
Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

H1 Welvaart en economie 

Hoe gaat het met onze economie? 

 

• Hoe gaat het met onze economie? 

• Veelheid aan economische informatie beschikbaar 

• Vele vacatures, knelpuntberoepen maar ook werkloosheid 

• Economische groei, maar systematisch begrotingstekort en hoge publieke schuld 

• … 

Wat is ‘onze economie’? 

• moderne economie = complex systeem van productie en consumptie met beperkte middelen 

• private bedrijven produceren goederen en diensten (bv. Energie) en zorgen voor 

tewerkstelling 

• overheden voorzien aanbod van publieke goederen en diensten, kopen aan bij 

bedrijven en stellen ook veel werknemers tewerk 

• reguleren, initiëren grote maatschappelijke projecten, via budgettair beleid 

economische activiteit aansturen 

• consumenten kopen goederen en diensten aan, betalen belastingen  

en vormen het menselijke kapitaal dat de economie doet draaien 

• activiteiten en transacties gebeuren op markten tussen deze drie spelers, deze drie 

spelers zijn verbonden met elkaar door de drie onderstaande markten 

• e.g. markt voor goederen en diensten, arbeidsmarkt, kapitaalmarkt.  
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Complex system 

• Functioneert dit complexe systeem goed, dan gaat het goed gaat met onze economie (bv 

BBP is een welvaartbepaler) 

• Economen focussen op de creatie van huidige en toekomstige welvaart door het systeem 

• Deze cursus = economisch systeem ontrafelen 

• … maar economie is niet alles, welvaart in essentie is een interdisciplinair probleem 

Welvaart & allocatieprobleem 

• welvaart = in welke mate leidt inzet van middelen (allocatie= het toewijzen van middelen) 

tot economische baten?  

• Allocatieprobleem: je wordt geconfronteert met beperkte middelen, en moet gaan bepalen 

wat je ermee doet. bv. (Tijd, of) Moeten we meer openbaar vervoer hebben of meer 

snelwegen aanleggen, we kunnen niet beide doen omdat onze middelen beperkt zijn, dus… 

• economen bestuderen het verschil tussen baten en kosten van inzet van middelen = 

welvaartsanalyse om zo aan allocatie te doen en tot een optimale inzetting van de middelen 

te komen 

Waarom is allocatie belangrijk? 

maatschappij en haar schaarse middelen:  

• goed middelenbeheer is belangrijk omdat middelen schaars zijn 
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• maatschappij kan niet alle gewenste goederen/diensten produceren omdat 

middelen beperkt zijn 

• Voorbeeld uit gezondheidszorg … 

1 Ons systeem van gezondheidszorg is sterk maar… 

 

20:00 

•  "One of the big issues that we in the patient safety research field face, that we run 

up against, is a problem where there's very little funding for research in making care safer 

and better. Part of the problem is that our national funding is informed from our national 

health statistics. But those statistics don't recognize medical care gone awry as a cause of 

death,"  

• "Human error is inevitable. But while we cannot eliminate human error, we can better 

measure the problem to design safer systems mitigating its frequency, visibility, and 

consequences"  

• Het probleem was dat er vele doden waren in ziekenhuizen door menselijke fouten, maar dat 

die niet werden opgenomen als doodoorzaken in een ziekenhuis omdat er geen box voor was 

om af te checken. Terwijl dit belangerijk is voor ons allocatie probleem want zo kun je niet 

zien dat je middelen moet stoppen in het doen dalen van medische fouten. Omdat we zo mss 

middelen kunnen stoppen in de dokters onder minder tijdsdruk zetten. Dit toont dat 

informatie heel belangerijk is want zonder weet je niet dat er middelen naar dat probleem 

moeten. 

2 Lifestyle diseases 

• lifestyle diseases, i.e. gevolgen van ongezonde of suboptimale levensstijl (door eigen gedrag 

aan te passen kun je er iets aan doen, is niet zoiets om medisch te behandelen) 

(voeding, beweging, alcohol, roken, stress,…) 

• directe medische kost = goed voor minimaal 35% gezondheidszorguitgaven 

• indirecte economische kost = door productiviteitsverliezen → 1,2% van BBP 

• echter preventiebestedingen <2% budget gezondheidszorg … 
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• Allocatie dus niet optimaal want er wordt te weinig preventief gewerkt, want zo zou 

je minder geld moeten geven aan direct medische kost 

Te leren uit voorbeelden 

• Goede allocatie vereist goede informatie 

• Systeem kan inefficiënt zijn vanuit allocatief oogpunt (schaarse middelen) 

• Denken in allocatieprobleem is zeer nodig 

• Zoektocht naar welvaart is multi- en interdisciplinair 

Elementaire economische welvaartsanalyse 

• Welvaartseconomie bestudeert hoe allocatie van middelen economische welvaart 

beïnvloedt 

• Economen vinden markten meestal goede manier voor welvaartsoptimaliserende allocatie 

• Markten die goed functioneren ondersteunen economie 

• Welke voordelen halen kopers en verkopers uit  

marktparticipatie? 

• Hoe zijn voordelen zo groot mogelijk voor 

samenleving als geheel? 

Wat is een MARKT? 

• markt = groep kopers en verkopers van bepaald goed of dienst, deze komen in contact en 

interactie  

(al dan niet ‘georganiseerd’) 

 kopers bepalen vraag                             verkopers bepalen aanbod in die bepaalde 

markt 

  

• termen vraag en aanbod verwijzen naar het gedrag van mensen … bij hun interactie op 

markten 

MARKTEN 

• Je hebt er verschillende: computermarkt, 13 inch scherm markt, dus markten 

overal te vinden 
• Voorlopig uitgangspunt: 

• producten zijn identiek (homogeen)(appel is een appel)(wil zeggen dat je als 

consument indifferent bent van bij welke verkoper je terecht komt 

• veel kopers en verkopers zodat niemand individueel invloed heeft op de prijs 

• Niet altijd even realistisch … 

• … wel eenvoudigst om te analyseren! 

+ in de meeste gevallen zullen onze ideeën reeds toepasbaar zijn voor richtinggevende analyse 
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Helpt ook alledaagse fenomen verklaren … 

• nieuwe iPhone, huidig model goedkoper 

• op vakantie gaan eind juni of begin september is typisch goedkoper dan eind juli/begin 

augustus 

Vraag en aanbod 

• vraag en aanbod = twee meest gebruikte woorden onder economen, bepalen allocatie van 

onze economie 

• ... omdat vraag en aanbod krachten zijn die een markteconomie laten werken: zij bepalen 

‘prijs’ en ‘hoeveelheid(eenheden daarvan gehandelt wordt)’ (i.e. allocatie) 

• Hoe beïnvloedt een gebeurtenis of maatregel de economie?, vraag en aanbod?  

 V & A 
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Idee bereidheid tot betalen is belangerijk! Op basis 

daarvan kun je vraagschema en curve afleiden. 

Vraagschema: hoeveel eenheden worden er 

gevraagt van het product in functie van de prijs 

Dus boven de honderd is er niemand 

geintereseerd. 

Tussen 80 en 100 zal deze die 100 wou 

betalen deze betalen.  
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prijs

(P)

hoeveelheid

(Q)

 

 

 

 

 

 

De VRAAG 

• wet van de vraag  

• bepaalt dat, ceteris paribus, de gevraagde hoeveelheid van een goed daalt indien de 

prijs van dit goed stijgt  

• negatieve relatie  

 

Andere factoren die de vraag beïnvloeden? 

-> bij ongewijzigde omstandigheden (al de rest hetzelfde) 

Dit is het enige dat wijzigt, de rest niet 

Je ziet de mensen hun 

bereidheid tot betalen. 

Hoeveelheid op horizontale as 

en prijs op verticale as!! ALTIJD! 

Vanaf de 100 zal 1 iemand het 

willen betalen, vanaf 80 twee 

mensen, vanaf 70 drie en vanaf 50 

iedereen 

Achter een vraagcurve zit het idee: Je 

hebt een boel consumenten met een 

bepaalde verkoopbereidheid en als je 

de prijs doet verhogen of dalen zullen 

er meer of minder mensen het kopen 

of voordien nieuwe mensen 

toetreden die voordien het product 

niet wouden kopen 

Bij veel mensen krijg je 

een dalende diagonaal 

In de prijs van product 
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• VEEL! 

• smaken en voorkeuren 

• prijzen van verwante goederen 

• consumenteninkomen 

• aantal kopers 

• verwachtingen 

Verandering in gevraagde hoeveelheid 

• verandering in gevraagde hoeveelheid kan veroorzaakt worden door: 

• verandering in de prijs van het product 

  beweging langs de vraagcurve 

• elke andere factor dan de prijs die de vraag beïnvloedt 

  verschuiving (of wenteling) van vraagcurve 

 = verandering die bij elke prijs de gevraagde hoeveelheid wijzigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen van gerelateerde goederen 

• wanneer prijsdaling goed A leidt tot daling vraag naar goed B, dan noemen we deze 

goederen substitutiegoederen (hangt af van de grote groep) 

• yoghurt en chocolademousse 

Toename/ afname van vraag door andere 

factor bv. Smaak of voorkeur vergroot door 

nieuw kleur product. 

