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Economie 
DEEL 1: Inleiding en basisconcepten 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

CASUS: melkprijzen  

• Tot 2015 waren er productiequota, melkboeren mochten niet meer produceren dan dat 

• Na 2015: geen quota meer → meer produceren (want vraag naar melkpoeder vanuit China 

was gestegen) 

• Vraag naar melkpoeder daalde na 2015 → sterk dalende vraag terwijl de productie was 

toegenomen → lagere melkprijzen 

Besparen of niet besparen in tijden van crisis? 

• Crisis 2008: uiteenspatten van de speculatieve zeepbel rond de Amerikaanse huizenprijzen → 

faillissement van grote Amerikaanse investeringsbanken, die bij banken in de rest van de 

wereld producten hadden verkocht of gewaarborgd → financiële systeem onder druk 

• Overheden: reddingsplannen  

• Consumptie daalde → lagere productie en lagere tewerkstelling → fiscale ontvangsten van 

de verheden daalden op het moment dat de overheidsuitgaven (door de tijdelijke 

reddingsplannen) zeer hoog waren → begrotingstekorten 

• Later: de eurocrisis 

• Hoe moesten de regeringen omgaan met grote begrotingstekorten?  

o Sommige landen: besparen, maar kan leiden tot minder jobs bij de overheid of 

minder aankopen door de overheid → tewerkstelling en consumptie onder druk → 

fiscale ontvangsten kunnen dalen en het begrotingstekort neemt toe 

o Andere landen (zoals België): bespaarden niet → België had in vergelijking met 

Nederland (bespaarde) relatief goede groeicijfers. Maar nadien heeft NL een 

groeiversnelling gevonden en hebben ze nu een lagere overheidsschuld 

→ Is een streng besparingsbeleid wel het juiste antwoord?  
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Hoofdstuk 2: Wat is economie? 

(niet in detail kennen) 

Grieks woord dat verwijst naar het beheer van een huishouden (→ breder dan gezin, ook bedrijven 

en overheden) → hoe beheren ze hun middelen? 

Evolutie van de economie is afhankelijk van technologische evoluties: veel consumenten zijn ook 

producent → zonnepanelen: ze produceren hun eigen elektriciteit 

→ de groep van prosumenten groeit = consumenten die ook goederen of diensten aanbieden 

 

Micro-economie: analyseert individueel gedrag in de economie → hoe gezinnen en bedrijven 

beslissingen maken en hoe ze interageren in specifieke markten 

Macro-economie: bekijkt economie als geheel → vb inflatie, werkloosheid, economische groei 

 

Schaarste: de maatschappij kan niet alle goederen produceren die de mensen wensen, de 

hoeveelheid middelen is beperkt 

Schaarste ≠ zeldzaamheid → vb kunstwerk van een beroemde schilder versus van een onbekende: 

zeldzame goederen of diensten zijn pas schaars als ze ook gewild zijn 

Ook niet zeldzame zaken kunnen schaars zijn, vb tijd 

→ economie bestudeert hoe mensen zich in een schaarse omgeving gedragen 

Het is een abstract begrip → de invulling ervan kan wijzigen in de tijd 

→ vandaag de dag wordt het gekoppeld aan het beperkte aanbod van niet-hernieuwbare 

grondstoffen zoals fossiele energiebronnen 

Onze behoeften zijn onbeperkt: voor elke al ingevulde behoefte is er altijd een nieuwe niet-ingevulde 

behoefte 

 

10 BASISPRINCIPES 

1. Mensen en keuzes 

“There is no such thing as a free lunch” 

→ alles heeft een opportuniteitskost 

vb: gratis eten geven aan studenten → misschien beter aan armen geven? = kost 

efficiëntie versus gelijkheid/rechtvaardigheid → marktfaling: markt is altijd efficiënt, maar is 

de marktwerking rechtvaardig? Vb medicijn van €400 000 euro is efficiënt, maar niet 

rechtvaardig 

o Efficiëntie: maatschappij haalt het maximale uit haar schaarse middelen 

o Rechtvaardigheid: opbrengsten van deze middelen worden eerlijk verdeeld 

o Vb chemisch bedrijf dat vervuild is misschien wel efficiënt, maar niet rechtvaardig → 

milieutaks 

2. De kost van iets wat je moet opgeven om het te krijgen 

= Opportuniteitskost of alternatieve kost 

Alles heeft een kostprijs = opportuniteitskost (niet per se geld) 

opportuniteitskost = waarde van het beste alternatief → vb in les zitten, opportuniteitskost is 

slapen (want is beste alternatief) 

→ hangt af van prikkels (incentives) 

3. Rationele mensen denken marginaal 

→ redeneren volgens kleine veranderingen 

vb slechte prof → volgende keer kiezen voor het slapen 
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Marginale beslissing = mate waarin gedrag verandert na een marginale kleine verandering 

vb ik ben moeër dan vorige week → naar les? 

o Mental shortcut = een intuïtieve beslissingsregel omdat relevante informatie 

ontbreekt 

vb: studiekeuze → je weet niet welke jobs zullen verdwijnen/ontstaan, je weet niet 

zeker of je zal slagen → hoe keuze maken bij zo’n onzekerheden? Een shortcut, zoals 

kiezen wat je nu interesseert, of wat de meesten kiezen, of raad vragen  

o In veel situaties kan je een optimale beslissing nemen door de marginale baten van 

een beslissing te vergelijken met de marginale kosten → vb leren schaken: de baat is 

de verbetering van je schaakniveau, de kost is de tijd die je erin steekt  

→ de jaarlijkse verbetering = de marginale baat van je leerinspanning  

marginale baten en kosten evolueren: 

▪ De baat is het hoogst in het eerste jaar dat je leert schaken (je leert snel veel 

bij) 

▪ De kost wordt hoger naarmate je leven drukker wordt → het kost steeds 

meer om die 4 uur te schaken 

4. Mensen reageren op prikkels 

→ vb redenen om naar de les te gaan: slagen 

marginale veranderingen in kosten/opbrengsten motiveren mensen om te reageren 

→ rationeel zijn in keuzes: appels lekkerder dan peren, is volgende week ook zo 

= homo economicus hypothese 

5. Handel kan leiden tot wederzijdse voordelen 

o Mensen hebben er baat bij met elkaar te handelen 

vb Trump: handel is niet nodig = protectionisme → alles moet door de Amerikanen 

worden geproduceerd, maar: the great depression: ineens valt handel stil tussen 

twee landen → elk land gaat stoppen met invoer 

>< economische visie: handel leidt tot voordelen 

o Concurrentie leidt tot grotere voordelen van vrije handel 

vb NMBS: niet zo efficiënt, als er concurrenten zouden zijn zou het minst efficiënte 

bedrijf zijn klanten verliezen → economie verbetert 

o Handel laat toe zich te specialiseren in wat ze het best kunnen 

= theorie van het comparatief voordeel 

vb België bier en NL kaas → ze doen niet beide beetje, maar beter: elk wat ze het 

beste kunnen 

6. Markten zijn een goede manier om economische activiteit te organiseren 

→ vraag en aanbod  

→ markteconomie: middelen worden toegewezen  

o Huishoudens beslissen wat ze kopen en voor wie ze werken 

o Bedrijven beslissen wie ze in dienst nemen en wat ze produceren 

o Smith: huishoudens en bedrijven interageren op markten alsof ze geleid worden 

door een onzichtbare hand 

= theorie van de onzichtbare hand 

▪ We houden rekening met prijzen bij kopen/verkopen → onbewust houden 

we rekening met de maatschappelijke kosten van onze daden 

7. Overheden kunnen soms de marktuitkomst verbeteren (markten zijn niet perfect) 

Wanneer de markt er niet in slaagt de middelen efficiënt toe te wijzen = marktfaling 

→ overheid kan tussenkomen om de eerlijkheid en gelijkheid te bevorderen 

vb inschrijvingsgeld unief is €7000 per student → overheid komt tussen: €900 
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vb therapie tegen kanker is €400 000 → overheid komt tussen 

Marktfalingen kunnen veroorzaakt worden door 

o Een externaliteit: impact op het welzijn van een omstaander 

▪ Positieve externaliteit: er wordt iets positief gecreëerd dat niet met de 

markt te maken heeft 

vb broodjeszaak op de hoek is duur, maar dichtbij = positief 

▪ Negatieve externaliteit: negatieve effecten bij mensen die niets met de 

marktwerking te maken hebben 

vb geluidsoverlast bij jeugdhuis 

vb milieu problematiek 

Tragedy of commons = negatieve externaliteiten en hoe gaan we er tegen op 

treden 

→ overheid wil markt rechtvaardiger maken 

o Een marktmacht: macht van een persoon/bedrijf om prijzen ongepast sterk te 

beïnvloeden 

vb middel tegen kanker ontdekt → macht om de prijs te kiezen 

maar overheid kan optreden 

vb gsm 1160 euro, gaat overheid tussenkomen? Nee: enkel als het product 

essentieel is voor een bepaald deel van de samenleving (zoals kankerbehandeling) 

8. De levensstandaard hangt af van de productie van het land 

o Levensstandaard meten en vergelijken 

▪ Persoonlijke inkomsten vergelijken 

▪ Totale marktwaarde van de productie van landen vergelijken 

o BBP = bruto binnenlands product 

= hoeveel wordt geproduceerd in 1 land 

→ geeft de sterkte van de economie weer 

nieuwe strekking: beyond GDP (grand domestic product)→ productie heeft limieten: 

ook welzijn is belangrijk (niet enkel welvaart) 

maar welvarend land heeft ook meer kans op welzijn 

o Productiviteit = hoeveelheid goederen en diensten die geproduceerd worden per 

eenheid ingezette middelen 

 

BBP per hoofd (per inwoner) 

 

 

→ ongeveer gelijke hoogte 

EU begint hoger, maar VS haalt in 

→ kloof verkleint constant 
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Per uur: niet iedereen werkt overal 

evenveel 

 

 

→ ligt dichter bijeen 

EU werkt minder: goed op vlak van 

welzijn want we hebben wel veel 

gerealiseerd 

 

 

 

 

 

9. !!! Prijzen stijgen wanneer de overheid te veel geld drukt 

o inflatie = prijsstijging 

een productenmand dat iedereen nodig heeft (jaarlijks) (brood, water, 

medicijnen,…): 100 euro betalen, jaar erna 102 euro = inflatie 

o !! Belangrijke bron van inflatie: toename van de geldhoeveelheid en economische 

groei 

o Als de overheid grote hoeveelheden geld creëert, daalt de waarde van het geld: want 

hoe schaarser, hoe duurder → veel geld: minder schaars → minder waard 

vb benzine prijzen gaan stijgen want minder voorraad 

o !! instinker: enkel FED (USA) en ECB (Europese centrale bank) kunnen geld drukken 

→ Belgische overheid kan dit niet 

10. Gewoonlijk is er een korte termijn afruil tussen inflatie en werkloosheid  

o De Phillips Curve 

 

 

Als inflatie daalt, stijgt de 

werkloosheid 

Economische groei gaat vaak samen 

met inflatie → veel economische 

groei: weinig werkloosheid 

want: economie draait goed → 

prijzen stijgen  

+ economie draait goed → meer 

geproduceerd = meer werk 

gecreëerd 

 

Natural rate of unemployment: er is altijd een bepaalde hoeveelheid werkloosheid 

→ West-Vl: frictie werkloosheid = te weinig mensen om jobs te vullen 

o ECB wil inflatie van 2%  

uit geschiedenis weten we dat bij een inflatie van meer dan 2% de economie 

achteruit gaat 
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want: alles wordt duur → koopkracht daalt → minder verkocht → minder productie 

optimaal = 2% → we moeten inflatie onder controle houden om hyperinflatie te 

vermijden 

 

2.1 Het gebruik van modellen en aannames 

• Economie is geen exacte wetenschap, maar een sociale 

• Modellen zijn altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid 

→ observatie van de complexe reële wereld 

• Economisch model: 

Variabele die je wil verklaren = variabelen die verklaren 

vb: studenten in les = tijdstip, goede prof, interessant 

• Theorieën ontwikkelen 

vb Keynes >< Hayek 

Keynes: openbare werken organiseren een nieuwe infrastructuur en een nieuwe 

werkgelegenheid → economie komt op gang 

Hayek: economie moet besparen 

(Europa koos voor de kant van Hayek) 

De rol van assumpties: 

• Assumpties maken om de wereld begrijpelijker te maken 

• Maken van de juiste assumpties: afhankelijk van de normen en waarden → een objectieve 

wetenschapper bestaat niet 

• Basisassumptie: homo economicus = mens is rationeel 

• Ceteris paribus-aanname (letterlijk: het overige gelijk blijvend) = alle factoren die we niet 

opnemen in de analyse blijven gelijk 

Vb: Bij de vraag naar normale goederen geldt dat een daling van de prijs zal leiden tot een 

toename van de gevraagde hoeveelheid en vice versa, vb vliegtickets zijn goedkoper 

geworden → meer verkocht 

→ we maken de veronderstelling dat alle andere factoren die een impact kunnen hebben op 

de vraag naar tickets niet veranderen (factoren zoals terroristische aanslagen → angst, 

uitbreken van besmettelijke ziekte op vakantiebestemming, economische crisis,…) 

• Perfecte informatie assumptie: aanname dat men een perfecte kennis heeft van de prijs, het 

nut, de kwaliteit en de productiekosten 

→ in het voorbeeld van het schaken-tijdskost hebben we perfecte informatie: we stelden dat 

de marginale baten en kosten gekend zijn 

→ in de praktijk hebben economische agenten (nemen de economische beslissingen) geen 

beschikking over perfecte informatie 

• Economische modellen zijn geen doel op zich, maar willen ons begrip van een complexe 

realiteit verhogen → “we model not to predict but to learn” 

• Sensitiviteitsanalyse: analyseren hoe gevoelig/sensitief de resultaten zijn ten opzichte van 

bepaalde cruciale assumpties 

vb evolutie van de wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro 

Vb evolutie van de olieprijs 
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2.2 Eerste model: Productiemogelijkhedencurve 

 

 

Productiefactoren: arbeid en kapitaal 

→ hoeveel gaan we produceren? 

→ op de curve: efficiënt: productie-

factoren worden optimaal benut 

 

B: niet optimaal, vb maar 215 dagen 

werken 

D: niet realiseerbaar, niet genoeg geld en 

arbeid 

Productiefactoren zijn beperkt → je moet 

iets opgeven om meer van iets anders te 

produceren 

Productiemogelijkhedencurve/grens (PMG) = curve die de maximale productie van combinaties van 

2 goederen voorstelt bij stabiele productiefactoren en technologie 

→ visuele weergave van alle mogelijke combinaties van hoeveelheden computers en auto’s die de 

economie kan produceren 

 

 

PMG illustreert volgende concepten: 

• Opportuniteitskost: wat is 1 pc waard?  

vb: 3000 pc’s of 1000 auto’s → opportuniteitskost van 3000 pc’s = 1000 auto’s  

→ 1 pc = 1/3 auto 

• Afwegingen en keuze: keuze tussen pc/auto/beide 

• Heterogeniteit van de productiefactoren: niet alle arbeiders zijn even geschikt voor de 

productie van pc’s of auto’s → Als we ons bewegen van punt E (totale specialisatie in pc’s) 

naar punt C (iets meer specialisatie in auto’s): dan geven we eerst de arbeiders op die het 

minste geschikt zijn voor de productie van pc’s → we moeten relatief weinig pc’s opgeven 

voor 1 extra auto (relatief tot de verschuiving van punt A naar F) 

want als we verder schuiven moeten we ook productiefactoren opgeven die eerder geschikt 

zijn voor de productie van pc’s → de opportuniteitskost van 1 auto stijgt  

E 

F 
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• Pareto-efficiënte manier: als de economie kiest voor een punt op de PMG en niet eronder  

→ er is geen combinatie mogelijk die efficiënter is 

In de reële economie zijn werkloosheid of een lage benutting van een productief kapitaal 

voorbeelden van Pareto-inefficiëntie 

Punten boven de PMG zijn niet bereikbaar, ten gevolge van schaarste (niet van de Pareto-

inefficiëntie)  

• Impact van veranderingen in 1 economische sector 

 

Stel dat de productie van 

kokosnoot kan toenemen tgv 

technologische 

verbeteringen, maar dat er 

geen verbeteringen zijn voor 

de ananasproductie 

Punt A (alle productie-

factoren worden ingezet 

voor ananassen) verandert 

niet 

Maar punt E zal naar rechts 

verschuiven → de hele PMG 

zal ongelijk naar boven 

verschuiven 

 

 

→ technologische verbeteringen boeken een winst op schaarste: meer productie is mogelijk 

Door technologische innovatie in 1 sector 

• Economische groei  

= een toename van de totale productie in een bepaalde periode (met zelfde input van arbeid 

en kapitaal) 

Bron van de groei: extra productiefactoren en technologische verbeteringen 

Als economie minder produceert dan mogelijk (punt G) benutten we onze 

productiemogelijkheden niet volledig → recessie = tijdelijke afname van het niveau van 

economische activiteit (houdt minstens 2 kwartalen aan) 

 

2.3 Tweede model: De economische kringloop 

(ter illustratie: niet van buiten kennen) 

Dit model analyseert de relatie tussen alle huishoudens 

Centraal in de kringloop: het evenwicht tussen de productie en het gebruik van deze productie  

→ we moeten economie zien als een kringloop waarin continu middelen circuleren tussen de 

verschillende economische agenten 
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(niet in detail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! Productiefactor arbeid: Belgische bevolkingspiramide 

 

= arbeidspotentieel van België in 1881 

 

 

 

→ inkomensoverdracht: jonge mensen betalen 

pensioen van ouderen 

 

 

 

Probleem: geen piramide meer (2005) door de 

babyboom 1960 

De breedste rijen gaan op pensioen + mensen maken 

nu minder kinderen → onderste laag gaat niet 

verbreden → pension kan niet betaald worden 

2 oplossingen: 

