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Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de principaal te maken kan krijgen met 
keuzemogelijkheden en daardoor kosten moet maken om de kwaliteit van 
de zorgproducenten te kunnen beoordelen / kosten moet maken om de 
kwaliteit van de behandelingen te kunnen beoordelen. 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het eigen risico tegengaat dat 

zorgconsumenten risicovol gedrag vertonen en daardoor zorgkosten 
claimen. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat het eigen risico tegengaat dat 
zorgconsumenten onzorgvuldig omgaan met (gratis) medische zorg en 
daardoor onnodige zorgkosten claimen. 

 
 3 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat goede risico’s kiezen voor een lage 

premie met een hoog eigen risico terwijl slechte risico’s kiezen voor 
een hoge premie met een laag eigen risico; deze keuze verschaft de 
zorgverzekeraars informatie over hoe potentiële klanten over hun 
gezondheidsrisico’s denken, zodat er geen uitgebreide keuring vooraf 
hoeft plaats te vinden om dat risico in te schatten.  

− Een antwoord waaruit blijkt dat goede risico’s kiezen voor een lage 
premie met een hoog eigen risico terwijl slechte risico’s kiezen voor 
een hoge premie met een laag eigen risico; deze keuze verschaft de 
zorgverzekeraars informatie over het (gezondheids)gedrag van 
verzekerden, zodat achteraf minder onderzoek naar claims hoeft plaats 
te vinden. 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat zorgverzekeraars steeds hogere 
transactiekosten moeten maken naarmate ze de contracten meer sluitend 
en compleet willen maken; de extra opbrengsten zullen op zeker moment 
niet meer opwegen tegen de extra kosten en dus niet meer bijdragen aan 
de totale winst. 
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 5 maximumscore 4 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• door de prijsregulering zorgproducenten verzekerd zijn van een 

redelijke prijs en minder gedwongen zijn op kosten te besparen en op 
kwaliteit in te leveren 1 

• door het kwaliteitsbeleid meer eenheid in het aanbod komt, waardoor 
de transactiekosten voor de zorgconsumenten lager worden 1 

• door de verplichte zorgverzekering met een uniforme premie solidariteit 
ontstaat tussen groepen met relatief laag risico en groepen met relatief 
hoog risico, wat tot gemiddeld lagere premies kan leiden 1 

• door de acceptatieplicht de zorgverzekeraars minder transactiekosten 
hoeven te maken bij het schatten van individuele risico’s 1 

 
 

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 2 
het substitutie-effect 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat door de prijsverhoging van het niet-literaire 
boek (ceteris paribus) het reële inkomen van consumenten daalt waardoor 
de prijsafzetlijn naar links verschuift en dat het literaire boek relatief 
goedkoper wordt, waardoor de prijsafzetlijn naar rechts verschuift; de 
prijsafzetlijn verschuift per saldo naar rechts, dus is het substitutie-effect 
groter dan het inkomenseffect. 
 

 7 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
TK = 15Q + 75 → MK = 15 → MO = MK bij Q = 7.500 (aflezen) 
 

 8 maximumscore 4 

• afzet niet-literair boek vóór VBP: 75
25

 × 7.500 = 22.500 

afzet niet-literair boek na VBP: 0,85 × 22.500 = 19.125 2 
• afzet literair boek bij prijs van € 20 (VBP) is 15.000 1 

• marktaandeel literair boek: 15.000
15.000  19.125+

 × 100% = 44% 1

 
 

 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 9 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
winst vóór VBP: 7.500 × (€ 30 − € 25) = € 37.500 
winst na VBP: nul (break-evenpunt) 
afname winst: € 37.500 
 

 10 maximumscore 2 
Het totale consumentensurplus neemt toe. 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
consumentensurplus literair boek vóór VBP: 7.500 × 0,5 × € 15 = € 56.250 
consumentensurplus literair boek na VBP: 15.000 × 0,5 × € 30 = € 225.000 
toename: € 225.000 − € 56.250 = € 168.750 
(Dit is meer dan de afname met € 120.000 bij het niet-literaire boek.) 
 

 11 maximumscore 4 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat (vergeleken met traditionele 
verkoopkanalen): 
• motief voor het online gaan 

online boekwinkels een veel groter aantal potentiële klanten kunnen 
bereiken / een veel groter afzetgebied kunnen bedienen 1 

• oorzaak schaalvergroting  
waardoor ze genoodzaakt zijn een veel ruimer assortiment aan te 
bieden / grote bedragen te investeren in aanleg en onderhoud van ICT-
infrastructuur  1 

• mogelijkheid promotiebeleid  
en dat ICT de mogelijkheid biedt klanten massaal en vaak te 
informeren over producten en prijzen / gegevens van klanten te 
verzamelen zodat specifieke aanbiedingen gedaan kunnen worden 1 

• reden daling boekenprijs 
en dat de markt transparanter wordt, waardoor de prijsconcurrentie kan 
toenemen / de bedrijfsvoering efficiënter en goedkoper wordt, hetgeen 
tot lagere kosten kan leiden 1 

 
 

 
 

 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Opgave 3 
 

 12 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de bank het risico te groot vindt dat bij een 
executieverkoop een restschuld ontstaat die zo groot is dat die moeilijk 
inbaar zal blijken te zijn.  
 

