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ECONOMIE CSE GL EN TL/VBO-MAVO-D 2003-1 
 
UITWERKBLAD BEHOREND BIJ VRAAG 8 EN VRAAG 11 

 
 

 
 8 Vul in voor het gezin Polder: 

 
   
 
1 
kwaliteitskortingsgrens  
 

 
 
€ …………. 

huursubsidie 

– normhuur € ………….  
 --------------- −  
 € ………….   €…………….. 
   
2 
huurprijs 
 

 
€ ………….. 

 

− kwaliteitskortingsgrens € …………..  
 ---------------- −  
 € ………… x …….   € …………… 
 
 

 ======== + 

3  
totaal huursubsidie 

  
€ ………….. 

   
 

 11 Vul de ontbrekende bedragen in die gelden voor het gezin Polder en bepaal of het gezin in 
aanmerking komt voor koopsubsidie. 
 
 
 
Belastbaar inkomen:     € 16.455 
 
 
Totale kosten voor de woning:   €.....................  
 
 
Hypotheekbedrag    €.....................  
 
Conclusie: het gezin Polder komt wel / niet (*) in aanmerking voor koopsubsidie 
 
(*) = doorstrepen wat niet van toepassing is 
 

Naam kandidaat _______________________________ Kandidaatnummer ____________
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UITWERKBLAD BEHOREND BIJ DE VRAGEN 37 TOT EN MET 41 
 
* = doorstrepen wat niet van toepassing is. 
 
Interview met de minister van Financiën in september 2001 
 
37 Eefje: Kunt u uitleggen wat de Rijksbegroting is? 
 Minister: 
 “De Rijksbegroting is…………………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………” 
 
 
38 Eefje: Geeft u eens aan hoeveel het begrotingsoverschot per inwoner in 2002 

bedraagt. 
Minister:   

 “Als we uitgaan van 16 miljoen inwoners in ons land, ………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………” 
 
 
39 Eefje: Wat gaat u doen met dit begrotingsoverschot? 
 Minister: 

“Met dit geld willen wij de staatsschuld aflossen. Daardoor zullen de rentekosten  
dalen  /  stijgen * . Zo komt er meer / minder * ruimte op de begroting voor andere  

 uitgaven.” 
 
 
40 Eefje: Waarom werken er te weinig mensen in het onderwijs? 

Minister: 
 “In het onderwijs is de werkdruk hoog. Ook zijn de lonen lager dan in de  
 particuliere / collectieve * sector. Dit zijn twee oorzaken waarom er  
 veel vacatures zijn in het onderwijs. Dit willen wij gaan verbeteren.” 
 
 
41 Eefje: Legt u eens uit hoe de overheidsuitgaven betaalbaar blijven als er meer  

mensen gaan werken. 
 Minister: 
 “Als er meer mensen gaan werken, …………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………” 
 
 Eefje: “Minister Zalm, bedankt voor dit interview!” 
 

VERGEET NIET HET UITWERKBLAD IN TE LEVEREN 
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