• Langer werken 

• Pensioen sparen 
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Hoofdstuk 3: Het individu in de economie 

(niet echt kennen, handig om te lezen) 

3.1 De Klassieke school 

• Adam Smith 

• Economische productie centraal 

• Amper belastingen, geen veralgemeend onderwijssysteem, alleen lokale ecologische 

problemen (vb smog in industriesteden) 

• Veel honger → beperkte invulling van de basisbehoeften 

→ productie van kledij verhogen: belangrijk maatschappelijk project 

• Zoektocht naar een meer efficiënte productie dankzij specialisatie 

• Inzichten: 

o De onzichtbare hand 

o Minimale overheid en maximale laissez-faire 

o Jean-Baptiste Say: elk aanbod creëert zijn eigen vraag  

= wet van Say (sluit aan bij de kringloopgedachte: elke productie leidt tot inkomens 

die vervolgens besteed worden aan consumptie) 

o De economie is altijd in een natuurlijk evenwicht 

o De marktwerking zelf kan geen recessie uitlokken, het is enkel het gevolg van 

exogene factoren zoals oorlog of terrorisme 

→ daling van de private consumptie is een tijdelijk probleem dat zichzelf wel oplost 

o Recessies duurden soms onnodig lang omdat de overheden net niet ingrepen 

o Reacties om te besparen bij de crisis van 2008 is een zeer klassieke reactie: hopen 

dat de rest van de economie zelf terug in evenwicht komt 

o 3 klassen  

▪ De kapitalisten (eigenaars van productief kapitaal zoals machines) 

▪ De werkende klasse of arbeiders en landbouwers 

▪ Klasse van de grondeigenaars 

o David Ricardo: het grootste deel van het nationale inkomen moet naar de 

kapitalisten: zij kunnen investeren en nieuwe jobs creëren 

→ klassieke economen beseften niet dat een toename van de private consumptie als 

gevolg van hogere inkomens ook meer vraag, productiemogelijkheden en jobcreatie 

kon uitlokken 

o Geen interesse in de economische beslissingen van het individu 

o Specialisatie: elke werknemer voert een heel specifieke, maar beperkte taak uit in 

het productieproces 

 

3.2 De Neoklassieke school 

• Economie werd voor het eerst een zelfstandige discipline 

• De waarde van een goed hangt af van het nut dat dit goed biedt voor consumenten 

>< klassieke school: waarde hangt af van de productiekosten  

• Het individu werd het ijkpunt van de economische activiteit 

→ rationele individuen die streven naar eigenbelang op basis van nutsvergelijkingen: ze 

streven naar maximaal nut of maximale winst 

• Eerst: de vrije marktwerking moet zo weinig mogelijk verstoord worden en zal spontaan in 

evenwicht zijn ≈ klassieke school 
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Daarna: Arthur Pigou: overheidscorrectie indien de vrije marktwerking negatieve gevolgen 

veroorzaakt voor partijen die niet deelnemen aan markttransacties 

vb: milieuvervuiling door industriële bedrijven bij omwonenden = een extern effect 

• Overheidsinterventies zijn wel beperkt tot situaties van marktfalen 

→ bij crisis zouden ze oordelen dat de overheid moet besparen 

• Asymmetrische informatie: ongelijkmatige beschikbaarheid van relevante informatie 

vb ziekteverzekering: te betalen premie wordt berekend in functie van statistische informatie 

→ geen garantie dat de klanten aansluiten bij het statistische profiel 

verzekering weet niet hoe gezond/ongezond de klant is die een verzekering komt afsluiten 

• Ze lopen het risico ‘slechte’ klanten aan te trekken met veel kans op schade 

= Adverse selectie: situatie waarbij een partij vooral tegenparttijen aantrekt die schade 

kunnen berokkenen 

→ verstoort de normale marktwerking en dwingt verzekeraars tot een hoge premie die alle 

klanten moeten betalen 

• Moreel wangedrag= na het sluiten van een contract of overeenkomst, kan het gedrag van 1 

van beide marktpartijen sterk veranderen, ten nadele van de andere marktpartij 

vb omniumverzekering van een auto → meer risico’s nemen in het verkeer  

als veel chauffeurs zich zo gedragen, moet de verzekeraar de premie verhogen voor alle 

klanten 

 

3.3 De Marxistische school 

• Karl Marx 

• Producten waarderen op basis van de geïncorporeerde arbeidswaarde 

• Productie is op basis van de sociale orde en elke maatschappij is opgebouwd rond 

productietechnologieën → als technologie verandert, maatschappij dus ook 

• Kapitalisme zou volgens Marx een tijdelijke fase zijn die zou transformeren in het 

communisme met een planeconomie 

• Planeconomie= beleid waarbij de productiemiddelen in handen zijn van de staat → de staat 

bepaalt wat er geproduceerd wordt en stelt de prijzen vast 

• Marx voorspelde: automatisering → productiviteit stijgt → ondernemingen worden meer 

afhankelijk van leveranciers van grondstoffen en technologie → meer en meer coördinatie 

nodig → enkel efficiënt als dit centraal gebeurde → na de vele crisissen zouden de 

kapitalisten deze realiteit onder de ogen zien → communisme zou de logische volgende stap 

zijn 

• De voorspelling kwam slechts gedeeltelijk uit: Rusland en China voerden het communisme in 

• Marx had het enorme aanpassingsvermogen van het kapitalisme in westerse landen 

onderschat: rationele kapitalisten: ze verbeterden de levensomstandigheden van de 

arbeiders, aanbod van gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs breidde uit 

• Kapitalisme creëerde een verzorgingsstaat als antwoord op de marxistische uitdaging 

 

3.4 De Oostenrijkse school 

• Friedrich Hayek 

• Het model van de planeconomie is gedoemd om te falen: de realiteit is te complex en 

onzeker om via een bureaucratische benadering te beheren 

→ het spontane marktresultaat is onvoorspelbaar dus heeft het weinig zin om onwenselijke 

fenomenen te willen corrigeren 
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• Centrale planning zou leiden tot een arbitraire overheid die welvaart vernietigt en daarbij de 

individuele vrijheid ten onrechte sterk beperkt 

→ verdedigt de vrije markt ≈ Neoklassieke school 

maar: gelooft niet in het rationele individu als representatieve economische agent  

>< neoklassieke school 

Hayek: het individu is te beperkt in zijn economisch handelen omdat hij bewust/onbewust 

keuzes maakt volgens de bestaande sociale normen 

• Joseph Schumpeter: ziet het kapitalisme vooral evolueren als gevolg van technologische 

innovaties door ondernemers → de zoektocht naar rendabele innovaties bepaalt de 

dynamiek van de markteconomie 

het verloop van de technologische dynamiek is onvoorspelbaar 

 

3.5 De Keynesiaanse school 

• John Maynard Keynes 

• Niet alle productieve inkomens worden aan consumptie besteed (sparen ipv investeren) 

→ een deel van de productie wordt niet verkocht → verlies → lagere productie en 

tewerkstelling in een volgende periode → investeerders gaan wachten met investeringen en 

consumenten gaan nog meer sparen als anticipatie op minder goede economische tijden 

→ vraag naar consumptiegoederen en productief kapitaal daalt → vicieuze cirkel 

animal spirits: impact van de soms irrationele verwachtingen en emoties op het economisch 

leven 

• De overheid moet via een sterke toename van haar overheidsconsumptie en -investeringen 

de vraag mee ondersteunen → terug meer verkocht → meer aanwerven → productieve 

inkomens stijgen terug en de private consumptie herstelt zich → op termijn kon de overheid 

haar eigen consumptie en investeringen opnieuw afbouwen 

• Keynes verwerpt het concept van vrije markt niet: enkel ondersteunen met tijdelijke 

interventies 

• Het gedrag van individuen hangt in sterke mate af van verwachtingen (niet altijd rationeel) 

→ concept van perfecte informatie had weinig relevantie 

• The Great Depression van 1929 duurde onnodig lang omdat overheden weigerden de 

economie te stimuleren met maatregelen die tijdelijk voor grote begrotingstekorten zouden 

zorgen → (neo)klassieke economen 

• De globale financiële crisis van 2008 had een minder lange impact dankzij Keynesiaanse 

maatregelen 

maar: forse toename van de publieke schuld in de meeste westerse landen  

• Keynes: weinig aandacht voor gevolgen op lange termijn 

“In the long run we’re all dead”  

 

3.6 De Institutionele school 

• Instituties: de informele en formele spelregels die het maatschappelijk leven in een bepaalde 

maatschappij bepalen: algemene culturele omgeving, normen en waarden, geloofssystemen, 

gewoontes, landrechten, grondwet,… 

• Thomas Veblen: de mens is een sociale constructie: het gedrag van individuen verandert als 

gevolg van onderliggende sociale veranderingen 

• Het wijzigende gedrag van het individu heeft een invloed op de maatschappij zelf 

→ om de werking van de economie te verbeteren: vooral werk maken van betere instituties 
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• The New Deal in 1933: Amerikaanse economie kampte nog steeds met de aanslepende 

depressie van 1929 

→ New Deal: investeren in instituties, zoals betere financiële en economische wetgeving, 

uitbouw van een minimale sociale zekerheid om meer vertrouwen te scheppen bij de 

bevolking, en investeringen in nutsbedrijven om te voorzien van goedkope en betrouwbare 

elektriciteits- en waterdistributie 

• Clarence Ayres: het individu wordt zo bepaald door de bestaande instituties dat ‘there is no 

such thing as an individual’ → individuen en al hun handelingen zijn het resultaat van sociale 

patronen 

→ hierover bestaat nog steeds discussie 

• Transactiekosten= de kosten om tot efficiënte markttransacties te kunnen komen, los van de 

prijs die achteraf betaald wordt voor het goed 

 

3.7 De Gedragseconomische school 

• Behaviorist school 

• Niet geïnteresseerd in conceptuele theorieën, maar wil menselijk gedrag verklaren op 

pragmatische wijze 

• Herbert Simon: kritiek op neoklassieke veronderstelling van een individu met een zeer hoge 

rationaliteit  

→ wou die vervangen door een procedurele of beperkte rationaliteit: individu streeft niet 

naar de optimale economische beslissing, maar zoekt keuzes of beslissingen die goed genoeg 

zijn (→ mentale shortcuts) 

• Daniel Kahneman en Amos Tversky: menselijke keuzes zijn vaak gebaseerd op 

vereenvoudigende vuistregels 

o Verliesaversie= bij een keuze grotere waarde hechten aan uitkomsten met verlies 

dan aan uitkomsten met winst 

het nemen van verlies brengt een hoge (psychologische) kost met zich mee dat men 

liever het onzekere voor het zekere neemt 

→ verklaart waarom mensen aandelen die het slecht doen vaak te lang houden, of 

zelfs nog bijkopen, terwijl ze aandelen die het goed doen sneller verkopen: ze nemen 

het risico van een verdere daling in plaats van nu verlies te nemen 

o Beschikbaarheidsvuistregel= kansen inschatten op basis van hoe snel iets 

beschikbaar is in het geheugen 

vb net een crisis geweest: kans dat er morgen nog een crisis komt, wordt overschat, 

crisis lang geleden: kans dat er morgen crisis komt, wordt onderschat 

o Drempelvuistregel= kansen die kleiner zijn dan een bepaalde drempel worden 

volledig genegeerd 

vb crisis lang geleden → kans op volgende crisis zwaar onderschatten of zelfs 

negeren 

o Rampenblindheid= als de vorige ramp lang genoeg geleden is, daalt de subjectieve 

kans op een volgende ramp of negeren we die kans zelfs volledig → combinatie van 

beschikbaarheids- en drempelvuistregel 

vb fietshelm dragen nadat men zwaar gevallen is 

3.8 De school van het geluk 

• John Stuart Mill: eens de mens al zijn materiële behoeften makkelijk zelf kan invullen, zal die 

zich toeleggen op zelfontwikkeling, zelfstudie, cultuurbeleving en een constructieve 

maatschappelijke rol 
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• De mens streeft eerder naar geluk in plaats van extra nut uit materiële consumptie 

• Als geluk primeert moeten de beleidsmakers niet streven naar maximale economische groei 

om de bevolking meer te laten consumeren, maar naar een organisatie van de economie die 

het geluk maximaliseert 

• Landen met hoogste zelfmoordcijfers: vooral zeer rijke landen waarin de meeste burgers 

amper materiële beperkingen ondervinden 

• Hogere consumptie of hoger inkomen levert geen nut op dat wordt omgezet in meer geluk 

• Richard Layard: paradox van de irrelevantie van materiële rijkdom: het aantal mensen dat 

niet tevreden is met zijn/haar financiële situatie is even groot als vele decennia terug, maar 

vandaag zijn we veel rijker 

• De verwachtingen en verlangens van de mens passen zich zeer snel aan aan de algemene 

toename van de welvaart → in onze huidige tijden van overvloed stelt iedereen zijn 

verwachtingen continu naar boven bij 

• In essentie zijn we niet geïnteresseerd in onze eigen absolute rijkdom, maar eerder in onze 

relatieve positie in de verdeling van rijkdom → het nut dat we koppelen aan consumptie of 

rijkdom is dus afhankelijk van vergelijkingen met de situatie van anderen 

→ de totale hoeveelheid status ligt vast, dus tegenover elke winnaar staat een verliezer → 

verklaart waarom we als maatschappij niet collectief gelukkiger kunnen worden 

• Economische adviezen 

o Meting van geluk moet ernstig genomen worden en moet geïntegreerd worden in 

het economische beleid 

o Bruto nationaal geluk als aanvulling op BBP 

o Economie met een hoge graad van tewerkstelling 

want: mensen zijn sociaal voelende wezens: wie werkloos is, is vaak ongelukkig door 

het wegvallen met de relaties met collega’s 

→ overheden moeten vooral waken over de jobkansen van laaggeschoolden 

o Fiscaal beleid dat de balans tussen werk en gezin bewaakt 

o Hoog niveau van vertrouwen: vertrouwen is gekoppeld aan stabiliteit 

o Meer inspanningen om de armoede in de derde wereld te bestrijden 

o Meer middelen besteden aan de geestelijke gezondheidszorg en aan het bevorderen 

van het gezinsleven 

 

3.9 De Evolutionair-biologische school 

• Biological engineering of moderne biotechnologie om de geluk ervaringen van de moderne 

mens te verhogen 

• Glazen plafond voor geluk: het biochemische systeem beloont acties die bijdragen op een 

hogere kans van overleven (evolutionair bepaald) → in onze moderne geluk ervaring heeft 

het biochemische systeem geen interesse 

• We zijn door de eeuwen heen geprogrammeerd om onszelf te beschermen → we zijn 

verzamelaars: vroeger voedsel, nu voorwerpen, rechten, ervaringen, contacten, partners,… 

→ elke keer als we de verzameling uitbreiden beloont de evolutie ons met een tijdelijke 

geluk ervaring 

• Een vorm van definitieve tevredenheid is niet interessant geweest vanuit evolutionair 

standpunt: we gaan altijd op zoek naar iets nieuws 

→ onze tevredenheid zal niet toenemen bij economische groei 
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Hoofdstuk 4: Vraag en aanbod op de markt 

Markt= een groep kopers en verkopers van een bepaald goed of dienst 

→ het is een mentaal gebeuren (geen fysiek) 

Vraag en aanbod: verwijst naar het gedrag van mensen in interactie op de markt → ze houden 

impliciet rekening met elkaar: kiezen om iets te kopen = interactie met aanbod 

Kopers bepalen de vraag en verkopers bepalen het aanbod 

Competitieve markt= markt met veel kopers en verkopers zodat elke individuele partij een 

verwaarloosbare invloed heeft op de marktprijs 

→ gaat vaak over homogene producten, vb eieren 

Competitie: continuüm: 

 

Perfecte concurrentie  monopolistische concurrentie  oligopolie       monopolie 

 

 

• Perfecte concurrentie = vrije concurrentie 

o Homogene of identieke producten 

o Veel kopers en verkopers zodat niemand invloed heeft op de prijs 

o Kopers en verkopers zijn prijsnemers: ze nemen de prijs aan 

• Monopolie 

o 1 verkoper die de prijs controleert: prijszetter 

o Heel veel kopers 

vb NMBS 

• Oligopolie 

o Weinig verkopers: enkele grote spelers die de markt opdelen 

vb belgacom, telenet 

→ ze hebben impact op de prijs, maar minder dan monopolist want er is 

concurrentie 

o Niet altijd agressieve concurrentie: kartelafspraken= prijsafspraak tussen 

oligopolisten: samen de prijs vastzetten (verboden in België) 

→ ze treden op als monopolist   

vb OPEC = oil producing exporting countries 

• Monopolistische concurrentie 

o Veel verkopers 

o Heterogene producten: er is variatie of kwaliteitsverschil 

o Elke verkoper kan de prijs voor zijn eigen product zelf zetten 

→ in beperkte mate want de goederen zijn vervangbaar: ze kunnen dezelfde 

behoefte bevredigen 

vb bier: heel veel biermerken en ze verschillen in kwaliteit en prijs 

vb GSM-merken 

4.1 Vraag 

• De gevraagde hoeveelheid= de hoeveelheid van een goed die kopers willen en kunnen 

kopen 

→ behoefte en prijs 

• De wet van de vraag= de gevraagde hoeveelheid van een goed daalt indien de prijs van dit 

goed stijgt 
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• Vraagschema= tabel die de relatie tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid aangeeft 

 

 

 

 

 

 

→ 3 euro: zo 

duur dat 

niemand het nog 

wil kopen 

 

 

• ! Vraagcurve= grafiek van de relatie tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid 

 

 

→ deze punten op 

de grafiek zetten 

 

 

 

→ meestal een 

rechte, maar is 

afhankelijk van de 

vraag op de markt 

 

 

 

 

 

 

• ! Elasticiteit van de vraag= de mate waarin de gevraagde hoeveelheid verandert afhankelijk 

van een prijsverandering 

hierboven: relatief elastische vraagcurve: veel verandering in vraag 

perfect inelastische vraag: prijs verandert, hoeveelheid blijft hetzelfde: verticale rechte 

