
Opgave 3 

Maximumscore 7 

10

te beoordelen onderdeel Noteer per onderdeel a, b 

en c: 0, 1 of 2 punten: 

0: (vrijwel) geheel fout 

2: (vrijwel) geheel goed 

1: bij twijfel 

Noteer bij onderdeel d: 

0 (fout) of 1 (goed) 

betoog voor nivellering 

a Een gunstig gevolg van nivellering is juist uitgewerkt. 

Te denken valt aan de noodzaak tot verhoging van de koopkracht van de lagere 

inkomensgroepen, die met hun relatief hoge consumptiequote kunnen bijdragen aan 

vermindering van de onderbesteding (kenmerk 1, in combinatie met 5). 

b De gekozen maatregel is correct en juist uitgewerkt in de richting van de gemaakte 

keuze. 

Te denken valt aan het verhogen van het wettelijk vastgesteld minimumloon waardoor de 

laagste (loon)inkomens stijgen. 

Te denken valt aan het algemeen verbindend verklaren van collectieve 

arbeidsovereenkomsten hetgeen een afname van de loondifferentiatie tot gevolg heeft 

c De gekozen maatregel is correct en juist uitgewerkt in de richting van de gemaakte 

keuze. 

Te denken valt aan het versterken van de progressie in het stelsel van de 

inkomstenbelasting door verlaging van het marginaal tarief van de laagste schijf / 

verhoging van het marginaal tarief van de hoogste schijf, of door het verhogen van de 

heffingskorting. 

d In de grafiek op de uitwerkbijlage is de lijn van de secundaire verdeling getekend tussen 

de diagonale lijn (450-lijn) en de oorspronkelijke lijn voor de secundaire verdeling. 

Indien het gebruikte aantal woorden teveel afwijkt en/of de 

onderdelen van het betoog niet logisch op elkaar aansluiten 
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te beoordelen onderdeel Noteer per onderdeel a, b 

en c: 0, 1 of 2 punten: 

0: (vrijwel) geheel fout 

2: (vrijwel) geheel goed 

1: bij twijfel 

Noteer bij onderdeel d: 

0 (fout) of 1 (goed) 

betoog voor denivellering 

a Een gunstig gevolg van denivellering is juist uitgewerkt. 

Te denken valt aan het verhogen van de besparingen ten einde de investeringen te 

stimuleren, hetgeen vooral bereikt kan worden door de hogere inkomens te verhogen, 

want deze inkomensgroep heeft een hogere spaarquote (kenmerk 4, in combinatie met 5). 

Te denken valt aan het stimuleren van het aanbod van hooggeschoolde arbeidskrachten ten 

einde spanning op de arbeidsmarkt voor hooggeschoolden te verminderen (kenmerk 2.) 

b De gekozen maatregel is correct en juist uitgewerkt in de richting van de gemaakte 

keuze. 

Te denken valt aan het loslaten van de koppeling tussen uitkeringen en lonen in de 

marktsector, hetgeen het verschil tussen looninkomens en niet-looninkomens groter zal 

maken. 

Te denken valt aan het niet algemeen verbindend verklaren van collectieve 

arbeidsovereenkomsten, waardoor er meer loondifferentiatie zal ontstaan.

c De gekozen maatregel is correct en juist uitgewerkt in de richting van de gemaakte 

keuze. 

Te denken valt aan het afzwakken van de progressie in het stelsel van de 

inkomstenbelasting, door aanpassing marginale tarieven/door het verminderen van het 

aantal tariefschijven of door de heffingskorting te verlagen/af te schaffen. 

d In de grafiek op de uitwerkbijlage is de lijn van de secundaire verdeling verder van de 

diagonale lijn (450-lijn) getekend dan de oorspronkelijke lijn voor de secundaire 

verdeling. 

Indien het gebruikte aantal woorden teveel afwijkt en/of de 

onderdelen van het betoog niet logisch op elkaar aansluiten 
1

Antwoorden Deel-

scores

� www.havovwo.nl                                                                     - 2 -

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II

havovwo.nl