Dus curve verschuift evenredig door 

verandering van een andere factor, gebeurt 

onafhankelijk van de prijs van je product, 

bij gelijk welke verandering van een andere 

determinant krijg je een verschuiving van 

de curve onafhankelijk van de prijs. 

Prijs wijzigt: beweging langsheen de curve. 

Elke andere verandering leid tot een 

verschuiving van de curve zelf 

Als prijs chocoladepasta stijgt, zal confituur 

interessanter worden om te kopen want is 

goedkoper dus krijg je een verschuiving van 

de curve van confituur naar rechts. 

Stel prijs brood verduurd, zal curve confi verschuiven 

naar rechts want er gaat minder vraag zijn ernaar 

want brood is te duur, andere factor dan prijs confi 

die gevraagde hoeveelheid confi verandert 
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• bier en sinaasappelsap 

• elektriciteit en verwarmingsketels op aardgas 

• wanneer prijsdaling goed A leidt tot toename vraag naar goed B, dan noemen we deze 

goederen complementaire goederen 

• yoghurt en bosvruchten 

• zoute nootjes en bier 

• benzine en benzinewagens 

• brood en confituur 

 

 

 

 

 

 

Met welke “kost” gaat aanbieder naar de markt? 

• 3D-printer gekocht: € 5,000 (te gebruiken voor productie 1,000 stuks) (dus 5 euro verslijt je 

per product dat je maakt= kapitaalkost) 

• Kapitaalkost per item: € 5 

• Materiaalkost per item: € 4 (prijs van de inkt per stuk) 

• Totale kostprijs per product: € 9 (dus iemand die 15 euro per stuk wil betalen = winst, 2 euro 

= verlies) 

• Bestelling aan € 7 per stuk … wat te doen? 

• Marginale kost  

= bijkomende productiekost per extra geproduceerde eenheid 

 

 

 

Zegt iets over de efficientie waarmee een verkoper 

een goed kan aanbieden. Sumeyera is het efficientst 

want ze kan het goedkoopst een product aanbieden 

(onafh vd prijs van de consument) 

Marginale kost is de kost die je hebt zonder de 

kost van het product (3D printer) in rekening te 

brengen die je heeft doen toetreden tot de 

markt. 

Vele mensen redeneren in termen van marginale 

kost want ze zijn toch al toegetreden tot de 

markt. 

1 extra product maken= kost materiaal en arbeid 

= marginale kost, en niet machine want die is 

toch al betaald dus deze niet in rekening 

gebracht 

 



Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANBOD 

• wet van het aanbod 

• stijging prijs leidt tot stijging aangeboden hoeveelheid, want meer verkopers kunnen het 

efficitent verkopen (met winst zelf al hebben ze dure maakprijzen waardoor ze ervoor niet op 

de markt waren, ceteris paribus  

• (daling prijs tot daling aangeboden hoeveelheid want minder verkopers 

kunnen het efficitent verkopen dus ze stoppen met de verkoop) 

 

Verschuiving van het aanbod? 

• prijzen van gerelateerde goederen 

• inputprijzen (prijzen van goederen die een kost zijn in de productie, 

materiaalkost gaat omhoog, zal beslissing productent anders zijn) 

• productiviteit(efficienter kunnen produceten dus 

minder kosten aan productie  

• technologische vooruitgang 

• verwachtingen (laptop wordt het van het dus in 

toekomst meer verkopen dus nu al meer maken 

want zal opbrengen later) 

Vraag en aanbod is een tool om iets aan het allocatieprobleem te doen 

Vanaf 500 euro als prijs die verkoper krijgt voor 

product is Sumeyera bereid om toe te treden 

tot de markt want ze maakt geen verlies.  

Pas vanaf 800 euro is Desiree efficient genoeg 

om toe te treden tot de markt want dan maakt 

ze geen verlies 
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VRAAG EN AANBOD SAMEN 

• Markt in EVENWICHT 

Wanneer alle economische agenten tevreden zijn: consument en producent in markt (anders 

ook overheid) 

 situatie waar de prijs een zodanig niveau bereikt dat:  

aangeboden hoeveelheid = gevraagde hoeveelheid 

• kopers noch verkopers hebben incentive om iets te veranderen 

• Er wordt ook niets teveel geproduceert 

• evenwichtsprijs 

• prijs die aangeboden en gevraagde hoeveelheid in evenwicht brengt (gelijk zijn) 

• grafisch = prijs waar vraag- en aanbodcurve elkaar snijden (zie dia volgende pagina) 

• evenwichtshoeveelheid 

• gevraagde en aangeboden hoeveelheid bij evenwichtsprijs 

• grafisch = hoeveelheid waar vraag- en aanbodcurve elkaar snijden 

 

Waarom is dit een evenwicht? 

Stel: prijs > evenwichtsprijs 

Pe 

Xe 
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Waarom is dit een evenwicht?  

• aanbodsurplus (overschot) 

• indien prijs > evenwichtsprijs 

  aangeboden hoeveelheid > gevraagde hoeveelheid   

• excessief of overtollig aanbod 

• aanbieders zullen hun prijs verlagen om product te kunnen verkopen 

• Zorgt voor minder aanbieders die efficient zijn om het te produceren 

• Dus minder producten worden verhandelt 

• op die manier beweging naar het evenwicht (V=A) 

Heel veel producten worden aangeboden maar 

tegen een te hoge prijs dus niemand wil ze eigenlijk 

Dus we zitten met een overschot van 6, geen 

evenwicht want hier zullen verkopers een prikkel 

hebben om hun gedrag aan te passen (prijs 

verlagen zodat er meer kopers zijn in de markt) 

Je ziet dat de prijs lichtjes daalt 

waardoor er meer mensen het product 

kunnen kopen, en minder verkopers 

efficient zijn om het product te 

verkopen dus er worden minder 

producten gemaakt, nog altijd teveel 

dus de cyclus gaat door, creëerd een 

neerwaardse druk tot het evenwicht 

bereikt wordt. 
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Andersom 

• aanbodtekort 

• indien prijs < evenwichtsprijs 

  aangeboden hoeveelheid < gevraagde hoeveelheid.   

• excessieve of overtollige vraag (aanbodtekort/vraagoverschot) 

• aanbieders zullen hun prijs verhogen omdat er te veel kopers op zoek zijn 

naar te weinig goederen (te goedkope) (kopers bieden tegen elkaar op) 

• op die manier beweging naar het evenwicht dus 2.00 en 7 

 

Evenwichtsveranderingen? 

• Markten zijn dus “zelfregulerend”, tenderen naar evenwicht waar vraag en aanbod gelijk 

zijn 

• … wanneer uit evenwicht? (probleem met transport van goederen, tekort aan 

grondstoffen, door alle andere determinanten van vraag en aanbod) 
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• Maatregel/gebeurtenis die de markt beïnvloedt zorgt dat evenwicht uit evenwicht 

geraakt 

 

 Xe is oud evenwicht, A verschuift naar A’ 

door externe maatregel (bv grondstof wordt 

schaarster dus producten zijn duurder om te 

maken waardoor verkopers minder efficient zijn 

aan de huidige evenwichtsprijs, waardoor om 

weer minder producten worden verkocht aan 

een hogere prijs want de A curve is verschoven 

naar) 

Huidig evenwichtspunt is niet gelijk aan nieuw 

evenwichtspunt dus markt zal opwaardse druk 

ervaren naar nieuw evenwichtspunt 

 

Drie stappen om evenwichtsveranderingen te analyseren 

1. bepaal of gebeurtenis leidt tot verschuiving van aanbod of vraag (of beide) 

2. bepaal dan of betreffende curve(s) naar links of naar rechts verschuiven 

3. gebruik vraag-en-aanbod grafiek om er achter te komen hoe verschuiving(en) 

evenwichtsprijs en -hoeveelheid veranderen 
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Dit zijn 2 dias, bovenste oude gsm, 

nieuwe gsm word aangekondigd: dia 

hieronder, want prijs oude gsm daalt 

want meer vraag naar nieuw model 

Verkoopcurve daalt want minder vraag, 

dus nieuw evenwicht aan aanbod zal ook 

dalen uiteindelijk 
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Dus in corona, meer vraag, dus curve naar rechts, maar opeens teveel vraag, aanbod kan niet op vraag ingaan 

waardoor verticale curve A, want je kan simpelweg geen extra meer beschikbaar stellen want er is te veel 

vraag, dus dan stijgt vraagcurve waardoor je belachelijk hoge prijzen kunt vragen. De aanbodcurve schiet bij 

een te grote hoeveelheid verticaal omhoog, das de max hoeveelheid dat ze kunnen maken. 