(hint: i = verticaal) vb medicatie, elektriciteit 

mate van elasticiteit hangt af van substitutiegoederen (zal elastischer zijn) 

perfect elastische vraag: horizontale lijn (bestaat niet) → hoe elastischer, hoe horizontaler 

bij perfecte concurrentie: elastische vraag 
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• Marktvraag= som van alle individuele vragen (alle individuele consumenten) 

→ individuele vraagcurves horizontaal sommeren 

 
→ bij een prijs van 3 euro, wil onze markt van 2 consumenten 6 pintjes kopen 

• Beweging langs de vraagcurve: een verandering in de gevraagde hoeveelheid, veroorzaakt 

door een verandering in de prijs 

 

→ prijs stijgt: gevraagde 

hoeveelheid daalt 

Elasticiteit berekenen: rico 

berekenen (niet kunnen) 

Verandering prijs/ 

verandering hoeveelheid 

= 1/-4 

→ altijd negatief want 

vraagrechte is (bijna) altijd 

dalend 

 

• Verschuiving van de vraagcurve 

Afhankelijk van: 

o Smaken en voorkeuren 

vb verandering voedingsdriehoek → mensen gaan anders eten 

vb meer op groene energie leven → impact op de vraag van dieselauto’s 

preferenties verschuiven sterk over tijd → doen de vraag vaak veranderen 

o Prijzen van verwante goederen 

▪ Substituten: kan geconsumeerd worden in de plaats van een ander goed 

vb bier en wijn: op fuif prijsdaling van wijn, geen verandering in prijs van 

bier: toch minder bier en meer wijn verkocht 

→ prijsdaling in het ene leidt tot een daling van de vraag naar een ander 

goed 
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▪ Complementaire goederen: een goed dat geconsumeerd wordt samen met 

een ander goed 

vb auto en benzine → vraag naar een goed (auto) daalt, wanneer de prijs van 

het complement (benzine) stijgt 

→ prijsdaling in het ene leidt tot een stijging van de vraag naar een ander 

goed 

o Consumenteninkomen:  

meer verdienen → vraag van normale goederen verschuift naar rechts 

maar: inferieur goed= goed waarnaar de vraag daalt als het inkomen stijgt 

vb witproducten: mensen die meer verdienen zien ze als minderwaardig en gaan er 

dus minder van kopen 

o Aantal kopers 

meer kopers: vraag neemt toe 

o Verwachtingen 

vb verwachting dat olieprijs gaat stijgen → nu veel olie kopen 

→ komt veel voor op de aandelen markt 

 

4.2 Aanbod 

• Aangeboden hoeveelheid= hoeveelheid van een goed die de verkopers willen en kunnen 

verkopen 

• Wet van het aanbod= aangeboden hoeveelheid van een goed stijgt wanneer de prijs van dat 

goed stijgt 

want: marginale kost= de kost om 1 extra eenheid van een bepaald goed te produceren 

→ de marginale kost stijgt samen met de productiehoeveelheid 

vb: studentenjob (aanbod van arbeid) in functie van loon (marktprijs) → als loon stijgt zullen 

meer studenten bereid zijn om te werken want dan overschrijdt het loon de marginale kost: 

opgeven van vrije tijd 

• Aanbodschema= tabel van de relatie tussen de prijs en aangeboden hoeveelheid 
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• Aanbodcurve= grafiek van de relatie tussen prijs en aangeboden hoeveelheid 

 

 

→ prijsstijging: 

verandering op de rechte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ prijselasticiteit= mate waarin aangeboden hoeveelheid verandert bij prijsverandering 

rico: 0,5/1 → 0,5 = prijselasticiteit (bijna altijd positief) 

o Perfect elastisch: horizontaal = aanbod hangt af van de prijsverandering 

vb aandelen, olie → iets wat je kan stockeren  

als de prijs daalt, wachten met aanbieden tot ze terug stijgen 

o Perfect inelastisch: verticaal = onafhankelijk van de prijs dezelfde hoeveelheid 

aanbieden 

vb verse vis: moet verkocht worden 

• Marktaanbod: som van alle individuele aanbiedingen 

• Verschuivingen van de aanbodcurve 

o Prijzen van gerelateerde goederen 

▪ Substituut: een goed dat je met de beschikbare productiemiddelen kan 

produceren in plaats van een ander goed 

vb café: 1 tapkraan niet gebruiken en de barman inzetten om cocktails te 

maken 

▪ Complement: een goed dat je goedkoper samen met een ander goed kan 

produceren, gegeven de beschikbare productiemiddelen 

vb productie van afgeroomde melk en boter: productieproces van 

afgeroomde melk → komt room vrij, daarmee kan boter worden gemaakt 

→ als prijs van boter stijgt: meer melk produceren, dus aanbod van melk 

stijgt 

o Inputprijzen= prijzen van de grondstoffen nodig om te producten te vervaardigen 

vb lonen 

→ inputprijzen stijgen → marginale kost stijgt → aanbod daalt 

o Aantal verkopers 

meer verkopers → aanbod naar rechts 

o Productiviteit: technologische vooruitgang → goedkoper om zelfde producten te 

vervaardigen → aanbod naar rechts 

o Verwachtingen 

vb volgende week kan ik meer krijgen voor mijn producten → wachten met ze aan te 

bieden 
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• Beweging langs de aanbodcurve 

→ altijd door een prijsverandering 

 

4.3 Marktevenwicht 

Marktevenwicht= een situatie waar de prijs een niveau bereikt waarvoor de aangeboden 

hoeveelheid gelijk is aan de gevraagde hoeveelheid 

• Evenwichtsprijs= de prijs die de aangeboden en gevraagde hoeveelheid in evenwicht brengt 

• Evenwichtshoeveelheid= de gevraagde en aangeboden hoeveelheid bij de evenwichtsprijs 

Vraag-en-aanbodschema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafisch:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markten die niet in evenwicht zijn: 

• Surplus 

o prijs boven evenwichtsprijs 

o aangeboden hoeveelheid 

boven de gevraagde 

→ aanbodsoverschot = 

surplus 

o prijs daalt zodat verkoop 

stijgt → opnieuw naar 

evenwicht 
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o vb aanbod van arbeid in België: 

▪ lonen laten dalen 

▪ alternatieve markt: zwartwerk (want geen vraag naar werk op gewone 

markt) 

• Tekort 

o Prijs onder 

evenwichtsprijs 

o Aangeboden hoeveelheid 

minder dan gevraagde 

→ aanbieders gaan prijs 

verhogen → opnieuw 

naar evenwicht 

o Vb goud 

vb kot 

▪ Prijzen van koten 

laten stijgen 

▪ Meer koten 

bouwen: meer aanbod → verschuift naar rechts (A2) → nieuw evenwicht 

Evenwicht berekenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenwichtsprijs Pm wiskundig berekenen door vraag en aanbod aan elkaar gelijk te stellen: 

 
 

A2 
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Wet van vraag en aanbod= stelling dat de prijs zich aanpast tot de aangeboden en gevraagde 

hoeveelheid in evenwicht zijn 

Verandering van het marktevenwicht analyseren: 3 stappen: 

1. Bepalen of de gebeurtenis leidt tot een verschuiving van het aanbod of van de vraag (of 

beide) OF een prijsverandering (verschuiving op de curve) 

2. Verschuift de curve naar links of rechts? 

3. Vraag-en-aanbod grafiek gebruiken om te zien hoe de verschuiving de evenwichtsprijs en 

hoeveelheid verandert 

Voorbeelden: 

Melkmarkt: melkprijs is te laag → hoe prijzen verhogen? 

 

 

→ aanbod verminderen (naar 

links: A2) → prijzen stijgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft Europa gedaan?  

 

1. Europa heeft minimumprijs 

ingevoerd 

2. → Er werd meer geproduceerd 

(want EU kocht alles op) → overschot 

aan goederen: surplus 1 

3. Er werd gezegd: hoeveel melk je 

ook produceert, we kopen het op  

→ ze gaan meer produceren: A2 

→ nog meer surplus: S2 

 

 

4. Quotum opgelegd: aanbod werd teruggedrongen naar originele aanbod: A3   

→ evenwicht is er terug :  

 

 

PEU 

Surplus 1 

A2 
Surplus 2 A3 
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4.4 De wet van Davenent-King 

= een beperkte daling in de oogst van een vergankelijk landbouwproduct (kan niet gestockeerd 

worden) kan leiden tot een scherpe prijsstijging en vice versa 

→ hangt af van de elasticiteit: gaat op voor een inelastische vraag 

Andere definitie: 

= groot effect op omzet afhankelijk van de elasticiteit van de vraag 

 

Inelastische vraag: geen nut om aanbod uit te breiden want heel beperkte omzetstijging 

 

Omzet= prijs x verkochte hoeveelheid 

Omzet bij A1 is A+C 

Omzet bij A2 is C+B → kleiner 

→ het heeft geen zin om de productie uit te 

breiden want inelastische vraag 

→ bij standaardlandbouwgoederen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elastische vraag: wel grote omzetstijging 

C+B is groter dan C+A 
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DEEL 2: Welvaart, handel & overheidsingrijpen  

Hoofdstuk 5: Vraag, aanbod en overheidsbeleid 

5.1 Actualiteit 

Nudging= een zetje geven 

vb aanzetten tot gezond eten → gezonde producten op ooghoogte zetten in de winkel 

 

CASUS 1: populariteit van avocado’s 

• Avocadoprijzen stijgen 

→ landbouwers in Mexico gaan meer avocadobomen planten 

• Avocadomarkt:  

 

Avocado is een luxeproduct  

→ elastische vraag 

Vraag naar avocado is 

gestegen: V2 

→ prijsstijging: P2 

Landbouwers: productie 

uitbreiden → ze planten 

avocadobomen in plaats van 

standaardgoederen: A2 

 

!! Enige zekerheid bij zo’n 

casus: Q3 > Q1 

 

 

Omzet 1: A 

Omzet 2: A+B+C 

Omzetstijging: B 

 
 

 

V2 

P2 

P1 

A2 

Q1  Q2     Q3 

A B C 
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CASUS 2:  

 Tweedehandsmarkt      Nieuwe wagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Fiscaliteit op beide markten stijgt → meer tweedehandsauto’s: A2 

Vb hogere belastingen op bedrijfswagen → ze willen het niet meer → auto naar 

tweedehandsmarkt 

+ vraag stijgt want mensen die bedrijfswagen hadden, hebben er een nieuwe nodig: V2 

!! → enige zekerheid: Q2 > Q1 de hoeveelheid stijgt 

(kan vraag zijn op examen: een casus en dan → waarvan ben je zeker?) 

2) Nieuwe markt: belasting op goederen → A2  

→ minder voordelig om goederen aan te bieden voor dezelfde prijs: mensen kopen meer 

tweedehandsauto’s → productiviteitskost= vraag daalt 

! enige zekerheid: Q2<Q1 hoeveelheid daalt 

3) Waarom zou overheid bedrijfswagens zwaarder belasten? 

a. Om gebruik van bedrijfswagens terug te drijven (milieukwestie) 

b. Maar probleem: tweedehandsauto’s vervuilen meer 

c. Als ze dit doen moeten ze ook meer investeren in beter openbaar vervoer, onderzoek naar 

elektrische wagens,… = ondersteunend beleid 

→ zonder die ondersteuning werkt de politiek niet! 

d. EN: tweedehandsauto’s ook belasten 

 

 

CASUS 3: nieuw handboek economie 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

1e jaar dat het verkocht wordt: inelastische vraag want iedereen heeft het nodig 

(niet perfect inelastisch: sommige studenten kopen het niet) 

A2 

V2 

A2 

V2 

Aanbod 

Vraag V2 

V3 



26 
 

2e jaar: mensen kunnen tweedehands kopen → vraag naar links: V2 

Vraag wordt elastischer want er is een alternatief: V3 

→ prijs daalt 

→ boekenmarkt gaat boeken actualiseren zodat vraag terug inelastisch wordt (en prijs terug stijgt) 

 

5.2 Prijsmaatregelen 

→ worden meestal gebruikt wanneer de beleidsmakers geloven dat de marktprijs niet rechtvaardig is 

ten opzichte van de kopers of verkopers  

→ prijsplafonds en bodemprijzen 

 

Prijsplafond = een wettelijke maximumprijs waartegen een goed kan verkocht worden 

Vb sociale huurprijzen 

• Niet bindend: het ligt boven de evenwichtsprijs 

 

 

niet bindend, want je mag nog altijd de 

evenwichtsprijs aanrekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bindend: het ligt onder de evenwichtsprijs  

→ leidt tot 

o tekorten want QV < QA  

vb benzinetekort 

o Rantsoeneringsmechanismen → 

▪ Lange rijen 

▪ Discriminatie door 

verkopers (er zijn toch 

genoeg kopers: je kan 

kiezen aan wie je verkoopt) 

vb als ouder kind al op 

school zit, krijgt jonger kind 

voorrang  

▪ Wachtlijsten (vb in scholen) 

o Kwaliteitsdalingen 

vb maximale huishuur → eigenaar wil er niet meer in investeren, er zijn toch genoeg 

kopers op de markt 
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CASUS: rijen bij de benzinepomp 

• OPEC (oligopolisten die samen de prijzen bepaalden) verlaagde de productie van ruwe olie → 

hogere prijzen en dus ook hogere benzineprijzen 

• Het prijsplafond was eerst niet bindend, maar:  

 

OPEC laat het aanbod dalen tot 

A2 → prijsplafond wordt bindend 

→vraagoverschot: meer vragers 

dan aanbod → aanschuiven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eigenlijk moet de vraag inelastischer getekend worden: iedereen heeft benzine nodig: 

 

 

 

→ de nieuwe omzet is veel groter (de 

rechthoek) 

→ toepassing van Davenent-King: ze 

creëren schaarste → hogere omzet 
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CASUS: beheersing van huurprijzen 

• Maximale huurprijzen → doel: huurwoningen goedkoper maken 

• Maar: zonder flankerend beleid: “the best way to destroy a city, other than bombing) 

→ huurprijzen op lange en korte termijn: 

 

Perfect inelastisch aanbod (want onafhankelijk van de 

prijs, de huizen blijven op de markt) 

 

V>A want bindend prijsplafond → vraagoverschot → 

kwaliteitsverlies: ook al laten we het huis verkrotten, 

er is toch vraag naar 

 

 

 

 

 

 

In plaats van te verhuren: gaan ze huizen verkopen 

→ aanbod wordt elastischer: er is een alternatief 

(verkopen) 

 

 

→ veel groter vraagverschot: problematiek 

verergert → nog meer kwaliteitsdaling 

 

 

 

→ nood aan een flankerend beleid 

• Overheid: zelf sociale woningen bouwen om woningnood te lenigen → kwaliteit op orde 

houden 

• Private markt stimuleren om te investeren 

• Kwaliteitseisen stellen 

Dit is gebeurd in Gent (koten): er moet brandveiligheid zijn,… 

 

Prijsbodem = een wettelijke minimumprijs 

waartegen een goed kan verkocht worden 

Vb landbouwgoederen, zoals melk 

• Niet bindend: onder de evenwichtsprijs 

• Bindend: boven de evenwichtsprijs →  

o Aanbodoverschot: want QA > QV  

o Rantsoeneringsmechanismen 

o Vb: minimumloon, prijssubsidies 

in de landbouw 
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Het minimumloon 

 
Leidt tot 

• Bijkomende werkloosheid bij laaggeschoolden 

• Hoger loon voor laaggeschoolden die wel werk hebben 

→ flankerend beleid nodig: 

• Bijkomende scholing voor laaggeschoolde werklozen 

• Actieve hulp bij het zoeken naar een baan 

→ werkloosheidsval = als minimumloon dat op markt tot stand komt dicht ligt bij uitkering (doppen) 

dan gaan mensen niet meer werken 

 

Quota 

= hoeveelheidsinterventie  

→ overheid legt een minimum- of maximum hoeveelheid op  

Vb leerplicht = minimumhoeveelheid  

 

CASUS: OPEC 

Een aantal olieproducerende overheden hadden beslist om een olieproductiebeperking in te voeren 

(productiequotum) 

Quotum: 40 eenheden 

Prijs die consument bereid is te 

betalen (€6) ligt hoger dan de prijs 

die de producent wenst te 

ontvangen (€4) 

Stel: onderhandelde prijs is €5 

→ consumpentensurplus: ABC 

→ producentensurplus: DEF 

→ welvaartsverlies: CE 
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5.3 Belastingen 

LAFFER CURVE 

in het begin heeft belastingverhoging geen 

impact op economie 

→ kantelpunt: je kan belasting voet niet 

meer verhogen zonder negatieve impact 

op economie: economie zou stilvallen 

MAAR: nooit getest geweest!! En toch 

wordt het heel vaak gebruikt in politieke 

debatten 

+ niemand heeft het kantelpunt berekend 

 

 

 

 

Belastingen beïnvloeden de marktuitkomst: 

• Overheden heffen belastingen om publieke projecten te financieren  

OF om marktfalen tegen te gaan 

• Belastingen ontmoedigen economische activiteit op de markt 

vb als systeem van vraag en aanbod wel efficiënt is, maar maatschappelijk niet optimaal 

• Belasting op een goed → de verkochte hoeveelheid daalt 

→ kopers en verkopers delen de last van de belasting: de koper betaalt meer en de verkoper 

ontvangt minder → de evenwichtshoeveelheid daalt 

 

Belastingspreiding = de manier waarop de lasten van een belasting worden verdeeld tussen de 

verschillende marktpartijen 

 

Belasting op kopers: 

 

 
→ vraag krimpt 



31 
 

Prijs die kopers betalen: op oude vraagcurve  (recht boven het nieuwe evenwicht) 

→ last voor de koper is 30 cent, de verkoper draagt 20 cent van de 50 (de 50 cent gaat naar de 

overheid) 

         = de omzet voor de overheid = de belastingswinst 

→ voor iedere hoeveelheid van de 90 die verkocht wordt, krijgt de overheid 50 cent 

Effect van de belasting: 

• Ontmoedigt marktactiviteit (van 100 naar 90) 

• De verkochte hoeveelheid daalt 

• Kopers en verkopers delen de last 

Belasting op verkopers: 

→ aanbod krimpt  

Loonbelasting:  
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!! Spreiding van de belasting hangt af van de elasticiteit van vraag en aanbod 

 

 

 

Bovenste deel van belasting: 

gedragen door kopers 

Onderste deel door verkopers 

→ inelastische vraag: kopers 

dragen het grootste deel van de 

last 

vb sigaretten 

 

 

 

 

Inelastisch aanbod: verkopers 

dragen het grootste deel van de last 

 

 

 

 

 

 

 

→ de lasten van een belasting worden het meest gedragen door die kant van de markt die het minst 

elastisch is 

• Inelastische vraag: vooral kopers 

• Inelastisch aanbod: vooral verkopers 
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Hoofdstuk 6: Welvaart 

6.1 Welvaartseconomie 

Marktevenwicht: 

• Maximaliseren de evenwichtsprijs- en hoeveelheid wel de totale welvaart van kopers en 

verkopers? 