 13 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
hypothecaire lening: € 200.000 × 1,08 − € 36.000 = € 180.000 
netto provisiekosten: 0,58 × 0,0055 × € 180.000 = € 574,20 
netto rentevoordeel: 0,58 × 0,006 × € 180.000 = € 626,40 
per saldo voordeel: € 626,40 − € 574,20 = € 52,20 
 

 14 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• ingaande geldstroom 

Een antwoord waaruit blijkt dat de ingaande geldstroom van de SWEW 
afneemt, doordat de onzekere economische toekomst ertoe leidt dat de 
vraag naar woningen en dus de vraag naar hypothecaire leningen en 
dus de vraag naar NHG afneemt 1 

• uitgaande geldstroom 
Een antwoord waaruit blijkt dat de uitgaande geldstroom van de 
SWEW toeneemt, doordat meer mensen vanwege de groeiende 
werkloosheid / een achterblijvende inkomensgroei met executieverkoop 
geconfronteerd worden en voor hun restschuld een beroep op de 
SWEW doen 1 

 
 15 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat door de verhoging van het maximale totale 
aankoopbedrag meer mensen gebruik kunnen maken van de NHG, 
hetgeen de vraag naar woningen en dus de groei van het bbp kan 
ondersteunen. 
 

 16 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat huizenkopers duurdere huizen zullen willen 
kopen en dat banken daarvoor hogere hypothecaire leningen kunnen gaan 
verstrekken dan voor de huizenkopers eigenlijk verantwoord is, omdat het 
restschuldrisico immers op de SWEW kan worden afgewenteld. 
 

 
 

 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 17 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de SWEW een bovengrens kan stellen aan 
hypothecaire leningen, waarvoor NHG kan worden aangevraagd; daardoor 
zullen huizenkopers die dure huizen willen kopen over meer eigen geld 
moeten beschikken en daardoor zelf meer risico lopen. 
 
 

 
 

 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Opgave 4 

 
 18 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat als Reader niet een hoge maar een lage 
prijs vaststelt, verwacht mag worden dat er meer Stripreaders verkocht 
worden; Book verkoopt dan ook meer digitale boeken, hetgeen blijkt uit het 
feit dat de totale dekkingsbijdrage voor Book hoger wordt (terwijl de 
dekkingsbijdrage per digitaal boek niet verandert). 
 

 19 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• voor Reader / Book de hoge prijs de dominante strategie is 1 
• en dat Reader bij die prijs met de maximale dekkingsbijdrage over de 

eerste 20 maanden van 20 × € 20 miljoen = € 400 miljoen de 
investeringen van € 600 miljoen niet terugverdient  1 

 
 20 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat de prijsafspraak tot een lage prijs leidt 

wat in het belang is van de koopkracht en daarmee van de welvaart 
van de consument. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat de prijsafspraak in dit geval innovatie 
ondersteunt wat goed is voor de internationale concurrentiepositie van 
het land / voor de werkgelegenheid op langere termijn. 

 
 21 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• Book zich zal houden aan een lage prijs omdat alleen dan het product 

winstgevend kan worden geïntroduceerd ongeacht de prijs die Reader 
vaststelt 1 

• maar dat na de introductie Book alsnog een hogere winst kan maken 
door een hoge prijs vast te stellen, omdat Reader waarschijnlijk in de 
markt zal blijven aangezien dan bij een eveneens hoge prijs van 
Reader het verzonken deel van de investeringen nog kan worden 
terugverdiend (verliesminimalisatie) 1 

 
 

 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat Reader aan Book kan voorstellen de 

Stripreader voor gezamenlijke rekening en met gezamenlijk risico uit te 
brengen / aandelen in elkaars bedrijf te nemen, zodat beide partijen 
belang hebben bij een goed bedrijfsresultaat. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat Reader het alleenrecht op de software 
voor een korte tijd toekent en niet verlengt als Book afspraken schendt, 
waardoor Book geen nieuwe digitale boeken meer kan uitgeven. 

 
 

 
 

 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5 
 

 23 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bij deflatie, in afwachting van nog lagere 
prijzen, bestedingen kunnen worden uitgesteld waardoor de productie 
(verder) onder druk komt te staan terwijl die eigenlijk (meer) zou moeten 
groeien.  
 

 24 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat wanneer de nominale lonen niet dalen de 
bedrijven niet goedkoper kunnen produceren, waardoor het aanbod niet 
groter zal worden zodat de prijzen niet zullen dalen. 
 

 25 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de banken weliswaar meer geld hebben om 
uit te lenen, maar dat de marktrente al zo laag is dat de banken het lenen 
van geld via renteverlaging slechts beperkt kunnen stimuleren, zodat de 
bestedingen nauwelijks zullen toenemen. 
 

 26 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de consumenten bij het begin van de 
recessie begonnen zijn met het verminderen van hun schuld (grafiek 1 en 
grafiek 2) en het vergroten van hun besparingen (grafiek 3) (hetgeen hun 
bestedingen onder druk zet), zodat ze weinig geld van de banken zullen 
willen lenen.  
 

 27 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• de grote hoeveelheid liquiditeiten van de banken bij herstel van de 

economie tot zo’n grote groei van de kredietverlening en bestedingen 
kan leiden dat de productiecapaciteit tekortschiet (zodat inflatie 
ontstaat) 2 

• en dat productiviteitsgroei zorgt voor een zodanige groei van de 
productiecapaciteit dat de productie met de bestedingen in de pas kan 
blijven lopen 1 
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