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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

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 

2 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat uit tabel 1 afgeleid kan worden dat de belastinginkomsten
(in verhouding) sterker toenamen dan het bruto binnenlands product (BBP).
Maximumscore 2
ja
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
1,041 u 1,02 u 1,039 u 1,022 u 1,045 u 1,025 u 1,04 u 1,035 = 1,29996, hetgeen een groei
van ongeveer 30% betekent.
Voor een antwoord dat de acht percentages uit regels a en b (tabel 1) optelt tot 26,7%

3 

4 

5 

0

Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat, omdat het prijspeil van de overheidsuitgaven sterker
steeg dan het algemeen prijspeil, de reële groei van de overheidsuitgaven lager moest zijn.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat door de hogere groei van het BBP dan verwacht de
inkomens en daarmee de belastingopbrengsten hoger waren dan verwacht.
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Een antwoord waaruit blijkt dat in een periode met een relatief hoge groei van het BBP er
hogere inkomsten ontstaan die, door de lastenverlichting, leiden tot een verdere groei van
de bestedingen.
• Een antwoord waaruit blijkt dat in een periode met een relatief hoge groei van het BBP
sprake kan zijn van kleinere uitgaven dan verwacht, hetgeen leidt tot extra financiële ruimte
voor overheidsuitgaven die de bestedingsgroei direct of indirect versterken.
Opgave 2

6 

7 



Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat er een vordering van de klant op het concern ontstaat / dat
de betaling in euro’s voor de aankoop van Supers voorafgaat aan de daadwerkelijke
aanschaf van de goederen.
Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat E-Super voor dezelfde producten:
• werknemers en klanten een verschillende prijs (in euro’s omgerekend) berekent, en
• kaarthouders en niet-kaarthouders een verschillende prijs berekent
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8 

9 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
7.200
prijs omgerekend in euro’s:
= 1.440, dus
5
2.000  1.440
in totaal
u 100% = 28% goedkoper
2.000
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat een hogere liquiditeit van de algemene banken er toe leidt
dat deze algemene banken bij hun kredietverlening minder afhankelijk worden van de
centrale bank (en meer een eigen kredietbeleid kunnen volgen).
Opgave 3
Maximumscore 8

10 

Te beoordelen aspect

Noteer voor elk aspect 0, 1
of 2 punten:
0: (vrijwel) geheel fout
2: (vrijwel) geheel goed
1: bij twijfel

Betoog voor de kilometerheffing
a1 De relatie tussen de kilometerheffing en het profijtbeginsel is juist uitgewerkt.
Te denken valt aan het feit dat de gebruikers van de snelweg nu betalen voor het gebruik
van de weg in verhouding tot het profijt dat ze er van hebben.
a5 De relatie tussen de kilometerheffing en evenwicht op de markt voor snelweggebruik is
juist uitgewerkt.
Te denken valt aan het afgestemd zijn van de hoogte van de heffing op de capaciteit van
de snelweg zodat de vraag naar weggebruik niet groter wordt dan de capaciteit.
a keuze
Te denken valt aan aspect 4: het overstappen van automobilisten op andere vormen van
vervoer kan de congestie verminderen.
Te denken valt aan aspect 6: het volledig transparant zijn van deze markt zorgt dat
zichtbaar wordt dat bijvoorbeeld veelrijders meer betalen dan mensen die weinig rijden.
b De uit de grafiek af te leiden heffing is correct verwerkt in het betoog.
Te denken valt aan een uitleg waaruit blijkt dat een heffing van € 25  € 10 = € 15 nodig
is om de vraag naar snelweggebruik (op het betreffende traject) in evenwicht te brengen
met de beperkte capaciteit van 120.000 autokilometers.
Indien de onderdelen van het betoog niet logisch op elkaar
aansluiten en/of het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt
1
van de eis
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Te beoordelen aspect

Noteer voor elk aspect 0, 1
of 2 punten:
0: (vrijwel) geheel fout
2: (vrijwel) geheel goed
1: bij twijfel