• Marktevenwicht weerspiegelt de manier waarop markten schaarse middelen toewijzen 

• Welvaartseconomie: is die marktallocatie ook maartschappelijk wenselijk? 

→ bestudeert hoe de allocatie van middelen de economische welvaart beïnvloedt 

(allocatie= ter beschikking stellen) 

• Smith: de manier waarop individuele acties op een vrije markt toch leiden tot maximale 

welvaart noemde hij ‘the invisible hand’ 

• De efficiëntie van de markt is enkel verzekerd als er wordt voldaan aan de voorwaarde van 

concurrentie: 

o Er moet perfect symmetrische informatie zijn 

= alle partijen op de markt hebben dezelfde informatie 

o Er mag geen marktmacht zijn 

= bedrijven hebben niet de mogelijkheid af te wijken van de marktprijs 

o Er zijn geen effecten van het marktevenwicht op derde partijen 

vb milieuvervuiling  

→ deze voorwaarden zijn natuurlijk niet altijd voldaan 

 

6.2 Welvaart van de consument 

Door deel te nemen aan de markt vergroten de consumenten hun welvaart: consumenten kopen 

enkel een product als hun individuele bereidheid tot betalen hoger ligt dan de prijs 

→ wordt weergegeven door een vraagcurve (geeft weer hoeveel elke persoon bereid is om te 

betalen) 

Consumentensurplus = de economische welvaart vanuit het perspectief van de koper 

Bereidheid tot betalen = de maximale som die een koper wil betalen voor een goed/dienst 

→ in welke mate de consument het waardeert 

Consumentensurplus: het verschil tussen de bereidheid tot betalen en het werkelijk betaalde bedrag 

Vb GSM kopen: iedereen heeft op voorhand een budget 

→ maar iedereen betaalt de marktprijs 

 

Voorbeeld: 

 

 

→ het vraagschema 
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Vraagcurve: 

 

 

 

 

→ hoe meer personen we erin 

zetten, hoe meer het evolueert 

naar een rechte 

 

 

 

 

 

 

 

Consumentensurplus meten aan de hand van de vraagcurve 

 

Prijs = €70 

 

John: €30 euro verschil tussen wat hij wil 

betalen en wat hij moet betalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ totale consumentensurplus = oppervlakte onder de vraagcurve en boven de prijs op de markt 

 

Invloed van de prijs op het consumentensurplus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsverlaging: aanbod verschuift naar rechts (A2)  

A1 

A2 

Die al in de markt zaten 
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Consumentensurplus meet het voordeel dat de kopers ontvangen door de aankoop, zoals de kopers 

het zelf percipiëren (afhankelijk van hun initiële bereidheid tot betalen) 

→ subjectief gegeven 

 

6.3 Welvaart van de producent 

Producentensurplus = de economische welvaart vanuit het perspectief van de verkoper 

= het bedrag dat een verkoper ontvangt voor een goed min de kost voor de verkoper 

→ getoond door aanbodrechte 

!! → meet de baat voor verkopers van hun marktparticipatie 

Het producentensurplus meten aan de hand van de aanbodcurve 

→ de oppervlakte onder de prijs en boven de aanbodcurve 

 
Invloed van de prijs op het producentensurplus: 

 

Stijging evenwichtsprijs: stijging producentensurplus (stijging met   DECB en EFC) 
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6.4 Welvaart op de markt 

Totale welvaart op de markt = de som van het consumentensurplus en het producentensurplus 

Als consumentensurplus = bereidheid tot betalen – prijs 

En producentensurplus = prijs – marginale kosten van productie 

Dan is de som ervan = bereidheid tot betalen – de marginale kosten = de totale welvaart 

!! → totale welvaart = de mate waarin de waarde voor de consumenten de kosten voor de 

producenten overtreft 

→ totale surplus = consumentensurplus + producentensurplus 

 
 

Marktefficiëntie = het marktevenwicht leidt tot precies die prijs en hoeveelheid die de totale 

welvaart maximaliseren 

 

 

verkochte hoeveelheid lager dan de 

evenwichtshoeveelheid → welvaart 

laten toenemen door de hoeveelheid te 

verhogen, want waarde voor 

consumenten ligt hoger dan kosten 

voor producenten 

 

verkochte hoeveelheid hoger dan de 

evenwichtshoeveelheid → welvaart 

laten toenemen door de hoeveelheid te 

laten dalen, want de waarde voor 

consumenten ligt lager dan kosten voor 

producenten 

 

 

→ links van het evenwicht laten we welvaart stijgen door de hoeveelheid te vergroten en rechts van 

het evenwicht door de hoeveelheid te verkleinen → de welvaart zal maximaal zijn op het evenwicht 
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!! het marktevenwicht, waarbij iedereen gewoon streeft naar zijn/haar eigenbelang, leidt tot 

maximale welvaart en is dus maatschappelijk wenselijk 

→ daarom zijn veel economen voorstander van de vrije marktwerking 

Het marktevenwicht laten voor wat het is = laissez-faire 

Enkel als er geen marktfaling is 

• Externaliteiten 

• Marktmacht 

• Imperfecte informatie  

→ dan moet overheid wel optreden 

 

Klassieke school versus Keynesiaanse school 

• Klassieke school: laissez-faire → ze geloven in de markt 

• Keynesianen: investeren in infrastructuur 

→ beter wegennetwerk + meer werk 

→ ze produceren een bijkomende vraag naar infrastructuur 

Als overheid investeert: V2 

 

 

producentensurplus:  

was de onderste driehoek 

en stijgt met gearceerde deel 

(naar rechts)  

 

consumentensurplus was de 

bovenste driehoek 

en stijgt met gearceerde deel 

(naar links) 

 

→ die 2 stijgingen samen = 

stijging van de totale welvaart 

 

Het bijkomende producentensurplus is de motor 

>< Klassieke school: ze zijn de overheidsuitgaven vergeten → toename in surplus vergelijken met de 

kost van de overheid 

Keynesianen: ‘zorg gewoon dat je economie groeit’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 
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Hoofdstuk 7: De kost van belastingen  

Indirecte belasting = een belasting waarbij er geen directe band is tussen de economische agent die 

de belasting betaalt en de belastende overheid 

→ directe belasting is een belasting op een persoon en een indirecte belasting is een belasting op 

een transactie 

Vb btw = een belasting over de toegevoegde waarde  

• In Be: 21% 

• Bepaalde producten (zoals voeding): 6% 

Subsidie = de producent ontvangt een hogere prijs dan dat de consument betaalt → de overheid legt 

een deel bij →= een omgekeerde belasting 

Belasting op de vraag: de koper betaald een deel aan de overheid 

Belasting op het aanbod: de verkoper betaald een deel aan de overheid 

 

7.1 Gevolgen van de indirecte belastingsheffing 

Belasting → nieuw marktevenwicht → gevolgen voor consumenten- en producentensurplus (ze dalen 

allebei) 

!! Het onvermijdelijke verlies ten gevolge van belastingen: 

• Het maakt niet uit of een belasting wordt geheven op de kopers of de verkopers  

Want:  

o Prijs betaald door de kopers stijgt 

o Prijs ontvangen door de verkopers daalt 

• Belasting op kopers: vraag naar links 

• Belasting op verkopers: aanbod naar links 

• Belasting plaatst een wig tussen de prijs die de kopers betalen en de prijs die de verkopers 

ontvangen 

vb koper betaalt 121 euro voor een broek (21% btw) maar de verkoper ontvangt maar 100 

(€21 gaat naar de overheid) 

→ de verkochte hoeveelheid daalt onder de hoeveelheid die verkocht zou worden zonder 

belasting 

• De omvang van de markt voor dit goed/dienst krimpt dus 

 

 

T = de omvang van 

de belasting 

= de belastingswig 

Q = de verkochte 

hoeveelheid 

 

T x Q  = de 

opbrengst van de 

belastingen voor de 

overheid 
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CE = onvermijdelijk 

verlies: wordt niet 

gecompenseerd door 

overheidsinkomsten 

 

BD = 

overheidsinkomsten 

 

ABC was 

consumentensurplus, 

na belasting: A blijft 

over 

 

 

Onvermijdelijk verlies =  deadweight loss = de totale daling in welvaartsurplus ten gevolge van een 

marktverstoring, zoals een belasting 

 

Omvang van het DWL (deadweigt loss) hangt af van de mate waarin de aangeboden en gevraagde 

hoeveelheid reageren op prijswijzigingen → dit hangt af van de prijselasticiteit van vraag en aanbod 

 
DWL is de driehoek achter de belastingswig en onder de vraag 

 

CASUS: argumenteer vanuit maatschappelijk 

standpunt waarom je sigaretten mag belasten 

• Minder roken: V naar links: V2 

• Inkomsten stijging voor overheid (rechthoek) 

• Inelastische vraag want verslavend product  

      → kleine DWL 

• Besparing op gezondheidszorg (want 

sigaretten zijn ongezond)  

 

 

 V2 
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vb: markt van vette voeding 

→ vetbelasting? 

• Sterke verschuiving van de vraag: V2 

• Kleine inkomsten, want sterke prijsdaling 

en hoeveelheidsdaling 

• Grote DWL 

→ geen goed idee 

 

 

 

 

 

 

 

→ Inelastische goederen worden zwaarder belast dan elastische goederen 

Hoe meer elasticiteit, hoe groter de daling in de evenwichtshoeveelheid → hoe groter het DWL 

 

7.2 Een procentueel belastingstarief 

= procentuele belasting op de producentenprijs 

Vb: indirecte belasting van 50% → prijs van consumenten = prijs van producenten x 1,50 

→ aanbodcurve verschuift niet evenwijdig naar boven, maar roteert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ dezelfde gevolgen voor consumenten- en producentensurplus, belastingsontvangsten en het 

welvaartsverlies → vanuit economisch standpunt maakt het niet uit of het belastingstarief in euro of 

procent wordt uitgedrukt 

Het enige relevante feit is dat er een verschil ontstaat tussen prijs van de kopers en prijs van de 

verkopers 

 

 

 

 

 

 

V2 
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DWL en belastingsopbrengsten: bij elke toename van belastingsvoet, stijgt het DWL nog sneller dan 

de voet 

 
Kleine belasting: opbrengst klein     meer belasting: meer opbrengst     nog meer belasting: opbrengst 

daalt want hogere 

belastingen doen markt 

krimpen 

 
Aanbodseconomie: inzicht van Reagan en Laffer die stelden dat een belastingsvermindering meer 

mensen er toe zou aanzetten te werken, en daardoor zelfs de belastingsinkomsten zou kunnen 

verhogen 

 

7.3 Subsidies 

Vb zonnepanelen: de koper zal een lagere prijs betalen dan dat de verkoper ontvangt 

Subsidie kan ook de vorm aannemen van een belastingskorting (vanuit economisch standpunt is er 

geen verschil)  

Nieuw marktevenwicht: de verhandelde 

hoeveelheid is toegenomen 

Consumentensurplus stijgt want prijs 

daalt van €5 naar €4 (DEF komt erbij) 

Producentensurplus stijgt ook want prijs 

stijgt van €5 naar €6 (BC komt erbij) 

→ Overheid subsidieert de vlakken 

BCDEF en G (=het welvaartsverlies) 

→ tegenover G staat geen stijging van 

een surplus dus: verlies 
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Hoofdstuk 8: Internationale handel 

Protectionisme = landgrenzen afschermen voor geïmporteerde goederen 

→ binnenlandse productie stimuleren 

Probleem: het werkt nooit 

Vb crisis 1930: US protectionistisch beleid 

• Op korte termijn: binnenlandse producenten beschermen 

• Op lange termijn: landen reageren door zelf ook een protectionistisch beleid op te leggen 

• mondiale economie: heel veel vragers 

maar protectionisme: vraag valt stil: we kunnen niet meer overal ter wereld verkopen 

 

→ enkel perfectionistisch beleid voeren als je het 

kan compenseren (de krullende lijn 

compenseren) 

 

 

 

 

Onderlinge afhankelijkheid = handel met elkaar drijven 

→ mensen zijn beter af als ze specialiseren en dan handel drijven 

• Specialisatie verhoogt totale kennis → verhoogt productiviteit 

• Zonder handel is specialisatie onmogelijk 

• Zonder handel zou iedereen zelfvoorzienend moeten zijn 

  

8.1 Absolute en comparatieve voordelen 

Voorbeeld: kleine economische omgeving (vb dorp), er zijn 2 handelspanden beschikbaar 

Louis en Peter zijn 2 broers, ze beschikken samen over een beginkapitaal en ze willen een 

fietsherstelzaak en computerzaak beginnen. 

Productiviteit van Louis en Peter: 

 Tijd nodig om een 
computerprobleem op te 
lossen 

Tijd nodig om een fiets te 
repareren 

Louis 20 min 10 min 

Peter 30 min 20 min 

→ Wie zou best de fietshersteldienst in pand A uitbaten en wie de computerzaak in pand B? 

= allocatie van de arbeid 

Louis heeft een absoluut voordeel: hij is sneller in beide activiteiten  

Opportuniteitskost = de niet gerealiseerde opbrengst van het best mogelijke alternatief 

→ vb Louis doet 20 min over computerprobleem, en in 20 min zou hij 2 fietsreparaties doen 

Opportuniteitskosten van Louis en Peter: 

 Opportuniteitskost van 1 
computerreparatie 

Opportuniteitskost van 1 
fietsreparatie 

Louis 2 fietsreparaties ½ computerreparatie 

Peter  1 en ½ fietsreparatie 2/3 computerreparatie 
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Hoe minder je moet opofferen voor een goed of dienst, hoe goedkoper die voor je is 

→ herstellen van een fiets is het goedkoopst voor Louis: hij moet maar een halve computerreparatie 

opofferen, het herstellen van een computer is het goedkoopst voor Peter: hij moet maar 1,5 

fietsreparaties opofferen  

→ een computerreparatie is het goedkoopst voor Peter, hoewel hij er meer tijd voor heeft dan Louis 

→ Peter heeft een relatief of comparatief voordeel in het herstellen van een computer 

Comparatief voordeel = gebaseerd op de opportuniteitskost van de ene activiteit, uitgedrukt in de 

andere activiteit 

→ Louis zal zich specialiseren in het herstellen van fietsen en Peter in het herstellen van computers 

 

8.2 Productiemogelijkheden en de baten van specialisatie 

Voorbeeld: primitieve economie, Lisa en Paul maken souvenirs voor toeristen: Lisa maakt 

haarspelden en Paul maakt sleutelhangers (ze kunnen allebei ook het andere maken) 

• Productiviteit meten op basis van productie per uur: 

o Lisa maakt op 1 uur 24 haarspelden 

of 12 sleutelhangers 

o Paul maakt 24 sleutelhangers of 12 haarspelden 

→ Paul heeft comparatief voordeel in het maken van sleutelhangers (hij moet maar een 

halve haarspeld opofferen, Lisa zou er 2 moeten opofferen) 

Lisa heeft een comparatief voordeel in de productie van haarspelden 

• Productiemogelijkheden 

→ door hun tijd te verdelen over 

beide activiteiten is elk punt op 

de lijn een mogelijke productie 

Vb als Paul al zijn tijd besteed 

aan sleutelhangers, maakt hij er 

24 en 0 haarspelden. Als hij het 

uur gelijk verdeeld, produceert 

hij 12 sleutelhangers en 6 

haarspelden. Als Lisa het uur 

verdeeld, produceert ze het 

omgekeerde. 