Omgekeerde bij 2e krant artikel, terug veel meer aanbod want bedrijven vormen zich om, maar vraag daalt 

uiteindelijk, dus de twee curves zijn veranderd waardoor prijs nu zeer laag ligt. 

 

 

 

WELVAART 

• markvraagcurve weerspiegelt eigenlijk: 

 

hoeveelheden die kopers tegen bepaalde prijzen willen en kunnen kopen 

CONSUMENTENSURPLUS 

• bereidheid tot betalen  

= maximale som die een koper wil betalen voor een goed of dienst 

• meet in welke mate de koper een goed of dienst waardeert 

• consumentensurplus  

= verschil tussen bereidheid tot betalen voor een bepaald goed en het werkelijk betaalde 

bedrag, dus dit wordt voor de consument als winst gezien want moet minder betalen dan dat 

hij bereid is om te geven, is maatstaf voor welvaart 

 

consumentensurplus meten aan de hand van de vraagcurve 

• oppervlakte onder de vraagcurve en  

boven de effectief betaalde prijs meet het consumentensurplus in de markt 

Markten en welvaart 

John’s 

consumentensurplus

=20 want hij zou 

bereid zijn 20 euro 

meer te betalen 

 

10 
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Wat meet het consumentensurplus? 

• bedrag dat kopers bereid zijn te betalen min effectief betaalde bedrag 

• meet het voordeel dat kopers ontvangen door de aankoop zoals de kopers het zelf 

percipiëren bv: je bent bereid 100 te betalen maar moet maar 50 betalen dus je hebt 50 euro 

voordeel als je deel neemt aan de markt = consumentensurplus 

• goede basis voor beleidsmakers 

• betalingsbereidheid = subjectief 

• marktprijs = objectief 

consumentensurplus tastbaar 

• Vraagcurve gelinkt aan  

betalingsbereidheid (preferenties) 

• Als je vroeger kocht: bereid minimum 12 euro te betalen, nu 6 euro, dus nu bijkomend 

consumentensurplus als je fles altijd al kocht, nieuw consumentensurplus als je de fles nu pas 

koopt omdat ie goedkoper is (zie grafiek vorige p) 

• Misschien maximaal 10 euro per fles dat je wil betalen dus: vroeger niet kopen, nu door 

aanbieding wel  

PRODUCENTENSURPLUS 

• Producentensurplus  

= bedrag dat verkoper ontvangt voor een goed min de kost om het te produceren en op de 

markt te brengen  

• meet de baat voor verkopers van marktparticipatie 

producentensurplus meten aan de hand van aanbodcurve 

• Net zoals consumentensurplus nauw verband houdt met de vraagcurve, is er ook een nauw 

verband tussen producentensurplus en de aanbodcurve 

• De oppervlakte onder de prijs en boven de aanbodcurve meet het producentensurplus in een 

markt 

Prijs 

daling 
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producentensurplus tastbaar 

• Aanbodcurve gelinkt aan ‘kost’ voor verkoper 

• Studentenjob als opdiener in een restaurant … 

• Voor hoeveel euro/uur ben je bereid te gaan werken? 

• Wat is het voorstel van de tegenpartij? 

• Maak je een andere keuze op oudejaarsavond? 

• Maak je een andere keuze als je een nieuwe vriend(in) hebt? 

MARKTEFFICIENTIE? 

• Waarom is marktallocatie (meestal) te verkiezen? 

MARKTEFFICIENTIE 

consumentensurplus = waarde voor kopers – bedrag betaald door kopers 

& 

producentensurplus = bedrag ontvangen door verkopers – kost voor verkopers 

totaal surplus = consumentensurplus + producentensurplus 

of  

100 euro voordeel 

om deel te nemen 

aan de markt 
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totaal surplus = waarde voor kopers – kost voor verkopers 

Dit meet dus de totale welvaart 

• Efficiëntie  

= eigenschap van een verdeling van middelen waarbij het totale surplus ontvangen door de 

leden van een maatschappij wordt gemaximaliseerd 

• benevolente sociale planner zou dit nastreven 

• Moet hij de markt z’n gang laten gaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKTEFFICIENTIE 

• Marktevenwicht leidt tot grootst mogelijke welvaart (meestal) 

• elke andere prijs dan evenwichtsprijs en elke andere hoeveelheid dan 

evenwichtshoeveelheid leiden tot daling totale welvaart in vergelijking met 

marktevenwicht! 

• Waarom meestal? Omdat figuur aanhaad de juiste kosten te weerspiegelen die 

concumenten maken en die relevant zijn voor de MS als geheel, als dit zo is kunnen 

we niet beter doen dan de markt, maar in vele gevallen wordt hier niet aan voldaan 

en hebben we een overheid nodig, maar als de vraag prima weerspiegelt wat het nut 

en de betalingsbereidheid en de preferenties van de mensen en je aanbodcurve 

weerspiegt alle kosten die gebonden zijn aan productie, dan kunje de marktuitkomst 

niet verbeteren, niet hoger marktsurplus bekomen dan de markt zijn ding te laten 

doen, maar vaak niet aan de assumpties voldaan, en dan overheid nodig om de uitkomst 

te verbeteren 

Welke ‘prijs’? (deze dia nog doen xx) 

Kun je nog iets aan de markt veranderen 

door in te grijpen hierop? 

Dan doe je aan 

marktdestructie 
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• Markten zorgen voor allocatie van middelen 

• Als de prijs van goed A stijgt met 10%, moeten aanbieders dan reageren met een toename 

van het aanbod? 

• Niet noodzakelijk, als de inkomens en de prijzen van andere goederen ook stijgen met 10% is 

er geen her-allocatie nodig! 

• RELATIEVE PRIJZEN ZIJN VAN BELANG 

• ‘numeraire’, bijvoorbeeld alles uitgedrukt in waarde van 1 brood 

• Vandaag gebruiken we geld daarvoor  → cf. later  

MARKTEFFICIENTIE (deze ook) 

• Drie inzichten omtrent het marktevenwicht: 

  

Vrije markt ... 

1. ... wijst aanbod toe aan consumenten die goederen het meest op prijs stellen, 

gemeten door hun betalingsbereidheid 

2. ... wijst vraag toe aan efficiëntste producenten die tegen laagste kost kunnen 

produceren 

3. ... produceert precies hoeveelheid goederen die som van consumenten- en 

producentensurplus maximaliseert 

4. 1&2 -> maximale efficientie! 

Overheidsingrijpen en welvaart in de markt 

PRIJSMAATREGELEN 

• Prijsmaatregelen worden meestal gebruikt wanneer beleidsmakers geloven dat marktprijs 

niet rechtvaardig is tov kopers of verkopers (bv. Nu met de stijgende gasprijzen is de vraag of 

de overheid een maximumprijs moet instellen) 

• Dit resulteert in door de overheid opgelegde prijsbodems en prijsplafonds 

• Prijsplafond  

• Bij wet vastgelegde maximumprijs tegen dewelke een goed kan verkocht 

worden  

• Prijsbodem 

• Bij wet vastgelegde minimumprijs tegen dewelke een goed kan verkocht 

worden 

“Friends” rent control 

• New York's current rent control program began in 1943 and is the longest-running in the US. 

(als je een plaats huurt, zit er een limiet op hoeveel dat de prijzen kunnen stijgen) Rent 

regulation affects rent increases and prescribes rights and obligations for tenants and 

landlords. 
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• overheid kan maximale (stijging) huurprijzen opleggen die eigenaars mogen vragen aan 

huurders, zo stijgt de prijs niet te snel voor iedereen en kan iedereen aan huisvechtiging 

geraken 

• doel = huurders beschermen, minder gegoeden helpen door huurwoningen goedkoper te 

maken 

prijsplafonds en de marktuitkomst 

• Wanneer de overheid een prijsplafond oplegt zijn er twee mogelijkheden: 

 

prijsplafonds en de marktuitkomst 

• Wanneer de overheid een prijsplafond oplegt zijn er twee mogelijkheden: 

• Het prijsplafond is niet bindend indien het boven de evenwichtsprijs ligt 

• Het prijsplafond is bindend indien het onder de evenwichtsprijs ligt, wat dan leidt tot 

een tekort 

prijsplafonds en de marktuitkomst 

• Effecten van prijsplafonds: 

 

bindend prijsplafond leidt tot 

• tekorten: QV > QA 

• rantsoeneringsmechanismen gaan optreden   

• bvb.  lange rijen, discriminatie door de verkopers bv enkel huren aan mensen 

waarvan je denkt dat ze er goed zorg voor zullen dragen 

“Friends” rent control 

• New York's current rent control program began in 1943 and is the longest-running in the US. 

