van het fictieve inkomen van 0,55% tot 
2,35% van de waarde van de woning. Dit geldt voor 
woningen vanaf € 0,8 miljoen voor het bedrag dat de 
woning meer waard is dan € 0,8 miljoen. De 
gemiddelde waarde van deze woningen bedraagt  
€ 1,2 miljoen en er zijn 110.000 van dit soort 
woningen. De marginale belastingquote van de 
eigenaren van deze woningen bedraagt 52%.  

*) Het door de belastingdienst vastgestelde bedrag dat de eigenaar van een woning bij zijn belastbaar  

 inkomen moet optellen.