→ totale productie van Paul en 

Lisa is dan 18 sleutelhangers en 

18 haarspelden 

 

→ de productie bij niet-specialisatie: punt A 

Als Paul zich specialiseert in sleutelhangers en Lisa in haarspelden: Paul 24 sleutelhangers en Lisa 24 

spelden → productie bij specialisatie punt C (ligt hoger) 

→ door te specialiseren wordt de arbeidstijd zo efficiënt mogelijk benut 

De volle lijn door C = de productiemogelijkhedengrens van Paul en Lisa indien ze zich specialisaren in 

de activiteit waarin ze een comparatief voordeel hebben 

! Specialisatie is iet altijd beter: als Lisa zich specialiseert in sleutelhangers en Paul in haarspelden: de 

productie van beide is maar 12 → punt B 
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8.3 Handel tussen landen 

Door specialisatie en handel kunnen economische sectoren in verschillende landen hun totale 

productie en de economische welvaart verhogen 

 

Begin industriële revolutie: België had een belangrijke textielindustrie  

• Productie van kledij was arbeidsintensief 

→ vooral arbeid ingezet bij de productie 

• Land met laagste arbeidskost heeft dus een comparatief voordeel 

→ concurrentie uit goedkopere producenten in Azië en Noord-Afrika (lageloonlanden) 

• Heel wat tewerkstelling verloren in Belgische textielsector 

• → protectionistische maatregelen: belastingen ingevoerd op geïmporteerde textielproducten 

(later werden deze afgeschaft in het kader van internationale handelsakkoorden) 

• Vanuit economisch standpunt zijn de importheffingen niet efficiënt: de mensen die werkten 

in de textielsector zouden toch nieuwe jobs vinden in andere industriële sectoren 

(goedkopere kledij → meer budget over voor andere producten → daar worden meer jobs 

gecreëerd)  

 

België: sterk exportland 

• Kleine interne markt 

• Logistieke speler: diensten exporteren 

 

Dumping = export die plaatsvindt tegen een prijs die beneden de kostprijs ligt (niet respecteren van 

bestaande handelsafspraken of het eenzijdig invoeren van invoerheffingen) 

 

Evenwicht zonder handel: 

vb een land produceert staal (geïsoleerd van 

de rest van de wereld), maar niemand in dit 

land mag staal importeren of exporteren → 

een gesloten markt 

 

 

 

 

 

Effect van vrijhandel op import en export: binnenlandse prijs in gesloten markt vergelijken met de 

wereldprijs 

• Land heeft comparatief voordeel → binnenlandse prijs zal onder wereldprijs liggen 

→ exportland 

• Geen comparatief voordeel → binnenlandse prijs zal boven wereldprijs liggen 

→ importland 
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Evenwichtsprijs ligt onder de 

wereldprijs → exportland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor handel: consumentensurplus: A+B en producentensurplus: C 

Na handel: consumentensurplus: A (boven prijs) en producentensurplus: B+C+D 

→ totale welvaart stijgt want D is erbij gekomen en B is overgegaan naar producentensurplus  

Binnenlandse consumenten moeten een hogere prijs betalen: consumentensurplus daalt 

!! de welvaartswinst voor bedrijven is groter dan het welvaartsverlies voor consumenten 

 

8.4 Importheffingen en welvaart 

Binnen de Europese eenheidsmarkt zijn alle importheffingen afgeschaft, wel nog importheffingen 

aan Europese buitengrenzen  

Als een buitenlandse exporteur verdacht wordt van dumping → importheffing invoeren ten 

compensatie van kunstmatig lage prijzen (vb nu bij Chinese zonnepanelen) 
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Voorbeeld staal:  

• Indien wereldprijs onder de binnenlandse prijs → staal invoeren 

• Binnenlandse consumenten willen staal kopen aan de lagere wereldprijs  

• Binnenlandse producenten zullen hun productie moeten verminderen omdat de 

binnenlandse prijs daalt tot het niveau van de wereldprijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A was consumentensurplus → wordt A+B+D 

C+B was producentensurplus → wordt C 

→ de welvaartswinst voor de consumenten is groter dan het verlies voor de producenten 

 
 

Binnenlandse markt 
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Voorbeeld: markt van gezinswagens  

• Eerst is de markt volledig gesloten = autarkie 

→ De evenwichtsprijs wordt bepaald op basis van de binnenlandse vraag en het 

binnenlandse aanbod: €20 000 

• Na verloop van tijd wordt de markt opengesteld voor buitenlandse aanbieders 

→ evenwichtsprijs wordt bepaald door internationale vraag en aanbod: €12 000 

• Dit land is prijsnemer: voor elke wagen die ingevoerd wordt, moet een vastliggende prijs van 

€12 000 betaald worden  

 

 

 

Vaste prijs van €12000 

(ongeacht het aantal 

wagens dat wordt 

ingevoerd) → aanbod van 

buitenlandse wagens: 

horizontale rechte op het 

niveau van de wereldprijs  

 

 

 

 

• Het aanbod wordt eerst ingevuld door de meest goedkope aanbieders: lijnstuk 0 – Qa 

• Daarna verder ingevuld door het internationale aanbod (horizontale rechte wereldprijs)  

• Het totale aanbod = binnenlandse aanbod + buitenlandse aanbod 

• Binnenlandse gevraagde hoeveelheid: Qv (snijpunt binnenlandse vraag en totale aanbod) 

• Binnenlandse aanbod: Qa  

• De rest van het aanbod: Qv tot Qa wordt geïmporteerd  

• Het consumentensurplus was A, en wordt na handel: A+B+C+E+F+G+H 

• Het producentensurplus daalt van B+C+D naar D 

• De totale welvaart stijgt van A+B+C+D naar A+B+C+D+E+F+G+H 

→ Vrijhandel leidt altijd tot een toename in de totale welvaart  

Douaneheffing = een belasting op goederen die in het buitenland geproduceerd worden 

• = importbelasting of een exportbelasting 

• De prijs van de ingevoerde goederen stijgen boven de wereldprijs (vice versa bij export) 

Terug naar voorbeeld van de gezinswagens: 

• Als de ‘verliezers’ (binnenlandse producenten) de overheid overtuigen van de nood aan 

beschermende maatregelen → kan de importheffing t ingevoerd worden 

→ de buitenlandse wagen zal niet meer verkocht worden voor €12 000, maar voor P+t 

(€16 000) 

• → buitenlandse aanbod na de heffing: de horizontale rechte P+t 

→ de vraag daalt van Qv naar Qvt 

• Wel meer marktkansen voor binnenlandse aanbieders: tot €16 000 kunnen ze nu wel 

verkopen: hun aanbod stijgt van Qa naar Qat 
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• De import daalt van |QvQa| naar |QvtQat| 

→ consumentensurplus daalt met C+E+G+H en C wordt omgezet in producentensurplus  

• Het consumentensurplus daalt sterker dan dat het producentensurplus toeneemt  

→ na invoeren van het tarief (t) gaan de vlakken E+G+H uit het consumentensurplus verloren 

• Maar G gaat naar de overheid 

→ werkelijke welvaartsverllies: E+H 

o E: de verspilling van schaarse middelen om in het eigen land wagens te produceren, 

terwijl die goedkoper aangekocht kunnen worden in het buitenland 

→ bij het aankopen van de wagens in het buitenland hadden de schaarse middelen 

op een andere wijze in het eigen land besteed kunnen worden 

o H: verlies aan consumentensurplus door het beperken van de import tegen lage 

prijzen 

 

Extra voorbeeld:  

 
Roze fluolijn: nieuwe wereldprijs (stijgt door belasting) 

Het is een effectieve maatregel om de binnenlandse producenten te beschermen: 

• Producentensurplus stijgt 

• Nuance: consumentensurplus daalt wel 

maar: compensatie door overheidsopbrengsten (paars) 

Effecten van een douaneheffing: 

• Vermindert de hoeveelheid ingevoerde producten en brengt de binnenlandse markt dichter 

bij het evenwicht zonder handel → binnenlandse producenten worden beschermd  

• De heffing doet het totale surplus in de binnenlandse markt dalen 

→ er is dus een onvermijdelijk verlies of deadweight loss 

Douaneheffingen vandaag: 

• Europa: niet veel, want geen protectionistisch beleid 

• Brazilië: beschermt zijn opgroeiende industrie (wel veel) 
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Voordelen internationale handel: 

• Verhoogde variëteit van goederen (meer keuze) 

• Lagere kosten door schaaleconomieën  

meer kennis → productiever (door specialisatie) 

• Verhoogde concurrentie 

• Toegenomen stroom van ideeën en innovaties  

 

8.5 Argumenten voor handelsbeperkingen 

Hoewel importheffingen (douaneheffingen) leiden tot welvaartsverliezen, zijn er nog steeds 

beperkingen op vrijhandel 

→ hiervoor zijn er diverse argumenten 

Zoals al eerder vermeld: invoeren van heffing ter compensatie van buitenlandse dumpingpraktijken 

Andere argumenten: 

• Onbeperkte vrijhandel zou de prijzen sterk verhogen 

o Een klein land zal de globale vraag niet verschuiven, maar Europese Unie of 

Verenigde Staten kunnen wel een grote impact hebben op de wereldprijs 

o Wereldprijs reageert met vertraging op de toename van de vraag (alle nieuwe 

bestellingen komen niet op dezelfde dag aan bij de producenten)  

→ mogelijk dat in de beginfase van de vrijhandel producten verkocht worden tegen 

prijzen die achteraf lager blijken te zijn dan de werkelijke kostprijs 

o Een te hoge import kan zo leiden tot een negatief producentensurplus 

o De toename van de import zou dus best gefaseerd verlopen, bijvoorbeeld via 

importheffingen die geleidelijk afgebouwd worden 

• Traditionele sectoren beschermen 

o Vb om lokale boeren te beschermen: tarieven op ingevoerde landbouwproducten 

instellen 

o Daardoor moet de lokale consument wel hogere prijzen betalen 

o Economisch meer interessante strategie: direct ondersteunen van de lokale boeren 

met subsidies  

→ dan kunnen ze hun producten onder de kostprijs aanbieden: lagere prijzen voor 

de lokale consumenten → de vraag blijft hoog 

o Maar: deze subsidie leidt ook tot een aantal welvaartsverliezen 

vb als subsidie gefinancierd wordt met belastingen op arbeid, stijgt de prijs van 

arbeid 

→ deze kost moet afgewogen worden tegen het in stand houden van traditionele 

sectoren 

• Nationale veiligheid 

o Vb wat geproduceerd wordt in China: andere veiligheidsmaatregelen 

• !! Infant industry argument 

o = beschermen van de jonge industrieën  

o Om de groeikansen van nieuwe sectoren te maximaliseren: buitenlandse 

concurrenten weren van de thuismarkten 

o Eens de nieuwe sectoren sterk genoeg en concurrentieel zijn, kunnen de 

importheffingen wegvallen en is er vrijhandel en concurrentie op de wereldmarkt  
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o Economen staan sceptisch tegenover dit argument: 

▪ Waarom zou een overheid beter kunnen voorspelen welke sectoren 

belangrijk zullen zijn? 

▪ Uit studies blijkt dat jonge sectoren best wel worden blootgesteld aan de 

internationale concurrentie → dwingt een bedrijf om de allerbeste 

technologie of diensten te ontwikkelen 

• Goedkope arbeid in het buitenland en tewerkstelling 

o  Bescherming van de binnenlandse tewerkstelling tegen ‘oneerlijke’ buitenlandse 

concurrentie van lageloonlanden 

= sociale dumping 

o De verliezers van de vrijhandel (in dit geval de laaggeschoolde arbeiders) vragen om 

bescherming tegen buitenlandse concurrentie via importheffingen  
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Hoofdstuk 9: Externaliteiten 

Tragedy of the commons is een toepassing op externaliteiten 

 

9.1 Tragedy of the commons 

Theorie van Garrett Hardin 

Commons = alle gemeenschappelijke goederen, vrij van gebruik, niet gereguleerd 

 

middeleeuws dorp: iedere boer mag koeien op gedeeld land zetten 

→ iedereen zet er zoveel mogelijk koeien op (maximale winst) 

maar: overbegrazing → nadelen worden gedragen door de 

maatschappij want het is gemeenschappelijke grond 

+ winst gaat naar lokale boeren: internaliseren van de voordelen en 

externaliseren van de nadelen 

→ kwaliteit van het gemeen goed komt in het gedrag 

 

 

Oplossingen: 

1. Inspelen op het geweten 

o Vrijbuiterschap = als alleen ik het doe, kan het geen kwaad 

o Maar de anderen gaan de regels dan ook niet meer volgen 

2. Korte termijn oplossing (technologische oplossing) 

o Grond langer begraasbaar 

o Maar: geen gedragswijziging → nog steeds meer koeien erop zetten 

3. Politiek 

o Pigouviaanse oplossing 

▪ Price the externality: overbegrazing betalen 

▪ Maar: hoeveel moet wie betalen en waarom? 

o Legale hoeveelheid voor elk individu 

▪ Landbouwgrond opdelen 

▪ = incentive om grond in stand te houden: boer kan de nadelen niet meer 

externaliseren 

o Privatisering  

maar risico: vb regenwoud zou volledig ontbost worden: want op dezelfde grond iets 

anders mogelijk met meer economische voordelen 

→ geen controle meer over 

 

Elinor Ostrom: heeft samenlevingen opgezocht die zelf als gemeenschap een oplossing vonden voor 

de tragedy of the commons  

• Biedt enorm veel mogelijkheden 

• Inspelen op geweten 

• ooral op lokaal niveau 

Belangrijkste conclusie: instituties zijn belangrijk  

• Duidelijke grenzen en duidelijke normering nodig (onafhankelijk van de aanpak) 

Het is realistisch in de eenvoudige spelen (game theory: zie verder) 

Moeilijk in complexe spelen 
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9.2 Externaliteiten en marktinefficiëntie 

Adam Smith’s invisible hand 

Maar: er kunnen marktfalingen plaatsvinden 

Een externaliteit = een niet vergoede of niet gecompenseerde impact van iemands acties op de 

welvaart van een omstaander 

• Leidt tot marktfalingen, waardoor de markt niet langer de totale welvaart maximaliseert  

• Impact op de omstaander negatief: negatieve externaliteit 

→ wordt belast: om af te remmen 

• Impact op de omstaander positief: positieve externaliteit 

→ wordt gesubsidieerd: stimuleren 

Negatieve externaliteiten: 

• Emissies van auto’s en vrachtwagens 

• Roken van sigaretten 

• Luide muziek in appartementsgebouw 

Positieve externaliteiten: 

• Restauratie van historische gebouwen 

→ meer oude gebouwen: stad wordt duurder → belastingen 

• Onderzoek naar nieuwe technologie 

o Verhoogt productiviteit van economie 

o Hogere koopkracht en hogere lonen 

 

9.3 Negatieve externaliteiten 

Voorbeeld: de aluminiummarkt 

 
Er is een negatief extern effect: er is een maatschappelijke kost = aanbieders betalen een deel van de 

maatschappelijke kosten niet 

Aanbod (private kost): enkel de kosten van het productieproces worden in overweging genomen  

Sociale kost: maatschappelijke kost zit er mee in 

Welvaartsanalyse: verlies aan consumenten- en producentensurplus  
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Optimum: ideale evenwicht dat op markt zou moeten bestaan, maar ‘evenwicht’ is nog steeds de 

prijs die op de markt bestaat (aanbieders bieden nooit aan tegen sociale kost) 

→ overheid moet zorgen dat de sociale kost aanbodcurve wel bestaat: belasting invoeren op 

producenten (aanbod schuift naar links) = Pigouviaanse belasting 

Gekleurd rechthoekje: ongewenste milieuvervuiling = negatief extern effect  

Welvaartsanalyse:  

 
Na belasting:  

• A = dead weigt loss (onvermijdelijk verlies voor de maatschappij) 

• En er is verlies aan negatieve externe effecten (A+B) 

• Maar: A < A+B dus verlies aan negatieve externe effecten compenseert dead weigt loss 

• Consumentensurplus: boven evenwichtsprijs (op tekening: optimum) en onder vraag 

• Producentensurplus: boven prijs die producenten krijgen (onderste deel van belastingswig) 

en boven aanbod 

• Rechthoek tussen de 2: overeidsinkomsten  

• Consumenten- en producentensurplus verkleinen → dead weight loss 

maar wordt gecompenseerd door verlies aan negatieve externe effecten  

• B = welvaartswinst = verloren negatief extern effect - DWL 

Qmarkt is hoger dan Qoptimum → negatieve externaliteiten zorgen ervoor dat markten een hogere 

hoeveelheid produceren dan maatschappelijk wenselijk 

Bij positieve externaliteiten: het omgekeerde → zorgt dat markten een lagere hoeveelheid 

produceren dan maatschappelijk wenselijk 

 

Internaliseren van een externaliteit: het veranderen van de prikkels zodat mensen rekening houden 

met de externe effecten bij het maken van keuzes  

→ de overheid kan ervoor zorgen dat de externaliteit wordt geïnternaliseerd: 

• Belasting heffen op de producent zodat de markthoeveelheid daalt tot de maatschappelijk 

optimale hoeveelheid 

• Door verhandelbare emissierechten 

• Reguleren van bedrijven 

Belastingswig 
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Pigouviaanse belasting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ belasting: tot aanbodcurve samenvalt met de sociale kost 

moeilijkheid: hoe extern effect meten? 

