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Opgave 1 
 
Grand Canyon  
In zijn jaarlijkse toespraak tot het volk bracht de Amerikaanse president 
Barack Obama de groeiende kloof in de inkomens- en 
vermogensverdeling in zijn land ter sprake. 
 

 
 
Een ongelijke vermogensverdeling leidt tot een ongelijke 
inkomensverdeling omdat mensen uit hun vermogen inkomen 
ontvangen, zoals rente. 
 

1p 1 Is vermogen een voorraadgrootheid of een stroomgrootheid? 
 

1p 2 Leg uit dat een ongelijke inkomensverdeling kan leiden tot een ongelijkere 
vermogensverdeling. 
 
Gebruik bron 1 en 2. 

2p 3 Welke verdeling was in 2012 in de VS ongelijker, de primaire 
inkomensverdeling of de vermogensverdeling? Licht je keuze toe. 
 
In 2012 bedroeg het totale vermogen in de Verenigde Staten 
54.000 miljard dollar, verdeeld over 300 miljoen inwoners.  
 
Gebruik bron 2. 

2p 4 Toon met een berekening aan dat gemiddeld per inwoner de 10% rijkste 
inwoners 30 maal zoveel vermogen hadden als de overige 90% van de 
inwoners.  
 
President Obama vraagt zijn minister van Financiën om een 
beleidsvoorstel met maatregelen die een nivellerend effect hebben op 
zowel de primaire als de secundaire inkomensverdeling. 
 

2p 5 Geef namens de minister een beschrijving van 
− een overheidsmaatregel die een nivellerend effect heeft op de 

primaire inkomensverdeling en 
− een overheidsmaatregel die een nivellerend effect heeft op de 

secundaire inkomensverdeling. 
 

In 2012 bezit in de VS 10% van de 
mensen ruim drie kwart van het 
totale vermogen. Meer vermogen 
leidt tot meer inkomen en meer 
inkomen leidt tot meer vermogen. 
Het aanpakken van de ongelijkheid 
is mijn ambitie voor de komende 
jaren.
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Opgave 1 
 
bron 1  primaire inkomensverdeling in de VS in 2012 
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bron 2  Vermogensverdeling in de VS in 2012 
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