Rent regulation affects rent increases and prescribes rights and obligations for tenants and 

landlords. 

• zonder flankerend beleid kan beheersing van huurprijzen uitmonden in grotere problemen, 

je huizenmarkt kan wel eens in de problemen komen 

Overheid voert 

prijsplafond in, er 

gebeurt niets. 

Prijsplafond zegt 

dat bij wet is 

vastgelegt dat 

prijsplafond 4 is, 

maar de markt is 

3 momenteel dus 

die regel is niet 

bindend op de 

prijs want ie 

verandert er niets 

aan 

Hier zal 

prijsplafond wel 

een effect 

hebben want 

deze ligt lager 

dan het 

evenwicht dus 

deze is bindend. 

Dit zal ervoor 

zorgen dat we 

een grotere 

vraag krijgen 

dan kan 

aangeboden 

worden Dus hier krijg je een 

vraagoverschot of aanbodtekort 
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• ? 

 

 

Andere oplossingen? 

• Overheid die huizen bijbouwt, zal aanbod doen stijgen 
• Huursubsidies(zal dus iets doen aan de vraagcurve)(Dit vergroot je budget( overheid geeft je 

20 cent per euro huur dat je betaald) dus zal je betalingsberijdheid beinvloeden, je 

vraagcurve zal verschuiven en uiteindelijk ook je aanbod)/woningbouw door overheid als 

oplossing? 

• Je ziet dat men niet met 1 maatregel de markt goed kan doen verlopen, er moeten meerdere 

worden ingevoerd om het goed te doen verlopen 

• … maar overheidsuitgaven gefinancierd door belastingen, dus is die allocatie goed? 

Als we dat financieren door belastingen, wat gaat dat daarmee dan doen? Markten 

helpen ons een stuk met allocatieprobleem, maar als je het op MS niv bekijkt hebben 

markten ook op elkaar invloed. 

• Welvaartseffect van belastingen?  

Op korte termijn zal u aanbod vastliggen. Hoe hoog of laag u 

prijs ook is, er zullen geen extra huizen bijkomen.  

De gocontroleerde max prijs op korte termijn zal enkel effect 

hebben op je maximumprijs. Dus op korte termijn zal u 

regelgeving domineren op de prijs. 

Kan gepaard gaan met een klein of groter tekort van woningen 

door meer vraag. Dus een aanbodtekort. 

Aanbod te weinig tegenover de vraag. 

Op lange termijn zullen de curves vlakker liggen. Op lange 

termijn kunnen we huizen bijbouwen en afbreken. Hierdoor 

wordt er veel sterker gereageerd op de aanbod en de prijs. 

OP lange termijn is het aanbod van woningen veel 

prijsgevoeliger want je kan er dan bijbouwen, op korte 

termijn kun je dit niet. 

Vraag ook wat vlakker, want op korte termijn men niet van 

ene stad naar andere gaan door huurprijzen, op lange 

termijn wel.  

Op korte termijn = lagere prijs effect 

Op lange termijn = prijs heel laag, dus je krijgt extra vraag 

naar wooneenheden omdat mensen naar die stad verhuizen 

want de prijzen zijn laag, maar het aanbod zal dalen walnt 

het kost teveel, minder mensen die efficient huizen kunnen 

bouwen dus aanbod daalt. 

Dit heeft nog meer macht aan de verhuurders, want die 

kunnen hun pand verwaarlozen omdat er toch mensen 

staan te springen om het te nemen. 

Dus Dit als maatregel is op korte termijn goed, maar op 

lange termijn zonder extra maatregelen gaan er veel 

problemen mee gepaard 
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• vs. welvaartseffect in huurmarkt? 

Evaluatie van het marktevenwicht 

• Omdat marktevenwicht een efficiënte toewijzing van middelen is, kan een maatschappelijke 

planner het marktevenwicht laten zoals het is, want zorgt voor maximale welvaart 

• Markten evolueren bovendien vanzelf naar dat evenwicht 

• Zelfregulerende markten zijn voortdurend in beweging 

• Beleid samengevat: ‘laissez faire’ 

• maar marktfalen: informatie, vanuit markten verwacht iedereen altijd op de hoogte 

van alles, maar is niet altijd zo dus zorgt voor problemen;, marktmacht kan ook voor 

fouten zorgen, …! 

• Dus er zijn bepaalde situaties waar we geen laissez fair moeten doen want dan zal de 

markt uit evenwicht geraken 

 

Winnaars en verliezers 

• Maar wat als jouw bedrijf uit de markt verdwijnt? 

• Tijdelijk? Mensen verliezen job, aantal aanbieders die verdwijnen uit markt, is dit wel 

maximale welvaart? 

• Dus herallocatie van middelen, de middelen die hierdoor vrij komen (arbeiders, 

machine’s) kan je voor andere dingen gaan inzetten 

• Nieuwe job in andere sector of heroriëntatie bedrijf 

• E.g. IBM 

• Switchen tussen sectoren  

=> werking arbeidsmarkt, kapitaalmarkt, faillisementswetgeving (alle markten 

moeten goed werken) 

Initieel evenwicht: maximale 

welvaart 

Nieuw evenwicht: ook maximale 

welvaart dus kunnen we niets doen 

volgens laissez fair, maar dit zorgt er 

wel voor dat mensen hun job 

verliezen want er worden minder 

producten gemaakt, is dit wel 

welvaart? 
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 = belangrijk voor onze totale allocatie (want zonder failissementwetgeving 

blijven middelen vastzitten) 

• allocatie! Is goed voor MS als geheel want zorgt ervoor dat er maximale welvaart in 

alle markten komt te zitten 

Ongewenste concurrentiedynamiek? 

• Wat als consument kwaliteit niet goed kan inschatten? 

• Batterijen met verschillende levensduur 

• Markt voor lange levensduur met hogere prijs 

• Markt voor korte levensduur met lagere prijs 

• Als consument verschil niet kan inschatten verloop van ene markt naar andere 

• Consument zal korte levensduur nemen want heeft lagere prijs, want consument 

weet niet dat die kortere levensduur heeft 

• Alleen lage kwaliteit blijft over want lange levensduur bedrijven gaan ook korte 

levensduur gaan produceren want mensen kopen hun lange levensduur niet, 

kwaliteit daalt van batterijen 

• Rol van informatie! Is zeeeeer belangerijk!! 

• Consument ziet niet altijd dat voor de zelfde prijs, de worstjes van 8 naar 7 in een 

blik zijn gegaan, dus relatief worden ze duurder, maar consument heeft die info niet 

door, dit is niet goed voor de markt (nog eens kijken) 

De vrije markt kwam er niet vanzelf … 

• Enorme toename welvaart sinds +-1800 

• Introductie markt(mechanisme) essentieel om nieuwe technologiën tijdens de industriële 

revolutie te benutten 

• Wat voor de markten: 

• Lokale markten in steden, zeer afgeschermt 

• Sterk gereguleerd, toegang ‘buitenstaanders’ beperkt 

• Lokale markten in dorpen 

• Collectief georganiseerd; reciprociteit als verzekering, mededorpelingen helpen als 

ze slechte oogst hebben, zodat zij jouw zouden helpen als jij een slechte oost hebt 

Deze ideëen wringen met de IR 

• Industriële revolutie (Engeland) 

• Betere en efficiëntere machines, arbeiders naar stad 

• Afzetmarkt? 

• Moet breder dan lokaal 
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• Engels parlement maakt werk van ééngemaakte vrije markt, want bedrijvleiders zijn 

gaan lobbyen in het parlement om dit systeem in te voeren 

• Overgang van oude beperkende lokale marktvormen naar modernere marktvorm in 

functie van technologische verandering (… maatschappelijke verandering) (nog eens 

kijken?) 

• ‘Vrije markt’ = ontstaan door overheidsingrijpen 

• Overheid heeft ook nog veel instituties in het leven geroepen om dingen die verkeert 

gaan op markten tegen te werken (zoals onze sociale zekerheid enzo) 

• … ontwikkeling sociale welvaartstaat 

China – creatie van de markt 

• Na dood van Mao (1976)( Communistische regering gaat markten volledig bepalen, overheid 

wil XX aantal schoenen, die bedrijven moeten die maken)(hij bleek niet goed te zijn want liet 

een arm land na) → uiteindelijk start hervormingen om levensomstandigheden te verbeteren  

• 30 jaar hervormingen = stelselmatige evolutie nr. markteconomie  

• Nu word de maak van schoenen bepaalt door de markt en niet meer door de 

overheid 

• Nog steeds grotere overheidsinvloed 

• Miljoenen Chinezen van platteland naar stad 

• Fabriek van de wereld (tot voor kort) 

• Dankzij het opschuiven naar een markteconomie zijn ze veel verbeterd qua 

levensomstandigheden 

 

H3: De economische scholen 

Verschillende economische scholen en manieren om over economie te denken weerspiegelen 

eigenlijk grote MS evoluties 

Nieuwe technologie verandert economisch weefsel en maatschappij 

 - cf. industriële revolutie 

Ook economisch denken!  