Belasting mag niet te hoog zijn zodat economische activiteit zou stilvallen 

 

9.4 Positieve externaliteiten 

→ de maatschappelijke waarde van een goed overstijgt de private waarde 

• Internaliseren van externaliteiten: subsidies (aanbod naar rechts) 

o Voorbeeld onderwijs: 

consumptiesubsidie (kindergeld, studiebeurs) en productiesubsidie (subsidie voor 

onderwijsinstellingen) 

• Industrieel beleid 

o = overheidsovereenkomst die erop gericht is om hoogtechnologische sectoren te 

stimuleren 

o Patenten/octrooien: het individu of bedrijf krijgt een eigendomsrecht over zijn of 

haar uitvinding 

→ internaliseert externaliteit, want bedrijven investeren in onderzoek (=positief 

extern effect) 

Subsidie → aanbod naar rechts → welvaart stijgt 

 

9.5 Overheidsbeleid en externaliteiten 

(niet op examen) Het coase theorema: indien private partijen vrij en kosteloos kunnen 

onderhandelen over de toewijzing van productiemiddelen, kunnen ze het probleem van 

externaliteiten onder elkaar oplossen  
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(wel kennen op examen) 

Als overheid minder CO2 uitstoot wil: 

• Een bedrijf/sector of regio/land opleggen om de emissie met een bepaalde hoeveelheid te 

verminderen = regulering 

• Belasting heffen per eenheid vervuiling 

(= een pigouviaanse belasting) 

• Verhandelbare emissierechten toekennen 

 

Verhandelbare emissierechten toekennen 

Als je wil vervuilen, moet je emissierechten kopen (= het recht op vervuiling) 

→ hoe meer je vervuilt, hoe meer emissierechten je moet kopen 

→ inputprijzen van de rechten stijgen → aanbod naar links → emissierechten verkopen tot aanbod 

samen valt met sociale kost 

= een incentive voor bedrijven om vervuiling te verlagen  

Verhandelbare emissierechten: laten toe dat bedrijven ze overdragen naar elkaar 

• Zal leiden tot een markt in verhandelbare emissierechten 

• Bedrijven die hun vervuiling goedkoop kunnen verlagen (dus weinig vervuilen), verkopen hun 

rechten aan bedrijven die dat niet kunnen  

• Bedrijf dat veel vervuilt: 

1. Emissierechten kopen 

2. Minder vervuilen 

• Bedrijf dat minder vervuilt: 2 voordelen 

1. Emissierechten verkopen 

2. Aanbodcurve terug naar rechts: goedkoper produceren 

→ overheid kan kiezen hoeveel er vervuild wordt: aantal emissierechten kiezen 

 

Markt in emissierechten: 

 
‘exchange’ = emissierechten die verhandeld worden 

In 2012: veel bedrijven willen hun rechten verkopen → veel bedrijven vervuilen minder: het systeem 

werkt goed 
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De equivalentie van pigouviaanse belasting en emissierechten: 
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Hoofdstuk 10: Monetaire systeem (Deel 8 HB) 

10.1 Geld 

Functies van geld 

• Ruilmiddel 

• Rekeneenheid 

→ om de waarde van goederen en diensten te meten 

• Spaarmiddel 

Liquiditeit = het gemak waarmee een bepaald actief kan omgezet worden in het ruilmiddel van een 

bepaalde economie 

• De snelheid en het gemak waarbij een bepaald ruilmiddel kan omgezet worden in cash geld 

• Geld in je zak is heel liquide: je kan het direct uitgeven 

versus geld op je spaarboek 

Soorten geld 

• Goederengeld/commodity geld = een goed met een intrinsieke waarde 

vb goud, edelstenen,… 

• Tekengeld/fiat geld = wat als geld gebruikt wordt omwille van een overheidsbeslissing 

o Geen intrinsieke waarde 

o Vb munten, geld op rekening,… 

 

10.2 Het centrale bank systeem  

Federal reserve (Fed) = centrale bank van de VS 

Europese centrale bank (ECB) = de centrale bank van de eurozone 

• Opgericht bij oprichting van de euro 

• Doelstelling: inflatie lager dan 2% maar er zo dicht mogelijk tegen 

→ economische groei nodig 

Fed: ook inflatie als doel, maar even belangrijk: economische groei op zich 

Functies van de centrale banken 

• Functioneren als bank der banken 

o Leningen en liquiditeit verschaffen aan banken 

o Laatste redmiddel van de bank 

o Vb bank runs: mensen denken dat hun geld niet meer veilig is → iedereen gaat het 

afhalen, maar een bank heeft maar 10% reserve van al het geld → bij een bank run is 

die 10% snel op → centrale bank blijft die banken financieren zodat hun kapitaal niet 

opgeraakt 

• Het voeren van een monetair beleid 

o Conventioneel: door controle over de geldhoeveelheid de rente beïnvloeden 

weinig geld: schaarste → veel waard → hoge rente 

doel ECB: lage rente omdat dan zowel producenten als consumenten meer geld gaan 

lenen om te investeren → economische groei 

o Niet conventioneel: rente direct zetten (gebeurt niet vaak)  
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o Quantitative easing: door het opkopen van activa de activaprijzen en liquiditeit van 

de banken verhogen en de rente verlagen 

→ op beleggingsmarkt 2 mogelijkheden: 

▪ Aandeel kopen 

▪ Obligatie kopen: lening 

vb 1000 euro investeren → jaarlijks interest → op einde heb je de 1000 euro 

terug  

Quantitative easing: ECB koopt obligaties op van landen: ze kopen met geld → er 

wordt geld in de markt gepompt → hoeveelheid geld uitbreiden 

→ ze gaan dit nu afbouwen: er is geen crisis meer + inflatie komt dicht bij 2% 

o Vb examenvraag: Hoogste rente bij obligatie kopen van een risicovol of niet risicovol 

land? 

▪ Bij het meest risicovol land hoogste rente: want je wil er meer voor krijgen 

omdat er een risico is da je het niet terugkrijgt 

 

10.3 Girale geldcreatie 

Banken en het geldaanbod: 

• Reserves = deposito’s die banken hebben ontvangen maar niet uitgeleend (10%) 

• Banksysteem met beperkte dekking: banken houden slechts een fractie van hun deposito’s 

als reserve en ze lenen de rest uit 

→ ze creëren constant geld 

• Reserveratio = het deel van de deposito’s die banken aanhouden als reserve 

 

Geld wordt gemaakt door fractionele reservebanken in een dubbel gelaagd banksysteem: de 

commerciële banken 

Centrale bank maakt het basisgeld en de commerciële banken verlenen krediet (en maken zo dus het 

eigenlijke geld) 

De activa zijn de bezittingen (zoals geldtegoeden, gebouwen, goederen,… )  

en de passiva de middelen waarmee de activa gefinancierd zijn (bestaan uit het eigen vermogen en 

het vreemd vermogen (geleend geld, schulden)) 

 

Basisgeld creatie door de centrale bank:  

• Activazijde van balans van de centrale bank: goudreserves, vorderingen op het buitenland 

(vb dollars, ponden) en vorderingen op het binnenland (meestal leningen aan banken en aan 

de overheid: overheidsobligaties) 

(vordering = opeisen van iets) 

• Passivazijde: kapitaal van de centrale bank, de bankbiljetten en de bankreserves 

• Chartaal geld (CH) = al de bankbiljetten 

• Als de centrale bank overheidsobligaties koopt of geld leent aan commerciële banken → de 

bankreserves (BR) stijgen 

 

Geldcreatie door de commerciële banken 

• Geldcreatie wordt niet gedekt door een goudreserve, maar door een bankreserve bij de 

centrale bank 

• Ze ontvangen depostio’s = giraal geld van spaarders 
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• Spaarders gaan nooit allemaal op dezelfde moment al hun geld opvragen → ze moeten niet 

alles in reserve houden → slechts een fractie ervan: reservecoëfficiënt  

• De rest = vrije reserves  

→ een bank kan de vrije reserves gebruiken om een investeringskrediet te verlenen (vb aan 

een bedrijf) 

• → Meervoudige depositocreatie: vb iemand zet €100 op bank, ze houden hier van 10% (€10) 

bij, de andere €90 lenen ze uit aan iemand anders. Deze persoon zet die €90 op de bank, ze 

houden hier weer 10% van bij, enzoverder → ze creëren geld  

 
Giraal geld: wordt gecreëerd via leningen 

Stel €1000 basisgeld → ofwel onder matras steken (CH) ofwel op bank zetten → dan wordt er 10% 

bankreserves bewaard en de rest wordt opnieuw uitgeleend 

Rho = multiplicator: toont hoeveel geld er gecreëerd wordt met de initiële bankreserves 
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De rentevoet (of percentage) = de interest die de centrale bank de banken aanrekent voor leningen  

• Verhogen van de rentevoet verlaagt het geldaanbod 

• Verlagen van de rentevoet verhoogt het geldaanbod 

want: lagere rente → meer mensen gaan leningen aangaan 

• Momenteel is de rente 0% 

Problemen bij de beheersing van de geldvoorraad 

• De controle van de ECB op het geldaanbod is onvolledig 

o Geen controle over de hoeveelheid geld die gezinnen in de banken willen steken 

o Geen controle over de hoeveelheid geld die banken willen uitlenen 

o Geen controle over hoeveel geld bedrijven en gezinnen willen ontlenen voor 

investeringen en consumptie = geldvraag 

Het monetair beleid is super soft: 

• Tot 2007 hoge rentes 

• 2008: crisis: lage rente (0%) → veel investeren en veel consumptie → crisis oplossen 

• Minder soft dan het lijkt: als we inflatie in rekening brengen 

• Het kan nog softer: sommige centrale banken zijn zelfs onder 0 gegaan = als bank leent van 

centrale bank krijgen ze geld → banken aanzetten om leningen uit te geven 

Quantitative easing: 

 
Van Italië en Spanje veel obligaties opkopen: crisisgevoelige landen ondersteunen (risicovol) 

Maar ook van stabiele landen (Duitsland) zodat het niet te risicovol wordt 

 

10.4 Bedoeling monetair beleid 

Doelstellingen ECB: 

1. Inflatie 

2. Depreciatie van de euro 

= waardevermindering 

→ als euro minder waard is, wordt het voor andere landen goedkoper om binnen EU iets te 

kopen → bevorderlijk voor export 

3. Stimulering van consumptie en investeringen 

4. Financiële repressie 

= uit crisis komen 

2 en 3 zijn goed gelukt: ze heeft het systeem er terug bovenop geholpen 
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1. Inflatie wil niet echt lukken 

o Als het pakket duurder wordt: inflatie 

als het goedkoper wordt: deflatie  

o Olieprijs (deel van het pakket) → als die stijgt: inflatie 

o Maar olieprijs hangt af van schaarste en OPEC: we kunnen beter kijken naar inflatie 

zonder energie, voedsel, alcohol en tabak 

o Veel economische groei: hoge inflatie 

weinig economische groei: lage inflatie 

→ ECB wil inflatie van 2%: kijken naar gemiddelde over landen van EU 

Duitsland heeft al 2%, zuiderse landen nog niet 

2. Depreciatie van de euro 

→ heeft plaatsgevonden 

o Zeer positief voor export buiten eurozone 

o Maar geen effect op kern van eurozone 

o Helpt dus niet bij oplossing van de eurocrisis 

want te weinig vertrouwen van ondernemers: ze konden hun aanbod niet uitbreiden 

3. Stimulering consumptie en investeringen 

o Idee: lage rente stimuleert 

o Maar: onzekerheid en angst leiden tot een gebrek aan vertrouwen 

→ geen incentives om geld op spaarboek te laten staan 

o Gevolg: mensen stellen consumptie en investeringen toch uit en de reactie is trager 

dan verwacht 

o Toch komt de groei langzaam op gang: het is gelukt 

→ is verschillend in landen 

4. Financiële repressie 

uit de crisis komen 

 

Hoofdstuk 11: De toekomst van de maakindustrie in België (belangrijk!) 

11.1 Actualiteit 

1. Europa gaat eisen op landbouwproducten verstrengen 

→ buitenlandse landbouwers moeten hogere kwaliteit leveren  

1) Importland → wereldprijs 1 

2) Wereldprijs stijgt want ze moeten 

meer kosten verrichten om kwaliteit te 

leveren 

 

 

 

 

→ consumentensurplus was A+B+D+E, en 

wordt A+E 

producentensurplus was C en wordt C+B 

→ meer kwaliteit op de markt: maatregel werkt 

 

 

 

Wereldprijs 2 

Wereldprijs 1 

A 

B 

C 

D 
E 
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2. Overheid wil roken verminderen 

• Belastingen 

• Campagnes 

Hoe minder je verdient, hoe minder impact, bij hoog inkomen wel impact 

→ bij een laag inkomen: inelastische vraag 

Bij een hoog inkomen: elastische vraag 

→ overheid wil de curve elastisch maken voor laag inkomen: prijzen zo duur zetten dat ze het niet 

kunnen betalen 

 

11.2 Historisch 

België: eerste continentale land dat een industriële revolutie kende 

Binnen België:  

• Verschuiving van Wallonië naar Vlaanderen: 

• Vroeger Wallonië want daar waren de steenkoolmijnen 

• Dan naar Vlaanderen want internationale handel via haven 

Procent van BBP: enorme daling 

• België is niet goed qua mobiliteit 

• → e-commerce vestigt zich juist over de grens (files vermijden) 

• Een volledige industriële tak gaat verloren 

→ er is een verlies aan industriële activiteit vergeleken met andere landen 

 

Voorspelling: de drie fasen hypothese 

1. 65% landbouw, 20% industrie, 15% diensten 

2. 40% landbouw, 40% industrie, 20% diensten 

3. 10% landbouw, 20% industrie, 70% diensten 

Ze zagen dit als een positieve evolutie: Europa wil 20% industrie 

Waarom 20%?  

1. Verweven veld van pure industrie 

→ in België speelt logistiek (diensten) een grote rol → veel werkgelegenheid 

2. Bijdrage tot export: ¼ van de export is diensten → de rest is werkende nijverheid 

3. Productiviteitsgroei: industriële sector heeft een sterkere productiviteitsgroei dan 

dienstensector  

4. Stabiliserend karakter: sterke industrie → minder zware crisis 

5. Industriële bijdrage tot research en development 

→ industrie is belangrijk 
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11.3 Welke industrie? 

 
BE: hoogtechnologische export slechts klein deel, vooral intermediaire goederen en basisgoederen 

>< moderne economie vraagt vooral hoogtechnologische productie (NL heeft zelfde probleem) 

 

Arbeid wordt duurder en duurder want belastingslast 

→ probleem: niet kunnen investeren in hoogtechnologische productie 

 

→ onze belastingslast is te 

hoog: we kunnen niet 

concurreren met 

lageloonlanden 

We moeten concurreren met 

onze buurlanden (op vlak van 

loonlasten) 

 

 

 

Vlaktaks = gelijk hoeveel je verdient, je wordt 30% belast 

Nu is het in BE: 15% als je €7000 meer verdient: 20% → hoe meer loon, hoe meer je belast wordt 

(per schijf van €7000) 

Open vld wil vlaktaks: 

• Belastingsstijging voor lage inkomens en een daling voor hoge inkomens en middenklasse 

• Loon (bruto) zal zakken 

→ volledige loonkost zal dalen want je moet je werknemers minder betalen 

 

 

 

→ BE: hoge productiviteit, ook in de 

industriële sector (rechtse balkje)  
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Er is een daling → probleem: in 

combinatie met loonsstijging 

→ productiviteitsgroei neemt af, 

maar lonen stijgen 

 

Er is een kloof tussen loon en 

productiviteit, hoe groter de kloof: 

hoe minder competitief 

 

 

In BE: je verdient meer als je ouder wordt, maar je wordt minder productief 

Logischer zou zijn als je meer verdient als je productiever wordt, maar het is geen eenduidig systeem: 

productiviteit is moeilijk te meten 

BE: productiviteitsgroei draagt weinig bij aan loonsgroei (minder competitiviteit)  

In andere landen: productiever voor zelfde loon 

Oplossen: 

• Loon matigen 

• Productiviteit stimuleren 

 

Competitiviteit: 

• Het is aan het beteren, maar in vergelijking met andere landen staan we nog steeds 

onderaan 

• We scoren slecht op de ‘labor market efficiency’ = loonvorming en de relatie tot 

productiviteit 

• We scoren slecht op de mate van ondernemerschap ‘macroeconomic environment’ 

= hoeveel vertrouwen ondernemers hebben om te investeren 

 

11.4 Ease of doing business? 

= een index: makkelijkheid om onderneming op te starten 

België zit ver achter buurlanden 

Waarom is het zo moeilijk in België? 

• Elektriciteitsmarkt: geen bevoorradingszekerheid → je bent niet zeker dat er genoeg 

elektriciteit is 

• Administratieve last op vlak van eigendom verzamelen 

→ het beleid moet transparanter worden: er moet zekerheid bestaan 

vb niemand weet wat er in 2025 gaat gebeuren op vlak van elektriciteit 

 

 

→ daling: mensen willen niet ondernemen 

 

 

 

 



65 
 

 
→ onze buurlanden doen het veel beter 

 

11.5 Slecht nieuws show? 

Is onze situatie omkeerbaar? 

• Eerder aanpasbaar 

• Path dependency = afhankelijk van wat er tot nu toe gebeurd is → het huidig systeem 

verbeteren 

• Op sommige vlakken kunnen we niet competitief zijn 

vb lageloonlanden 

• Vooral competitiviteit met buurlanden is cruciaal 

Niet noodzakelijk een slecht nieuws show: 

• Infrastructuur is een van de top in EU 

→ we hebben goede wegen, maar mobiliteitsprobleem (files) 

• We hebben potentieel op vlak van bedrijfswereld en innovatie 

 

 

→ tevreden met infrastructuur 

Maar: gevaar: congestiekosten = kost van in 

de file te staan 

 

 

Be: sterk ontwikkeld onderwijssysteem 

Watervalsysteem: ASO wordt als beste gezien 

en BSO en TSO wordt als minder goed gezien  

→ opwaardering van het handenwerk is nodig: 

want te weinig technische en wiskundige 

afgestudeerden → nodig voor de 

hoogtechnologische productie 
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Be scoort goed op innovatie: nodig voor de hoogtechnologische industrie: industrie 4.0 

Be zit ook goed qua investering in research en development 

• Wel nog probleem: slechts 6% van het onderzoek stroomt door naar bedrijven 

• Moet aangepakt worden: ecosysteem ontwikkelen waar universiteiten en bedrijven dichter 

bij elkaar zijn 

BE heeft het potentieel om mee te gaan met de moderne industrie!  