Betoog voor de aandelenstrook
a1 De relatie tussen de aandelenstrook en het profijtbeginsel is juist uitgewerkt.
Te denken valt aan het feit dat de gebruikers van de snelweg nu uitsluitend betalen voor
de aanleg en onderhoud van dat deel van de snelweg dat ze gebruiken.
a5 De relatie tussen de aandelenstrook en congestie is juist uitgewerkt.
Te denken valt aan het afgestemd zijn van het aantal gebruikers van de aandelenstrook op
de capaciteit zodat geen congestie optreedt.
a keuze
Te denken valt aan aspect 2: het minder worden van de congestie op de andere rijstroken
zonder dat deze andere snelweggebruikers hiervoor hoeven te betalen.
Te denken valt aan aspect 4: het feit dat een aandelenstrook door de hoge startkosten voor
de automobilist drempelverhogend kan werken, hetgeen er toe kan leiden dat
automobilisten gaan kiezen voor een andere vorm van vervoer, hetgeen de congestie
vermindert.
b De hoogte van de prijs van één uur reistijdwinst is op een correcte manier afgezet tegen
de waardering van reistijdwinst van de verschillende verkeersgroepen.
Te denken valt aan een uitleg waaruit blijkt dat gegeven de prijs van één uur reistijdwinst
(€ 12) de aandelenstrook een aantrekkelijke keuze is voor het zakelijk verkeer en voor het
goederenverkeer, aangezien voor deze groepen de waardering van één uur reistijdwinst
dankzij de aandelenstrook hoger is dan de prijs.
Indien de onderdelen van het betoog niet logisch op elkaar
aansluiten en/of het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt
1
van de eis
Opgave 4

11 

12 



Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• de laagst toegestane koers is 0,925 u € 0,40 = € 0,37
• vraagtekort naar deze munt: (300 u 0,37 – 76) – (100 u 0,37 + 68) = 4 (miljard
munteenheden)
• interventiebedrag 4 miljard u € 0,37 = € 1,48 miljard
Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat door de interventie de koers zal stijgen, omdat de
evenwichtsprijs (€ 0,36) onder de onderste interventiekoers ligt, hetgeen de internationale
concurrentiepositie van dit land binnen de EU zal verslechteren waardoor de export naar
eurolanden zal afnemen / hetgeen de invoer uit de eurolanden goedkoper maakt hetgeen kan
leiden tot meer import.
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Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Lagere loonbelastingtarieven kunnen de loonkosten verlagen, hetgeen via een daling van de
kosten per eenheid product kan leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie en een
toename van de export.
• Hogere belastingtarieven kunnen de binnenlandse bestedingen afremmen, hetgeen ook kan
betekenen dat er minder vraag naar importproducten komt waardoor de import
afneemt/minder groeit.
Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat de CB de eigen munteenheid (in ruil voor euro’s)
opkoopt bij de algemene banken in dit land, waardoor de liquiditeit van deze banken
afneemt. Dat zal de kredietverlening afremmen (waardoor er minder gevaar voor
bestedingsinflatie is).
Opgave 5

15 

16 

17 

18 

19 

Maximumscore 1
daling van de loonkosten per eenheid product
Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat er in de betreffende periode sprake is van een negatieve
afwijking ten opzichte van de trend, maar dat de groei dan nog wel positief kan zijn.
Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat er van 2000 naar 2001 sprake is van sterke economische
groei, waardoor blijkbaar de arbeidsmarkt verkrapt met als gevolg dat de loonkosten per
werknemer stijgen.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
104,6
De index van 2002 wordt
u 100 = 105,02.
99,6
Er is dus sprake van een stijging van 5,02%.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Loonmatiging zou, via een beperking van de groei van de netto inkomens, kunnen leiden tot
een afname van de (binnenlandse) bestedingen, hetgeen niet gewenst is in een periode van
afname van de economische groei.
Opgave 6

20 



Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
• totale uitgaven voor stroom bedragen 3.500 u € 0,1178 = € 412,30
niet-gratis deel van de stroom bedraagt 3.500 – (100 + 4 u 100) = 3.000 kWh
€ 412,30
• gemiddelde prijs voor het niet-gratis deel wordt
= € 0,1374 (is hoger dan
3.000
€ 0,1320)
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Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• overheid produceerde zonder winstoogmerk
• overheid wilde basisvoorziening betaalbaar houden voor alle burgers
• overheid kon als monopolist zeer grootschalig produceren
• overheid maakte als monopolist geen kosten voor marketing
Per juiste reden
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Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat op een markt waar meerdere aanbieders met elkaar
moeten concurreren, deze aanbieders zich behalve in prijs ook in andere productkenmerken
willen onderscheiden van elkaar (service, soorten elektriciteit, kwaliteit, gedifferentieerde
tarieven, e.d.).
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat het gratis basispakket gezien moet worden als een
kostenpost voor de aanbieders waar geen omzet tegenover staat, hetgeen de
winstperspectieven minder positief maakt. Daardoor zullen er wellicht minder nieuwe
aanbieders toetreden dan in een situatie zonder dit gratis basispakket.
Opgave 7

24 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
60  (10 × 0,6)
u 100% = 54%
100
Indien geantwoord: 60%  10% = 50%
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1

Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat in deze periode de oplopende werkloosheid gepaard gaat
met een dalende participatiegraad van mannen, terwijl de participatiegraad van vrouwen
juist toeneemt.
Maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• het groeiend aandeel van de dienstensector in de economie
• de toename van het aantal deeltijdbanen (absoluut en relatief)
• de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau van vrouwen
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