• Economisch denken  

= lang ethische aangelegenheid Aristoteles (384 vC – 321 vC) (eerder gwn erover 

denken en denken over welke keuzes te maken maar zonder de analyses enzo ervan) 

• onderscheidt Oikonomia van Chrematistike (omgaan met anderen in economische 

transacties) of rijkdom (hebzucht) vergaren door handel 

• streven naar winst onmenselijk de handelaar… 
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Moderne economische analyse 

Industriële revolutie met enorme economische expansie                        

geeft de aanzet om analytisch economisch te denken 

Eerste eco school bij IR  

1 klassieke school (staat voor zo min mogelijk overheid inmenging,          

 kleine overheid beperkt tot aantal taken) 

• Tweede helft 18de eeuw; begin 19de eeuw 

• situatie = algemene armoede, ‘kleine’ overheid  

• productie van kledij en voedsel = centraal (economisch hierover nadenken om armoede op 

te lossen, een antwoord te proberen bieden op de algemene armoede) 

• specialisatie en taakverdeling in productieproces komen hier naar voor, is hier 

begonnen want deze kunnen leiden tot hogere productie 

• ‘onzichtbare hand’ van A. Smith (1723-1790)  

• Komt met het idee op de proppen van het streven naar eigenbelang creëert 

maximale welvaart, zonder dat overheid erin tussenkomt, eigenbelang nastreven 

zorgt ervoor dat de maximale welvaart nagestreefd wordt. Als de omstandigheden 

goed zitten is er geen tussenkomst nodig om tot maximale welvaart te komen 

 

• aanbieders willen beste producten aanbieden om klant te binden 

• Jean-Baptiste Say 

• Kringloopgedachte 

• Elk aanbod creëert eigen vraag, systeem dat in evenwicht is en vanbuiten moet er 

daar niets mee gebeuren want het zou het misschien uit evenwicht brengen 

• Dit is klassieke idee dat sommige nu nog hanteren :  zo weinig mogelijk 

overheid, ligt ook in lijn met onzichtbare hand die zegt dat alsje gwn markt 

laat doen, alles wel goedkomt 

•  recessie volgt uit externe schok, niet uit marktwerking 

• geen reden om marktwerking bij te sturen 

• speelde grote rol tijdens crisis 2008-2009, dan vroegen we ons af hoeveel 

overheidsinmenging we mochten gebruiken om economie terug goed te maken of 

deze juist moest dalen om economie te herstellen 

• Ricardo 
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• uitvinder idee van comparatieve voordelen  

• Grondlegger van theorie van (internationale) handel, 

waarbij handel goed kan zijn voor beide partijen 

• Cf. hoofdstuk 10 

• Productiekant centraal, geen aandacht voor individu 

• waarde van goed = geïncorporeerde productiekosten 

• geen individu maar drie klassen in klassieke visie 
• Grondeigenaars 

• Kapitalisten of eigenaars van productief kapitaal 

• Ricardo (1772-1823): inkomen naar kapitalisten die als enige echt 

kunnen investeren in vooruitgang, in productie 

• Werkende klasse met arbeiders en landbouwers 

• Individu inzetten om productie te maximaliseren 

 
Smith (en later Marx) zag mens voor het eerst werken in functie van machine 

• ‘afstompend bandwerk’ wat betekent dit voor individu als die dit moet doen, 

daarover dachten ze na. 

• geen ééndimensionale kijk op de mens (Theory of Moral Sentiments): niet enkel 

eigenbelang 

2 Neoklassieke School 

• tweede helft 19de eeuw: Jevons, Walras, Marshall en Pigou ontwikkelen economie als 

zelfstandige wetenschappelijke discipline 

• neoklassiek = klassieke school(focust enkel op productie) + vraagzijde(neoklassieke 

school introduceert dit) 

• individu komt plots centraal te staan in economische analyse 

• vraag en aanbod (idee hiervan kent hier zijn oorsprong) → prijsmechanisme, 

moderne kijk op marktwerking 

• waarde van goed (prijs ervan) = ook op basis waardering/nut door individu 

(idee betalingsbereidheid zit hier achter) 

• rationele individu streeft naar eigenbelang (zoals rationele aanbieder bij 

Smith) 

• geboorte ‘Homo Economicus’ 

“homo economicus” van de neoklassieke school wil zeggen: 

• waarde van goed hang af van NUT voor individuele consument 
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• individu kent eigen voorkeuren, heeft alle informatie en handelt er naar: autonome 

preferenties  

• individu handelt rationeel door marginale kosten en baten van keuze af te wegen en 

rekening te houden met onzekerheid over toekomstige kosten en baten, wordt niet 

beïnvloed door anderen 

• individu handelt uit eigenbelang en kiest voor alternatief dat eigen doelstellingen zo 

maximaal mogelijk realiseert 

=> ZIJ / HIJ maximaliseert nut (consument) of winst (producent) 

Experimentje 

• Stel je voor: je hebt filmticket voor première voor jou en je vriend(in) 

• Bij de kassa van de bioscoop staat, besef je: ik heb de tickets op kot laten liggen en er is geen 

tijd om ze te halen 

• Wat doe je:  

1. Twee nieuwe tickets kopen? 

2. Weggaan en iets ander gaan doen?  

• Wat is rationeel? 

1. Rationele mensen denken marginaal: gedane kosten nemen geen keer 

2. Homo economicus zal nieuwe aankopen, de twee tickets thuis zijn verloren kosten, 

kiest ervoor om nieuwe tickets aan te kopen want hij wil naar de film gaan en heeft 

daar dat geld ervoor over. Want  de thuis tickets zijn in iedere optie sowieso verloren 

geld. Ook in een wachtrij van 3 uur lang, maakt niet uit in welke positie die staat, als 

die wordt opgebeld en iets anders moet gaan doen gaat ie daar naartoe gaan want 

de gewachte tijd is toch maar verloren tijd, ongeacht of je zou blijven wachten of 

niet. 

Belang van de “homo economicus” hypothese 

basisaanname voor heel wat economische modellen  

• klinkt redelijk 

• hanteerbaar in economische modellen 

• werkt dikwijls redelijk goed 

• wordt ook in deze cursus veel gebruikt 

• MAAR het is een HYPOTHESE, en er zijn er belangrijke afwijkingen 

• wordt bestudeerd in gedragseconomie en experimentele economie 

In experimenten van economie gaan mensen na 4e/5e ronde automatisch naar juiste prijs. 

(evenwichtsprijs) dus er zit iets achter economisch model 

Vrije marktwerking en uitzonderingen 
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• Neoklassieke economen = voorstander vrije marktwerking (sterk geloof hierin als alle 

voorwaarden voldaan worden) 

• Marktfaling = uitzondering op basisprincipe 

1. Markten kunnen falen door externe effecten (Pigou) (deelname aan markt veroorzaakt 

invloed op derden die er vanaf zien zonder je er mee rekening houd) 

• e.g. nachtlawaai of opwarming aarde 

• marktevenwicht is niet optimaal  

(onzichtbare hand faalt) 

• in dit geval is overheidsingrijpen volgens neoklassiekers wel nodig 

• Neoklassieke economen = voorstander vrije marktwerking 

• Marktfalingen vormen uitzonderingen op dit basisprincipe 

1. Markten kunnen falen door externe effecten (Pigou)  

2. Markten kunnen falen door informatieproblemen 

Problemen van imperfecte informatie 

• In 1970 schrijft Nobelprijswinnaar Georges Akerlof  

“The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” Dit gaat over 

imperfect informatie. Lemons zijn slechte tweedehands auto’s. 