 

11.6 Opportuniteiten 

• !! groei in de hoogtechnologische sector is cruciaal 

• Innovatiepotentieel voor industrie 4.0  

• Clusters ontsluiten is cruciaal 

= hoe bedrijven samenklitten: bedrijven hebben voordelen om dichter bij elkaar te zitten 

→ in België door file slechte ontsluiting 

• Scholing afstemmen 

→ meer technisch en wiskundige profielen nodig 

• De lonen meer koppelen aan productiviteit 

• Positiever ondernemingsklimaat  

→ zoals Scandinavische landen 

 
→ hoe klaar we zijn voor industrie 4.0 = innovatiepotentieel  

Manufacturing share = aandeel van de industrie in de economie 

Industrie van België nu 17% van BBP → als we naar de 20% geraken zitten we bij de frontrunners 
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Concreet: 

• Naar Scandinavische voorbeelden kijken want path dependency: we kunnen niet alles 

omkeren → kijken hoe andere landen het aangepakt hebben 

o Sociaal systeem efficiënt maken, maar in stand houden 

o Burgers moeten hun koopkracht bewaren, omdat dat de economie op gang houdt 

• We moeten ons innovatiepotentieel aanboren om op hetzelfde niveau als onze buurlanden 

te geraken  

• We moeten positieve externe effecten creëren 

 

11.7 Bedreigingen 

• Wetgevende efficiëntie: elke 4 jaar een nieuw beleid → de eerste 2 jaar treffen ze 

maatregelen, maar de laatste 2 jaar vooral campagne voeren voor de volgende verkiezingen 

• Te veel focus op een low-road strategy 

= kostenbeperkingen  

→ is niet genoeg: ook positieve externe effecten creëren = high-road strategy (zoals de 

Scandinavische landen) 

• Werkloosheidsgolven  

‘robots gaan ons werk overnemen’  

→ uit de geschiedenis leren we dat technologische innovatie niet gepaard gaat met 

werkloosheidsgolven 

o Je kan economische ontwikkeling niet tegengaan 

o Overheid moet er klaar voor zijn: werkloosheid opvangen 

→ vb investeren in infrastructuur 

• Geen woorden maar daden (op beleidsvlak) 

 

11.8 Huidige acties 

Voorbeelden: Vlaanderen in actie, Marshallplannen 

→ ze zien er goed uit, maar na een paar jaar hebben ze weer iets nieuw: ze moeten consistent 

worden 

Mobiliteitsvisie: er wordt weinig vooruitgang geboekt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ er komt nooit iets tot 

stand: de niveaus 

communiceren niet met 

elkaar 
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Economisch model: mobiliteitsmodel 

 
De kost is hoog, de reistijd en betrouwbaarheid zijn slecht 

→ mobiliteit trekt de economische groei naar beneden 

 

Investeringen in transportinfrastructuur 

 
België: investeert er zeer weinig in → creëert een competitieve afstand 

 

Toenemende kost: 
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Beleidsmodel: 

 
Stuwende factoren: potentieel en bedreigingen inzien, op basis daarvan industrieel systeem verder 

ontwikkelen 

 

Take home: 

• Duidelijke ambitie (20 %) => Transparante en daadkrachtige langetermijnvisie 

• Een industrieel model is cruciaal 

• Een kenniseconomie zonder lokale productie is een illusie 

• De industrie is een motor voor de aanpak van maatschappelijke problemen 

• Alle troeven zijn aanwezig 

• Expertise > belangenbehartiging 

• Human Capital 

• Beleidsconsistentie 

 

Hoofdstuk 12: Gezinnen (Deel 3 HB) 

12.1 Wetten van Gossen 

• Verklaart consumentengedrag 

• Totaal nut = de mate waarin de consument door consumptie van het goed zijn behoeften 

ziet ingevuld 

• Marginaal nut (grensnut) = bijkomend nut naarmate je iets meer consumeert 

• Ervaring van nut is subjectief 

2 wetten: 

• Eerste wet: bij toename aantal geconsumeerde eenheden daalt het marginaal nut 

o Veel water drinken → geen dorst meer: nut daalt → verzadiging 

o Marginaal nut kan negatief worden 

• Tweede wet: egalisatie van het grensnut van 1 euro in al zijn bestedingsmogelijkheden 

= bijkomend nut van alle geconsumeerde eenheden moet gelijk zijn om een optimaal 

consumptiepakket te hebben 

vb laatste boterham: zelfde marginaal nut als laatste koffie 

→ puur theoretische wet: niet in praktijk omzetbaar 

! in België wordt er te weinig overlegd tussen bedrijven 

 
! 
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12.2 Indifferentiecurve 

= isonutscurve 

 
Indifferentiecurve = een verzameling van goederen en diensten waarvoor de consument indifferent 

is 

→ voor alle combinaties op curve dezelfde nutsbevrediging 

Kenmerken van de curve: 

• Dalend 

• Hoe verder ze ligt van de oorsprong, hoe meer nut 

• Convex  

 

12.3 Het evenwicht 

Verzoen de budgetbeperking met de voorkeuren van de gezinnen 

• Het budget moet volledig gebruikt worden 

• En moet op de verst mogelijke indifferentiecurve liggen 

→ hoe verder van de oorsprong: hoe meer nut 

→ hoeveel je verdient en hoeveel je 

optimaal kan consumeren met dat loon 

(sparen kan ook een consumptiegoed 

zijn) 

• Het evenwicht licht in het raakpunt 

tussen de budgetlijn en de 

indifferentiecurve → optimale 

goederen combinatie 

• Budgetrechte = inkomen van het gezin 

 

 

  

 



71 
 

Hoofdstuk 13: Productiekosten (Deel 4 HB) 

Productiecurve  

Toont de marginale productiviteit 

 

 

 

 

Als de arbeid stijgt, neemt eerst ook de 

productie toe 

Maar daarna wordt de curve vlakker: door 

de toevoeging van werknemers wordt de 

productiviteitswinst kleiner en kleiner 

→ er komt verzadiging  

Uiteindelijk zal de curve dalen 

 

 

 

y-as: productie 

x-as: arbeid 

 

Gemiddelde en marginale kostencurves 

→ kosten in een bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constante kosten: onafhankelijk van hoeveelheid productie 

Variabele kosten: afhankelijk van productiehoeveelheid 

Totale kost = constante + variabele 

Cirkel: optimaal productiepunt, rekening houdend met kosten → waar MK de GTK snijdt  

→ bij een hoeveelheid van 5 zijn de kosten geoptimaliseerd 

 

MK = marginale kost = bijkomende kost per 

geproduceerde hoeveelheid 

GTK = gemiddelde totale kost 

GVK = gemiddelde variabele kost 

GCK = gemiddelde constante kost: gemiddelde 

delen door productiehoeveelheid Q 
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DEEL 5: Marktvormen 

Hoofdstuk 14: Bedrijven in competitieve markten 

14.1 Actualiteit 

1. België veronderstelt een te grote economische groei 

• Begroting = verwachtte uitgaven en inkomsten van het komende jaar 

→ moet in evenwicht zijn 

• België heeft al jaren een begrotingstekort 

• Regering van 2014: wou het in evenwicht stellen tegen 2018 

maar het tekort zal even groot blijven 

• Tegen 2030 volgende aanpakken: 

o Vergrijzing (pensioen) 

o Milieuvervuiling 

• Om dit uit te voeren: €24 miljard 

→ bijna onmogelijk 

o Kost van vergrijzing (zodat iedereen pensioen heeft) = €8 miljard 

o Kost van CO terugdringen = €16 miljard 

• Dus begroting in evenwicht brengen is niet echt een optie 

niet in evenwicht → geld lenen 

→ sneeuwbaleffect: elk jaar dat er een tekort is, vergroot het de staatsschuld → tekort 

wordt groter en groter 

(nu rond de €400 miljard) 

• 2 grote maatschappelijke uitgaven: niet mogelijk om tekort op te halen 

 

2. Italië probeert welzijn te meten 

Welzijn:  

• Terugdringen van uitstoot (externe effecten) 

• Werkzekerheid 

• Obesitas 

• Zekerheid huisvestiging 

→ Beyond GDP 

Casus Mia Marr: ze stellen volledig beleid af op welzijn → beyond GDP indicatoren  

 

14.2 Competitieve markt/perfecte concurrentie 

Perfect competitieve markt: 

• Veel kopers en verkopers 

• De goederen zijn vergelijkbaar of identiek: homogene goederen 

• Bedrijven kunnen vrij toetreden of uittreden 

• Bestaande bedrijven zijn niet bevoordeeld ten opzichte van nieuwe toetreders 

• Alle informatie is beschikbaar voor alle kopers en verkopers 

• Een individueel bedrijf kan de prijs van het goed niet beïnvloeden: prijsnemers 

→ geen marktmacht → perfect elastische vraag 

• Aanbodcurve is perfect horizontaal want er is 1 prijs  
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Voorbeeld: Bernadette teelt graan in Frankrijk, ze is niet de enige: nog vele boeren telen graan 

→ ze is prijsnemer 

• Vraag is perfect elastisch: ze kan elke gewenste hoeveelheid verkopen tegen de marktprijs  

vb 50 euro per ton 

• Om haar winst te maximaliseren zal ze zich dus focussen op de juiste keuze van de 

hoeveelheid graan ze produceert 

• Haar gedrag volgens principe van winstmaximalisatie: producenten streven ernaar het 

verschil tussen hun totale opbrengsten en totale kosten zo groot mogelijk te maken 

→ verschil tussen TO en TK het grootst 

o Totale opbrengst = verkoopprijs x verkochte hoeveelheid 

▪ TO = (P x H) 

o Gemiddelde opbrengst = de opbrengst per verkochte hoeveelheid 

▪ In perfecte competitie: gemiddelde opbrengst = prijs van het goed 

 

 

 

 

 

 

• Marginale opbrengst = de wijziging in de totale opbrengst ten gevolge van de verkoop van 

een bijkomende eenheid 

o In perfecte competitie: gelijk aan de prijs 

o MO = ΔTO / ΔH 

MO = Δ (P x H) / ΔH 

MO = P 

Bernadette is prijsnemer → ze zal elke bijkomende ton graan aan €50 kunnen verkopen 

→ bij perfecte concurrentie zijn de marginale opbrengsten gelijk aan de prijs 

Winstmaximalisatie  

 
 

MO > MK MO < MK 
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Marginale kost MK snijdt altijd in het dieptepunt van de GTK en GVK 

MK snijdt in dieptepunt van GTK: optimale schaal = in dit dieptepunt produceert het bedrijf aan de 

laagste kost 

Perfect horizontale rechte (P = GO = MO) → het is een prijsnemer 

Snijpunt MK en MO: verschil tussen de twee is hier het grootst → optimaal productiepunt 

Als MO > MK → productie uitbreiden (H verhogen) 

Als MO < MK → H verlagen 

Als MO = MK → maximale winst 

 

Aanbodcurve: welke hoeveelheid zal de producent aanbieden in functie van een variërende prijs? 

De winst maximaliserende hoeveelheid vinden we terug door het snijpunt van de marktprijs (MO) 

met het stijgende deel van de MK te zoeken → de aanbodcurve van de individuele producent valt 

samen met het stijgende deel van de marginale kostencurve  

 

14.3 Korte termijn beslissing tot tijdelijke sluiting 

De structurele productiebeslissing: is het de moeite om te produceren? De totale opbrengsten 

moeten minstens even groot zijn als de kosten die gemaakt zijn om te produceren 

Stel dat de prijs sterk daalt en de onderneming maakt economisch verlies → moet de onderneming 

dan onmiddellijk sluiten of niet?  

Tijdelijke sluiting versus exit 

• Tijdelijke sluiting = korte termijn beslissing om niet te produceren gedurende een bepaalde 

periode, omwille van de heersende marktomstandigheden 

→ als de onderneming denkt dat de prijsdaling tijdelijk is 

• Uittrede (exit) = lange termijn beslissing om de markt te verlaten  

 

Korte termijn beslissing tot tijdelijke sluiting 

• Bedrijf houdt rekening met sunk costs als ze de markt zal verlaten, maar negeert deze kosten 

bij de beslissing om tijdelijk te sluiten 

o Tijdelijk sluiten: geen opbrengsten 

o Geen variabele kosten (gelinkt aan productie), wel nog vaste kosten 

o → economisch verlies is gelijk aan de vaste kosten 

• Sunk costs = de kosten die al uitgegeven zijn en die niet meer kunnen gerecupereerd worden 

bij exit  

• Tijdelijke sluiting als de opbrengsten van de productie onder het niveau van de variabele 

productiekosten dalen 

o Als TO < TVK 

o Als TO / H < TVK / H  

(als gemiddelde opbrengst de gemiddelde variabele kost niet meer dekt) 

o Als P < GVK !! 
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Winst van een perfect competitief bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Hoeveel produceren? 

→ snijpunt MK en MO 

2) Prijs boven of onder GTK? 

bij H1: erboven 

3) Grijze zone: onze winst = TO-TK 

Grijze zone + wit deel eronder = P x Q = totale omzet (wit deel = TK) 

 

Als de prijs daalt: 

 

Prijs daalt → snijpunt MK en MO = C 

Prijs boven of onder GTK?  

Eronder → verlies latend bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies bij korte termijn verderzetting van de activiteit:  

 

Blijven produceren: totale opbrengsten 

worden gegenereerd 

→ economisch verlies = totale opbrengsten – 

de vaste kosten en variabele kosten 

= TO – (CK + TVK) 

Verlies = verschil prijs en GTK 

Bij productiehoeveelheid (H) omhoog tot 

GTK 

Het is verlies want totale kost ligt boven 

totale omzet (P x Q) 
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Verlies bij exit uit de markt 

 

 

Constante kosten = TK-VK (de rechthoek) 

→ verschil tussen GTK en GVK = sunk costs 

= verlies bij exit uit de markt 

 

 

 

 

 

 

 

→ examenvraag over deze grafieken!! 

 

14.3 Lange termijn beslissing 

Uittreden indien de opbrengsten van productie lager zijn dan de totale kosten 

→ op lange termijn moet ook de vaste kost terugverdiend worden, anders is het bedrijf verlieslatend 

→ niet naar variabele kosten, maar naar absolute kosten kijken 

Exit als 

• TO < TK 

• TO / H < TK / H 

• P < GTK 

Een bedrijf zal toetreden als dat winstgevend is: 

• Als TO > TK 

• Als P > GTK 

‘als alle bedrijven winst maken in die markt, zal ik er ook winst maken’: incentive om ook toe te 

treden 

→ overwinst op de markt als TO > TK op hele markt: alle producenten maken winst 

 

Winst: het oppervlak tussen de prijs en de GTK 
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Marktaanbod = som van alle aangeboden hoeveelheden op de markt 

Op korte termijn 

• Elk bedrijf produceert die hoeveelheid waarbij marginale kost gelijk is aan de marginale 

opbrengst 

• In volkomen concurrentie is dat de prijs 

• Marktaanbod weerspiegelt dus de marginale kostencurves van de individuele bedrijven 

 
Lange termijn 

• Bedrijven zullen toetreden tot de lange termijn winst tot nul wordt gedreven 

• Op lange termijn: prijs = minimum van GTK 

• Langetermijncurve van het marktaanbod is horizontaal bij exact deze prijs 

• → bedrijven treden toe tot overwinst uit de markt is 

Individuele producent op lange termijn 

!! belangrijk voor examen

 
Vraag en aanbod → prijs die tot stand komt: MO Snijpunt MO en MK: C 

       Winst of verlies?  

       MO boven GTK → winst 

 

!! op korte termijn: produceren op snijpunt MK en  MO 

   Op lange termijn: produceren op dieptepunt GTK 
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Overwinst: 

 
Overwinst → meer mensen gaan produceren  !! Op de volledige markt produceren alle  

→ A breidt uit      bedrijven in dieptepunt van GTK: E 

 

Toetreding  

  
Leidt tot lagere prijzen en winsten 

 
A verschuift tot prijs gelijk is aan dieptepunt van GTK 

→ aanbieders komen in de markt tot er geen overwinst meer is 

→ geen overwinst: geen bijkomende aanbieders die willen toetreden 
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!! Sectoriële overinvestering → lagere prijzen 

= A3: mensen die niets van economie kennen, hebben niet gezien dat de overwinst weg is  

→ overinvestering: te veel aanbieders in de markt → sectorieel verlies  

 
→ prijsdaling en verlies 

 
Prijs daalt tot P3  

MO onder of boven GTK?  Eronder: verlies  

(oppervlakte verlies niet kennen)  

 

DUS: faillissementen en desinvesteringen 

 
Creative destruction: de zwakken gaan uit de markt tot A terug naar links verschuift, tot we in het 

lange termijn evenwicht zitten (= prijs gelijk aan dieptepunt GTK) 

Als de overwinst is weggezuiverd, gaan de individuele bedrijven wel nog winst maken 
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Hoofdstuk 15: Monopolie 

Imperfecte concurrentie: producenten kunnen de prijs beïnvloeden 

Monopolie: een marktvorm waarbij er slechts 1 producent is en er geen substituten voor het goed 

bestaan 

Monopolist is een prijszetter  

 

Toetredingsbarrières zijn de hoofdreden dat er monopolies zijn 

→ 3 types: 

• Natuurlijke barrières: de aard van de productiekosten zorgen dat een producent efficiënter 

is dan een groot aantal bedrijven 

→ schaalvoordelen: 1 onderneming produceert de gevraagde eenheden, als er een 2de 

onderneming ook een deel doet, krimpt de schaal van de onderneming → ze produceren elk 

tegen een hogere GTK 

vb de markt van leidingwater: de watermaatschappij is eigenaar van het netwerk van 

leidingen, een nieuwe concurrent zou zijn eigen leidingsysteem moeten aanleggen 

→ natuurlijke monopolie 

Dit kan wel veranderen door technologische innovaties  

vb vaste telefonie: nu een oligopolie  

Hoe groter de schaal, hoe lager de gemiddelde totale kosten 

 
• Eigendomsbarrières: een producent heeft de controle over de input 

→ eigendom van een belangrijke hulpbron 

vb zeldzaam materiaal 

in praktijk bestaan er weinig monopolies door eigendomsbarrières want veel economieën 

zijn met elkaar verbonden 

vb het algoritme van bitcoins  

• Wettelijke barrières: de overheid beslist om een producent exclusiviteit te verlenen 

→ vaak via patenten 

vb een medicijn: bedrijf krijgt een patent van 15 jaar (hij kan dan prijs zetten)  

→ om het bedrijf de kans te geven om de gemaakte onderzoekskosten terug te verdienen 

→ stimuleert het onderzoek naar nieuwe medicijnen 

vb NMBS 
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Competitief bedrijf Monopolie  

Een van veel producenten Enige producent  

Horizontale vraagcurve: perfect elastisch Dalende vraagcurve 

Prijsnemer Prijszetter  

Kan de omzet niet veranderen door de prijs te 
veranderen 

Kan de prijs veranderen om de omzet te 
veranderen 

 
 

 

Marginale opbrengsten 

• Steeds lager dan de prijs: de vraagcurve loopt dalend 

• De extra opbrengst van een bijkomende eenheid wordt deels tenietgedaan deer een 

minderopbrengst die voortvloeit uit de prijsdaling van alle eerdere eenheden 

• → trade-off voor de monopolist: de wijziging in de totale opbrengsten is onderhevig aan een 

prijs- en hoeveelheidseffect 

o Hoeveelheidseffect / output effect: de totale opbrengsten nemen toe door een 

extra eenheid te verkopen 

o Prijseffect: de totale opbrengsten nemen af door de prijsdaling die van toepassing is 

op alle verkochte hoeveelheden 

• De marginale opbrengst kan negatief worden: als het prijseffect het hoeveelheidseffect 

domineert 

• De marginale opbrengsten dalen dubbel zo snel als de vraag 

 

De vraag valt samen met 

gemiddelde opbrengst (GO = 

de prijs waartegen het goed 

wordt verkocht) 
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De productiebeslissing van een monopolist:  

 

• MO groter dan MK: de winst neemt toe door een extra eenheid te produceren 

• Als MO kleiner is dan MK: winst daalt door een extra eenheid te produceren 

• Optimum of maximale winst: als MK = MO 

• Prijs berekenen: snijpunt MK en MO (A), en dan recht omhoog tot de  

vraagcurve (B) = punt van Cournot  

• Monopolist moet deze prijs niet volgen, hij mag kiezen wat hij doet 

• Hij zal vaak de marktprijs bepalen en een hogere prijs vragen: prijsdiscriminatie 

vb een vakantie boeken → hogere prijs als je er veel over hebt opgezocht 

Winstmaximalisatie: 

Perfecte competitie Monopolie 

Evenwichtsprijs is gelijk aan de marginale kost 

P = MO = MK 

De prijs ligt hoger dan de marginale kost 

P > MO = MK 

 

Winst van de monopolist: 

= verschil tussen de totale opbrengsten en totale kosten: 

   Winst = TO - TK  

 = (TO/H - TK/H) x H 

 = (P - GTK) x H 

 

Optimale hoeveelheid: afstand 

tussen 0 en Hmax  

→ dit vermenigvuldigen met 

het verschil tussen de prijs 

(GO) en de GTK 
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De markt voor medicijnen 

 
Zolang producent het patent heeft: monopolist → prijs: snijpunt MK en MO en dan tot vraagcurve: 

punt van Cournot (A) 

Patent valt weg: meerdere producenten → prijs: snijpunt MK en MO: punt B 

 

15.1 Monopolie en welvaart 

• Vanuit het standpunt van de consument is een monopolie niet wenselijk: de prijs ligt boven 

de marginale kost 

• De producent maakt economische winst die vanuit zijn standpunt wel wenselijk is 

• Standpunt van maatschappij: wenselijk als de voordelen voor de producent groter zijn dan de 

nadelen voor de consument 

→ kijken naar consumenten- en producentensurplus  

 

Welvaartsverlies voor de maatschappij: 

 

Bij volkomen 

concurrentie: vraag = MO 

→ prijs is snijpunt MK en 

vraag/MO → punt W 

 

Bij monopolie: punt van 

Cournot → punt X 

 

Consumentensurplus: 

was A+B+C en wordt bij 

monopolie: A 

Producentensurplus: was 

D+E+F en wordt D+F+B 

Dead weight loss: C+E = welvaartsverlies voor maatschappij 

≈ mechanisme van belasting (dan gaat B+D naar overheid ipv naar producent) 

 

A 

B 

W 

X 



84 
 

Vergelijking belasting – monopolie  

 
 

Overheid reageert op monopolies: 

• De gemonopoliseerde sector competitiever maken 

→ subsidies geven zodat meer bedrijven in de markt stappen 

• Het gedrag van de monopolisten reguleren: regels opleggen 

• Private monopolies omzetten in publieke monopolies 

→ zodat overheid prijs controleert (vb NMBS) 

• Helemaal niets doen 

‘het lost zichzelf wel op’ 

 

15.2 Prijsdiscriminatie 

Prijsdiscriminatie = praktijk waarbij hetzelfde goed tegen andere prijzen aan verschillende kopers 

wordt verkocht, hoewel de productiekosten hetzelfde zijn 

• Vb treinticket: verschillende categorieën (student, 65+,…) 

• Belangrijk: er is geen overloop mogelijk, vb student kan geen senior abonnement nemen 

• Om te discrimineren is er een zekere marktmacht nodig 

• Het kan de winst voor de monopolist verhogen 

• Het kan de deadweight loss verminderen 

 

Producent 
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C: punt van Cournot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsdiscriminatie → consumentensurplus opdelen 

 

 

Punt van Cournot: 1e prijs 

Bij de 2de prijs: consumentensurplus 

verkleint → kleinere driehoek 

En producenten surplus wordt groter: 

de rechthoek – klein driehoekje 

 

 

 

 

 

 

→prijsdiscriminatie = afromen van consumentensurplus: monopolist zal zoveel prijzen zetten zodat 

hij alles opstrijkt → telkens klein rechthoekje dat van consumentensurplus in producentensurplus 

verandert 

Door prijzen te zetten onder de marktprijs: zal ook DWL inpalmen  

 

C 

1 

2 
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Positief voor maatschappij? 

• Geen verlies meer (DWL) 

• Maar alles zou naar 1 producent gaan: is niet zo positief voor maatschappij 

 

Hoofdstuk 16: Monopolistische concurrentie 

 

Perfecte concurrentie  monopolistische concurrentie  oligopolie       monopolie 

 

 

Monopolistische concurrentie is de meest voorkomende marktvorm in België 

• Veel producenten 

• Vrije toetreding: zonder restrictie 

• Productdifferentiatie: alle goederen verschillen licht van elkaar 

→ substitueerbaarheid wordt verminderd + verhoogt merkgetrouwheid  

o Dalende vraagcurve en de producent heeft marktmacht op zijn eigen deelmarkt 

o Middelen van productdifferentiatie: 

▪ Creatie van merken en merkentrouw 

▪ Kleine verschillen in verpakking/emotie 

▪ Opties 

▪ Creatie van een verhaal/belevenis/geschiedenis/plaats achter een product 

▪ Vb volvo: een veilige gezinswagen in alle reclames → marktmacht creëren 

De vraag is elastischer dan bij monopolie (het is een veel prijsgevoeligere vraag) 

 
Snijpunt MO en MK: winstmaximaliserende hoeveelheid Qe 

De bijbehorende prijs: via de vraagfunctie → punt van Cournot 

De prijs = GO en ligt hoger dan de GTK → winst 

→ op korte termijn is er geen verschil tussen de monopolie en monopolistische concurrentie op vlak 

van het optimalisatieproces 
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16.1 Lange termijn 

Als er economische winst op de markt is, zullen er nieuwe producenten toetreden 

→ toename van het aantal aangeboden producten → consument kan kiezen uit een ruimer aanbod 

van gelijkaardige producten → vraagcurve voor het individuele bedrijf dat al op de markt was, 

verschuift naar links  

Vraag zal prijsgevoeliger zijn want er zijn substituten → horizontaler (elastischer) 

MO is altijd de helft van V → zal mee veranderen 

Nieuw punt van Cournot: winst verkleint 

 
TER VERGELIJKING: 

Perfecte concurrentie 

 

 

Lange termijn prijs: in dieptepunt van GTK (geen 

overwinst meer op lange termijn 

 

Perfecte concurrentie: ALTIJD een horizontale 

vraag 

 

 

Monopolie 

 

Monopolist zet zijn 

prijs in het punt van 

Cournot 

Zijn korte termijn 

evenwicht is hetzelfde 

als zijn lange termijn 

evenwicht: want er is 

geen toetreding tot de 

markt 
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Terug naar monopolistische concurrentie: 

Er zullen producenten toetreden tot de markt tot de economische winst verdwenen is 

Bij velen is er een situatie van verlies door overmatige toetreding 

 
Vb internetgerelateerde sector: rond eind jaren 90 zeer veel ondernemingen → vele bedrijven 

geraakten in een situatie zoals hierboven getekend 

De vraag is te laag → verlies 

Punt van Cournot ligt onder de totale kosten curve  

→ creative destruction: de zwakken gaan uit de markt 

 

Lange termijn evenwicht in monopolistische concurrentie: 

 

• Bij het lange termijn evenwicht: GTK = GO 

→ winst = 0 

• De vraag raakt GTK, maar niet in het minimum (zoals bij volkomen concurrentie) 

→ produceert niet op efficiënte schaal (zo laag mogelijke kosten) want het is maar een 

deelmarkt 

• Er is een mark-up: P > MK 

in dit punt is de gemiddelde opbrengst gelijk aan de gemiddelde kost 
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16.2 Welvaart  

CONTRA: Er is een duidelijke vorm van inefficiëntie bij de monopolistische concurrentie: prijs ligt 

hoger dan de marginale kost 

→ Er zijn een aantal consumenten die die additionele eenheden van het goed meer waarderen dan 

de kost die de producten moet maken 

 

PRO: Veel consumenten waarderen een grotere productvariatie en dus meer keuzemogelijkheden 

 

→ moeilijk tegen elkaar af te wegen: hangt af van hoe sterk de consument productvariatie waardeert 

Moeilijk te becijferen want iedereen geeft er een andere waarde aan 
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Hoofdstuk 17: Oligopolie  

Eigenschappen 

• Dominantie van een klein aantal grote producenten 

o Er zijn toetredingsbarrières (vb zware initiële investering) 

• Hoge concentratie-index = het aandeel van het aantal grootste bedrijven in een markt 

vb concentratie-index voor 2 ondernemingen in Belgische biermarkt: bijna 70%  

→ deze twee bedrijven nemen 70% van de totale omzet van de biermarkt voor hun rekening 

• Strategische interactie: elkaar in ’t zak zetten of acties op elkaar afstellen (vb kartel) 

→ iedere oligopolist houdt rekening met de verwachte optimale reactie van zijn 

concurrenten 

o Als ze optimaal samenwerken kunnen ze het evenwicht van een monopolist bereiken 

(kartelvorming) 

o Maar als ze elkaar beconcurreren, kunnen ze in het evenwicht van perfecte 

concurrentie belanden (cut-throat concurrentie)  

 

SCHEMA: beslissen in welke markt we zitten (examen!!) 

 
 

Mogelijke uitkomsten voor een oligopolie op korte termijn 

 
Mogelijke oligopolie uitkomsten: kan zelf prijs zetten maar zal tussen de 2 (monopolie – perfecte 

concurrentie) liggen → niet evenveel marktmacht als monopolist (kartel: ze willen prijs zetten in punt 

van Cournot) 

Veel 

Paar aanbieders 

1 

Homogeen   Heterogeen 

Vb graan  vb boeken  vb bier   vb drinkwater 
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Nash equilibrium II 

• John Nash: specialiseerde in game theory  

wou alles omzetten in wiskunde (maar economie is een sociale wetenschap) 

• Nashevenwicht = een situatie waarin economische agenten die met elkaar interageren 

allemaal individueel hun beste strategie kiezen gegeven de keuzes van alle andere agenten 

= prijs zetten, zodat je onafhankelijk van de anderen sowieso in de markt zit 

• → niemand heeft er nog voordeel bij om van strategie te veranderen 

• Voorbeelden: 

o Prisoners dilemma 

bekennen/niet bekennen: 2 gevangenen, ze weten niet wat de ander gaat doen 

volgens het nashevenwicht gaan ze bekennen: onafhankeijk van wat de ander doet is 

het sowieso de beste optie: 8 jaar cel of vrij komen 

o Chicken game 

vechten om iets: 2 auto’s rijden richting elkaar en de 1e die uitwijkt verliest 
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Hoofdstuk 18: IS-LM 

Het macro-economisch evenwicht op korte termijn: het IS-LM 

Investment Saving – Liquidity preference Money supply 

→ goederenmarkt en geldmarkt komen samen 

 

Het IS-LM model 

2 curves: 

• IS-curve 

→ goederenmarkt 

4 componenten 

o Consumptie: C 

o Investeringen: I 

o Overheid: G 

o Netto export: NX 

Als 1 van de 4 componenten stijgt/daalt: stijgt/daalt IS curve ook 

→ toont hoe we een economische crisis moeten oplossen (toont hoe goed de economie 

draait) 

o Consumptie stimuleren: vraag naar rechts 

o Investeringen: infrastructuur uitbreiden / bedrijven die investeren 

o Overheid: overheidsinfrastructuur / overheidsaankopen 

o Netto export: hoe groter, hoe meer we exporteren naar het buitenland 

• LM-curve 

→ geldmarkt  

2 componenten 

o Geldaanbod: M 

o Prijs: P 

 

 

Horizontale as: economische 

activiteit 

 Verticale as: interestvoet / 

rentevoet / prijs van het geld 
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Economische crisis: minder NX, minder C en minder I 

→ IS-curve verschuift naar links 

 
→ economische activiteit zakt van Q naar Q3 

→ geld minder waard: i naar i2 

→ alle componenten van IS-curve worden kleiner 

Als IS naar links verschuift, gaat erna de LM naar rechts verschuiven (minder consumptie dus minder 

geldvraag) 

→ overheid moet investeren in infrastructuur: G en I stijgen → werkgelegenheid stijgt: C stijgt 

 

!! LM verschuift naar rechts bij toename geldaanbod en afname geldvraag: 

  
LM naar rechts: LM2 → van i naar i3: geld is minder waard 

≈ monetair beleid: hoe minder schaarste, hoe minder geld waard is  

 

LM2 

i3 
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Hoofdstuk 19: Groei en technologie 

WELKE IMPACT HEEFT TECHNOLOGISCHE EVOLUTIE OP WERKGELEGENHEID? 

• Afstuderen in een economie met sterke economische groei biedt veel meer kansen op 

tewerkstelling dan in een krimpende economie 

• Economische groei → minder werkloosheid → overheid kan besparen op de 

werkloosheidsuitkeringen 

• Er is een omgekeerd U-vormig verband tussen economische ontwikkeling en et streven naar 

een betere milieukwaliteit: tijdens economische groei is er veel vervuiling, maar erna 

verbetert de milieukwaliteit  

• Verschillen in productiviteit tussen landen zijn het gevolg van verschillen in de gebruikte 

technologie en de hoeveelheid kapitaal van een economie 

o Opleiding zorgt voor een hogere productiviteit 

o Hoogtechnologische omgeving: werknemers gebruiken veel productief kapitaal  

→ hoge output per uur 

• Nieuwe technologische golf: artificiële intelligentie  

o Sectoren die het snelst AI efficiënt kunnen integreren in hun processen, kunnen een 

competitief voordeel uitbouwen 

• In België: hogere productiviteit per gewerkt uur 

= een gevolg van de kapitaalintensiteit van onze economie die volop gebruikt maakt van de 

nieuwste technologieën 

• België scoort vrij zwak in e-commerce  

Nederland scoort beter: de tewerkstelling stijgt hier, maar niet in België 

• Technologische vooruitgang is de stuwende kracht achter de toename van de 

arbeidsproductiviteit 

o Moving assembly line: was een belangrijke innovatie voor productie van auto’s 

o Vandaag: volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde autofabrieken, het 

productieproces wordt geoptimaliseerd in virtual plans 

→ minder tewerkstelling 

o Toename van de productiviteit bevordert de economische groei, maar dreigt de 

tewerkstelling te verminderen 

o Opmars van robots zorgt er in enkele sectoren voor dat het jobverlies radicaal 

versnelt  

o Maar: vele studies houden er geen rekening mee dat de meeste jobs in de loop van 

de tijd ingrijpend veranderen 

+ veel jobs bestaan uit diverse componenten: denkwerk, interactie met mensen, 

administratief werk,… 

▪ Het administratieve deel kan geautomatiseerd worden 

▪ Maar de andere componenten blijven voorlopig dominant menselijk 

→ extreme jobverliezen door automatisering zijn op korte termijn dus eerder 

onwaarschijnlijk 

o In de VS is er na 2008 een daling van de arbeidsparticipatiegraad 

maar in Zweden en Duitsland (hoogtechnologische landen) steeg die 

→ er zijn ontwikkelde landen die volop gebruik maken van de moderne 

technologieën en toch een toename hebben van de tewerkstelling 

• Wat er op de arbeidsmarkt gebeurt, is niet enkel het gevolg van technologische evoluties  

• De recente toename van de werkzaamheidsgraad in enkele rijke landen biedt geen garantie 

op een verdere toename van de tewerkstelling 
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Hoofdstuk 20: Casusanalyse 

1. Argentinië heeft lange tijd een protectionistisch beleid gevoerd. Op een gegeven moment werden 

de invoerheffingen geannuleerd, zodat er een vrijere handel mogelijk was. Analyseer de binnenlandse 

welvaartswinst.  

 
 

 



96 
 

2. De nieuwste generatie geneesmiddelen tegen kanker dreigt de komende jaren zwaar te wegen op 

de ziekteverzekering. De zogenoemde "immunotherapieën", die binnenkort op de markt komen, 

versterken het eigen afweersysteem van de patiënt. Ze zijn echter zeer prijzig. Oncoloog Jacques De 

Grève van het UZ Brussel roept de overheid op om de prijzen te laten zakken door de concurrentie te 

laten spelen. Welk mechanisme zou hier spelen? Verduidelijk aan de hand van een grafiek.  

 
3. De fruitsector in ons land lijdt nog altijd sterk onder de Russische boycot voor Europese land- en 

tuinbouwproducten. De fruittelers proberen te overleven door de Aziatische markt aan te boren, maar 

het blijft moeilijk om hun producten tegen een goede prijs te verkopen. Wat zou het gevolg zijn van 

dergelijke actie?  
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4. ‘We moeten de belastingen op arbeid verschuiven naar taksen op verbruik, op energie en op 

milieuvervuiling. Het resultaat geeft een competitieve economie, meer jobs en minder CO2.’ 

Milieuactivisten en ook de Europese commissie zijn gewonnen voor dit idee. Leg grafisch uit waarom 

dit al dan niet kan werken.   
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Casus: wereld tuk op goedkope Europese suiker 

 