Voorbeeld tweedehandsauto’s 

• Aanname  

• 1/3 goede auto’s  met waarde = €3000,   

• 1/3 redelijke auto’s  met waarde = € 1000  

• 1/3 wrakken   met waarde = € 0 

• Koper kent kwaliteit  van aangeboden auto niet (weet wel dat maar 1/3e goed is): 

asymmetrische informatie 

 koper betaalt maximaal verwachte waarde (obv imperfecte info):  p ≤ EV =  
1

3
3000 +

1

3
1000 +

1

3
0 = € 1333,33 (telkens 1/3e kans optellen) (Je zal nooit meer dan deze prijs 

willen betalen voor een tweedehandsauto) 

 tegen die prijs wil eigenaar van goede auto niet verkopen!! (prijs < waarde) (deze weet dat 

het 3000 euro waard is, heeft wel goede info, deze mensen vallen weg van de 

tweedehandsmarkt want niemand wil die prijs betalen) 

 maximale prijs wordt dan p ≤ EV =  
1

3
3000 +

1

3

1

2
1000 +

1

3

1

2
0 = € 500  (de rode dingen 

vallen weg, dus concument wil nu nog maar 500 euro betalen want alle goede auto’s zijn niet 

meer in de markt) 

 maar voor 500€ worden ook redelijke auto’s niet verkocht!! (prijs < waarde) 

 alleen wrakken op de markt , en daar wil de  koper niet voor betalen, dus 



Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

 markt stort in elkaar: er is geen evenwichtsprijs, markt zal niet helpen om tot evenwicht te 

komen ten gevolg van asymmetrische/imperfecte info 

Problemen van imperfecte informatie 

• In 1970 schrijft Nobelprijswinnaar Georges Akerlof  

“The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” 

• asymmetrische informatie: indien verkoper meer weet over kwaliteit van het goed dan 

koper kan de markt in elkaar storten 

• Intermediairs en makelaars vormen groot deel economie om dit probleem op te lossen 

(specialisten in tweedehandsauto’s met wel alle info) (geven ook garantie moesten er 

problemen met de wagen zijn) (zijn mensen die probleem op lossen en marktwerking 

mogelijk maken) 

Problemen van imperfecte informatie 

• Adverse selectie 

• aantrekken van ongewenste tegenpartijen (als verzekeringen niet verplicht zijn, 

nemen enkel mensen die die veel schade gaan doen, dus prijs verzekering omhoog of 

ze laten je niet toe) (verzekering, bank, tweedehandsauto’s) 

• Oplossing 1: externe verificatie van de kwaliteit (e.g. Carpass: https://www.car-

pass.be/nl/over-car-pass ) 

• Oplossing 2: garanties (hypotheek (bank krijgt huis als je lening niet meer kunt 

betalen zodat je adverse mensen niet aantrekt), franchise bij verzekering) waardoor 

risico niet langer bij één marktpartij ligt (verkoper een vorm van zekerheid geven) 

• Moreel wangedrag (moral hazard) 

• Gedragsverandering ten nadele van andere partij omdat risico is verschoven  

(e.g. bij een omnium verzekering, meer risico’s nemen omdat risico niet meer voor 

individu is maar voor verzekeraar, of groepswerk als je nu niets doet krijg je toch 

score van je groep) 

• Oplossing 1: bestraffing van slecht gedrag (bonus malus) (hoe meer brokken je 

maakt, hoe hoger verzekeringspremie die je betaald) 

• Oplossing 2: betere informatie (consumentenratings, peer assessments gaat stroom 

van info naar degene die niets doen, als je niets doet wordt je bestraft) waardoor 

wangedrag wordt verhinderd 

 

Vrije marktwerking en uitzonderingen 

• Neoklassieke economen = voorstander vrije marktwerking 

https://www.car-pass.be/nl/over-car-pass
https://www.car-pass.be/nl/over-car-pass
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• Marktfalingen vormen uitzonderingen op dit basisprincipe 

1. Markten kunnen falen door externe effecten (Pigou)  

2. Markten kunnen falen door informatieproblemen (Akerlof) 

• Asymmetrische informatie 

• Adverse selection (averechtse selectie) 

• Moral hazard (morele zwakte) 

• Deze drie zijn problemen in veel markten waardoor je eigenlijk niet op de 

markt kunt betrouwen om tot een uitkomst te komen, hierdoor hebben we 

iets van instituties nodig om tot gunstige uitkomsten te komen 

• Marktevenwicht wordt niet altijd bereikt door mededinging en 

vrije prijzen!! 
3 Marxistische school  

• Karl Marx (1818–83)  

• klassen i.p.v. individu & focus op productiezijde (individu in termen van 

productiezijde) 

• waarde product = geïncorporeerde arbeidswaarde 

Karl Marx legt basis marxistische school  

met “Das Kapital” 

• enorme impact op de wereldgeschiedenis 

• Communisme: Sovjetunie, China, Noord-Korea, Cuba, … (voerden het allen deels uit) 

• economische basisstructuur/technologie bepaalt alles 

• Voorspelling: kapitalisme zal ineenstorten door concentratie en monopolisering 

• Logische eindpunt: communisme met collectieve eigendom van productiemiddelen en 

centrale planning (= overheid die beslist hoeveel goederen geproduceerd worden en aan 

welke prijs deze verkocht worden) van alle productie en prijzen 

<-> systeem is gefaald, doordat het dit niet had: aanpassingsvermogen kapitalisme: 

arbeidsomstandigheden, gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, stemrecht arbeiders, Marx had 

niet verwacht dat deze dingen er gingen komen door kapitalisme maar die kwamen er wel zodat er 

zo nog meer het kapitalistisch systeem konden dienen. 

• Problemen planeconomie 

• Coördinatie (van goederen) lukt moeilijk zonder coördinatiemechanisme van 

prijzen (in sovjet, mensen 2 dagen aanschuiven bij winkel omdat over 2 

dagen er brood zou zijn, terwijl er andere dingen wel in de winkel lagen) 

• Efficiëntie van bedrijven lukt moeilijk zonder het winstmotief en faillissement 
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• Technologische vooruitgang lukt moeilijk met centrale planning, als overheid 

kunje wel prikkels geven tot vooruitgang maar je kunt niet plannen wat er 

moet gebeuren 

 

Taking stock - theorie over werking economie? 

• Klassiekers zagen hogere productie als oplossing voor armoede in tijdperk met een kleine 

overheid – productietheorie zonder vraag 

• Neoklassiekers zagen intrede consumptiemaatschappij:  

consument werd spil van vraagkant – complete kijk op  

marktwerking + externe effecten van productie, informatieproblemen 

• Marx zag opkomst megabedrijven, massaproductie,  

toename ongelijkheid, onevenwichten:  

kapitalisme niet duurzaam → komt met alternatief: communisme 

• Als Analyse maatschappelijke veranderingen als wetenschap van MS wordt gezien 

= basis theorievorming van grote veranderingen in MS 

5 De Oostenrijkse School 
• Kijken naar: Kan systeem op basis centrale planning werken? 

(ze zeggen van niet en tonen aan waarom niet) 

• planeconomie kan niet werken omwille van 

informatieproblemen  

– realiteit is te complex om te plannen, je kan als overheid niet 

alle info vergaren, overheid zou homo economicus moeten zijn bij iedere beslissing maar dat 

is niet mogelijk in complexe realiteit. 

• Hayek (Nobelprijs 1974), ‘The Road to Serfdom’ (1944): 

planeconomie en communisme zullen falen, beknotten onrechtmatig vrijheid 

individu 

• informatieprobleem haalt ook perfect geïnformeerde Homo Economicus onderuit,  

individu functioneert vooral binnen afgebakende sociale normen 

• spontane marktwerking als oplossing voor informatieprobleem dat individu niet kan 

beheersen –  je moet onzekerheid ondergaan, geen beter alternatief 

• Marktwerking is om infoprobleem op te lossen en om te gaan met onzekerheid, dus 

wouden weinig overheidsinvloed (want die niet goed geïnformeerd genoeg om juiste 

beslissingen te nemen) dus we kunnen niet beter doen dan onzekerheid te 

ondergaan en we gaan er het beste mee om door vrije marktwerking 

• <-> dus niet zoals Neoklassieken: voor de maximale welvaart 

• Oostenrijkers misten dat kapitalisme evolueerde om onzekerheden te beperken: 

(bvb. welvaartsstaat, patentbescherming, hoger onderwijs, samenwerking tss landen,…) 

Joseph Schumpeter (1883-1950) 
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• creative destruction: radicale innovaties veranderen de maatschappij (zegt hij) (dat zijn de 

dingen die ons vooruit helpen en helpen tot meer welvaart) (internet, stoommachines) 

• <->(reactie op) (neo)klassiek: verbeteren bestaande technologie door concurrentie 

op markt, Schumpeter doet het omgekeerde en zegt dat door radicale techno 

veranderingen, de MS verandert 

• succesvolle ondernemingen groeien uit tot logge,  bureaucratische organisaties 

die innovaties eerder afremmen 
• empirische gevalideerd (e.g. Utterback) 

• op termijn stagnatie kapitalisme onvermijdelijk 

• Innovatie = bron van welvaart, gaat veel onzekerheid mee gepaard waardoor dat 

privaat onderzoek daarvoor vaak niet gebeurt, waardoor we er overheidsmiddelen 

aan spenderen, bv internet basis is onderzoek door overheid, zo gebeurt er toch 

innovatie (zonder dat het van bedrijven komt) 

5 Keynesiaanse School  

• (Neo)Klassiek = terugval vraag is tijdelijk, cirkel wordt automatisch herstelt, geen 

overheidsinterventie nodig (markt werkt) 

<-> realiteit = lange periodes met hoge werkloosheid en lage benutting productief kapitaal (is dit dan 

max. welvaart?) 

• Keynes: in kringloop worden niet alle productieve inkomens aan  

consumptie besteed, o.a. omwille van (niet rationele) verwachtingen, want mensen sparen 

en zijn zuinig omdat ze onzeker zijn over de toekomst 

• Dus er moet een Tijdelijke toename overheidsconsumptie en 

overheidsinvesteringen om vicieuze cirkel van sparen en onder investeren(van 

mensen) te doorbreken + werken aan consumentenvertrouwen 

• Overheid moet vrije markt ondersteunen in moeilijke tijden (sterk geloof dat 

overheidshulp kan helpen om systeem te dienen) 

• Probleem: tijdelijke interventies leiden tot permanente instituties die niet  

meer verdwijnen + toename publieke schuld (er wordt gezegd dat er meer gespaard 

moet worden door overheid in goede tijden, maar dit gebeurt niet) 

• Daar hielt Keynes zich niet mee bezig: ‘in the long run we’re all dead’ 

 

6 Institutionele School  

• D. North (Nobelprijs 93): belang instituties in economisch leven 

• Neoklassieke modellen verklaren succes/failure van landen niet 

• Kunnen economische geschiedenis al helemaal niet verklaren 

• Instituties zijn informele en formele spelregels in maatschappij die economische 

omgang bepalen 



Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

• Vb. “grabber-friendly” instituties: corruptie en gebrek aan eigendomsrechten 

• Vb. “producer-friendly” instituties: sociale normen, rechtsorde, 

eigendomsrechten (wordt niet in andere modellen in rekening gebracht 

maar is zeer belangrijk want anders kan overheid kiezen welk deel van winst 

dat ze van je bedrijf afnemen) 

• Ze bestuderen hoe deze dingen in lange termijn een invloed hebben op 

welvaart en hoe deze successen kunnen verklaren 

• Economisch beleid moet structuur van economie verbeteren door werk te maken 

van betere instituties 

• dwz. rechtssysteem, sociale zekerheid, onderwijs,… gewoontes, regels, 

cultuur (bvb. inzake ondernemerschap), normen,… 

• Waarom ontstaan verticaal geïntegreerd gigantische ondernemingen in 

efficiënte vrije markten? 

• R. Coase (zie hoofdstuk 8, Nobelprijs 91) 

 

7 Gedragseconomische School  

• Vader is Herbert Simon  

• Als je alle info moet verwerken (homo eco) = aandacht verdelen → te veel info leidt tot 

overconsumptie 

• Aanvaardt assumptie van “olympische” rationaliteit niet = homo eco 

• Gaat uit van beperkte rationaliteit of “bounded rationality” 

• Rationaliteit is door imperfecte informatie en eigen beperkingen te complex 

• Merk op: gelijkenis met Oostenrijkse school → individuen bezit niet alle info 

• We hanteren vuistregels (heuristics) om in het echt beslissingen te nemen 

• We gaan niet voor optimale beslissingen maar voor “goed genoeg” 

Tversky and Kahneman: moderne gedragseconomie  

• Onderzoeken als eersten systematisch en experimenteel  vuistregels 

• Voorbeelden van dergelijke vuistregels (heuristics) 

• Verliesaversie (Loss aversion) 

• Beschikbaarheidsvuistregel (availability heuristic) 

• Drempelvuistregel (threshold heuristic) 

• Rampenblindheid (disaster myopia) 

Mental shortcuts/vuistregels 

• verliesaversie 
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• economische agent kent bij 

keuze een grotere waarde  

toe aan uitkomsten met  

verlies dan uitkomsten met  

winst, bij eenzelfde winst of verlies, veel meer                          

daling in happyness dan dezelfde hoeveelheid winst en     

happyness stijging 

• verliesaversie 

• economische agent bij haar keuze een grotere waarde toekent aan  

uitkomsten met verlies dan uitkomsten met winst 

• beschikbaarheidsvuistregel  
• kansen inschatten op basis van hoe snel iets beschikbaar is in geheugen, je gaat niet 

aan alle factoren denken 

• drempelvuistregel  

• kansen (dat vulkaan komende honderd jaar uitbarst) die kleiner zijn dan een 

bepaalde drempelwaarde volledig negeren, we houden er geen rekening mee en 

bouwen toch er een stad naast 

• rampenblindheid  

• als vorige ramp lang genoeg geleden is (bv vallen met fiets en daarna hele tijd helm) 

→ daling subjectieve kans op volgende ramp (en helm niet meer beginnen dragen) 

• Homo economicus rijd altijd met een fietshelm op 

8 School van het Geluk 

• Hoog inkomen en materiële consumptie  geluk 

• doel niet maximale groei, maar maximaal geluk 

• zelfmoordcijfers in arme landen veel lager dan in rijke landen 

• meer dan 2x rijker dan in 1960 maar niet gelukkiger 

=> irrelevantie van materiële rijkdom 

• Reden= we stellen onze verwachtingen alsmaar naar boven bij 

Relatieve positie in verdeling rijkdom primeert op absolute positie 

• ‘zero sum’ games: hoeveelheid status in maatschappij ligt vast 

• Optie 1: jij verdient € 50.000 per jaar / buren verdienen € 25.000 per jaar 

• Optie 2: jij verdient € 100.000 per jaar / buren verdienen € 150.000 per jaar 

• meerderheid kiest optie 1!! 

• rationele “homo economicus” (optie 2) vs. sociaal dier gevoelig voor relatieve positie 

• maatschappij wordt collectief niet gelukkiger door extra rijkdom vanaf bepaald niveau 
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• inkomensongelijkheid? 

praktijkschool van economische ontwikkeling 

• dominant economisch denken in Westen na Bretton Woods (1944):  

-> vrije markteconomie met beperkte rol voor overheid (IMF, Wereldbank                               

die advies gaan geven aan landen, tot voor kort gaven ze altijd                                               

neoklassiek een Oostenrijkse idee van minimum overheid als advies) 

• (Neo)klassiek & Oostenrijkse school: minimale overheid 

• Succesverhaal van Aziatische tijgers 

• Eerst Zuid-Korea, Hongkong, Singapore, Taiwan 

• Later China, Vietnam, … 

• Succes = sterk interveniërende overheid 

• Model van ontwikkelingsstaat  

• Sterke overheidsinterventie met ondersteunende en coördinerende rol 

• Veel protectionisme (subsidies, handelsbarrières) & bureaucratische planning  

• Beschermden de binnenlandse zwakke markt door het af te zonderen van de 

buitenlandse markten 

• Maar interne competitie! In land zelf, dus markten konden niet op lui gat zitten 

• + belang van connecties en netwerken tussen bedrijven en sectoren in de economie 

(Hirschman) 

• “Infant industry” argument 

• Competitie niet fair als er grote, bedrijven met sterke technologische voorsprong zijn 

• Barrières en subsidies die langzaam afgebouwd worden geven eigen bedrijven een 

kans 

• Europa & VS: traditie intensieve steun voor nationale bedrijven + beperkingen invoer 

 MAAR….. In Zuid-Amerika en Afrika werd hetzelfde beleid een volstrekte ramp doordat ze interne 

competitie niet aangemoedigd hebben terwijl ze afgesloten waren vant buitenland, dit zorgde 

ervoor dat ze op hun lui gat zaten. 

Neoliberale ideologie 

• Neoliberalisme: totale vrijheid brengt hoogst mogelijke welvaart 

• minimale overheid met minimale belastingen, alles via markt 

• maximale concurrentie op vrije en zelfregulerende markten 

• privatisering van publieke sectoren 

• vermarkten van publieke dienstverlening 

• deregulering van economische activiteit en onbeperkte vrijhandel 
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• geestelijke vader is Milton Friedman. 

• ‘Capitalism and Freedom’ (1962) en ‘Free to Choose’ (1980) 

• hoge inflatie en werkloosheid na 1970 = schuld van Keynesiaanse 

overheidsinterventie 

• oprichter van het monetarisme 

• Politiek: R. Reagan en M. Thatcher begin Jaren 80 VS en VK en gaan veel van die recepten 

toe passen, zo min mogelijk overheid toepassen 

• Enorme impact op maatschappij 

• Privatisering onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen, belangrijke sectoren 

• Dereguleringsgolf in arbeidsmarkten (vakbonden) en sectoren (zoals banksector, 

werd makkelijker om risico’s te nemen) (dit zit meer achter de supersterbedrijven in 

VS) 

• Maar dat is niet helemaal goed afgelopen (bankencrisis van 2008, populisme?) 

(moral hasserd, banken nemen heel veel risico’s, vooral met weinig regulering door 

overheid minimaliseren en omdat ze wisten dat overheid hun moest redden als het 

fout ging) 

 

 

BOX 3.3: Rusland en China van plan naar markt 

• Na implosie Soviet-Unie volgde Rusland adviezen à la Washington          

Consensus (neoliberaal), zonder te beseffen dat hard gewerkt moet worden om vrije 

markten te laten functioneren: catastrofaal resultaat (helft BBP/welvaart ging eraf) 

• China na Mao (1976): graduele aanpassingen om welvaart te verhogen (volgden geen 

adviezen op van anderen) (veel maatregelen die genomen zijn zijn richting markteconomie 

maar met sterke overheid) 

• Uitkomst veel weg van markteconomie, was niet bedoeling bij start 

Diversiteit in economisch denken 

• Economisch denken is zeer divers 

• Overzicht zeker niet compleet 

H4: BBP en het gewicht van de overheid 

In België 2 overheden: overheid en nationale bank = de monetaire overheid 

Deze staat los van de regering en bepaald wat er met ons geld gebeurt. 

Budgettaire overheid: Vlaamse en federale overheid 

Monetaire overheid: nationale/Europese bank: beslist hoeveel geld er in  

Omloop is, deze halen we uit elkaar omdat die elk een invloed hebben op de economie 

• Verwarrend misschien, maar wijst op slagkracht economie als analysetool 

• Paradigma’s schrappen en vervangen! 
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• Hoofdstuk 4 

• Hoe meten we de omvang van een economie?  

• Hoe ziet de Belgische economie eruit? 

• De overheid als economische speller? 

• Hoofdstuk 5 

• Overheidsbeleid en … 

• Lange termijn economische groei 

• Ongelijkheid, working poor  

• Hoofdstuk 6 

• Conjunctuurbeleid door twee types overheid 

Meten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBP, NBP en BNP 

• BBP = Bruto Binnenlands Product  

• optelsom van alle economische productie binnen de landsgrenzen (binnen BE) 

• Bruto vs Netto Binnenlands Product 

• Kapitaal “verslijt” door gebruik, moet vervangen worden om capaciteit op 

peil te houden 

• Bij Netto binnenlands product houd die rekening met de verslijting 

van u machines 

• vervanging vs uitbreiding 

• Bruto Nationaal Product (BNP)  

• optelsom economische productie door Belgische productiefactoren  

(in eigen land of in buitenland) 

Wat is “Vlaamse economie”? 
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• BNP = BBP + saldo factorinkomens (inkomen van Belgen in buitenland en 

buitenlanders in België 

• BBP, als je werkt in Nederland dien je voor hun BBP mee, maar ons BNP 

• BBP is meest gebruikte indicator in internationale vergelijkingen 

• ook in de krant  

Productie = toegevoegde waarde! 

• Loodgieter vervangt oude douchekraan en factureert € 200 

• Omzet van loodgieter verschilt van productie of toegevoegde waarde! (=150 want bv 

hij heeft de keukenkraan aangekocht voor 50 euro dus zelf brengt hij er 150 bij= de 

toegevoegde waarde) 

• Cf. autoassemblagebedrijf 

• dubbeltellingen vermijden!  

• “finale” goederen  

• gaan niet op in volgende fase productieproces in beschouwde periode 

• Kraan die loodgieter kocht is geen finaal goed dus die gaan we niet optellen 

in ons BBP 

• BBP = toegevoegde waarde, enkel dingen erin die finaal product zijn om 

dubbeltellingen te vermijden 

• BBP = output (totale omzet) – input (gebruikt geld om omzet te realiseren) 

• BBP = som factorvergoedingen (arbeid, kapitaal en winst), alle gerealiseerde toegevoegde 

waarde  

Het BBP van België (in miljoen euro, lopende prijzen)  

Gaat over miljard -> 

Dus hier zie je: output is 

Waarde van ook niet finale 

Producten erin opgenomen         

 dus je ziet enorm verschil met enkel finale goederen (onderste) 

Landen vergelijken 

• Voorbeeld  

• Land A:   BBP = 2 000 miljard euro 

• Land B:   BBP =     400 miljard euro 

• Dus A is 5 keer zo rijk?? Nee want dit is louter het BBP, want land A is mss met 5 keer 

zoveel mensen 

• We kijken naar BBP per capita! Als we landen vergelijken 
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• Land A telt 100 miljoen inwoners dus  BBP/cap = 20 000 

• Land B telt 10 miljoen inwoners dus  BBP/cap = 40 000 

• Grootte = bevolking, NIET oppervlakte! 

Vergelijking doorheen de tijd? 

Wat met tijd? 

• Stel, voor twee landen A & B 

• geen intermediaire inputs, dus BBP=TW=omzet vd  

bedrijven 

• Er wordt maar 1 product geproduceerd: brood 

• Vergelijking evolutie 2018-19 

BBP neemt evenveel toe in land A en B, maar om verschillende redenen. A: Prijs duurder, 

evenveel goederen gemaakt. B: Meer goederen gemaakt en aan zelfde prijs verkocht. 

Berts weekbudget 

REËEL VERSUS NOMINAAL 

Aan einde eerste week 2e 

semester heeft hij 50 euro over. 

Nominaal heeft hij 100 euro 

meer gekregen, nominale 

wijziging van 100 -> 200 

Leven wordt duurder, zijn Reëel 

wijziging is dat hij maar 50 euro 

meer heeft gekregen, dus zijn 

reëel koopkracht vergroot wel met 50, maar minder groot dan zijn nominale krijgingen. 

Wat met tijd? 

• Vergelijking doorheen de tijd?  

• WEL hoeveelheidswijzigingen,  

GEEN prijswijzigingen 

• Prijsevolutie buiten beschouwing laten 

REËEL VERSUS NOMINAAL BBP 

• Nominaal BBP waardeert de productie van goederen en diensten aan huidige prijzen 

(lopende prijzen) 

• Reëel BBP waardeert de productie van goederen en diensten aan constante prijzen (vaste 

prijzen) (corrigeert voor prijsevoluties) (als koopkracht beter is is dat reëel vooruitgang) (maar 

als weekloon verdubbelt maar alle prijzen ook vergroot reëel BBP niet) 

• accuraat beeld: vereist dat we het nominale BBP corrigeren voor prijswijzigingen, om zo te 

komen tot het reële BBP 
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• nominaal BBP kan wijzigen door hoeveelheidswijzigingen en/of prijswijzigingen  

voorbeeld  

Zo reken je nominale BBP uit 

 

 

 

 

Hier leggen we de prijs vast in het eerste jaar 

 

 

 

BBP van België (2020: +-450 miljard; 2019: +-475 miljard) 

Tussen 1980 en 2019 verdubbelde het reële BBP,  

het nominale BBP verviervoudigde! Het reëel is belangrijkst! 

Prijsindices & inflatie 

• Prijsindex 

• Weerspiegelt algemeen prijspeil in een economie 

• Inflatie = algemeen prijspeil stijgt 

• bij inflatie is het mogelijk dat de prijs van een aantal goederen daalt! 

• Deflatie = algemeen prijspeil daalt 

• BBP deflator is een maatstaf van het prijsniveau, berekend als:  

 

• deflator vertelt ons welk gedeelte van de wijziging in het nominale BBP toewijsbaar is 

aan een prijsstijging in plaats van een stijging van de geproduceerde hoeveelheden  
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• Hoeveelheidstructuur in bepaald basisjaar vastleggen 

• Index der consumptieprijzen 

• Effectieve opname prijzen in verkooppunten 

• Prijzen van representatieve goederenkorf = consumptie doorsnee gezin gedurende 1 

maand (volumes vast) 

• Gezondheidsindex (België) 

• Index der consumptieprijzen zonder tabak, alcohol, benzine 

Beperkingen BBP als economische maatstaf 

• creatie externe kosten (milieuschade, gezondheidskost, …) verhoogt BBP 

<->  effectief preventiebeleid verhoogt BBP niet (op korte termijn) 

• negeren activiteiten buiten markt  

• bijv. binnen gezinnen 

• informele economie! 

• Schneider: 23% BBP of € 80 mrd (NBB: € 15 mrd) 

• Waarom BBP? 

• Internationale harmonisatie na WOII 

• Fixatie op economische groei als doel (verkiezingsprogramma’s) 

• Hangt op dat moment goed samen met andere economische indicatoren 

• A rising tide that lifts all boats 

Hoe zwaar weegt  

de overheid? 

Verdeling van het BBP van België over sectoren

 

Belgische economie 

76% diensten, 17% industrie 

• Is industrie onbelangrijk? 
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• Outsourcing of uitbesteding van dienstenactiviteiten door industriële bedrijven 

• Hoge internationale concurrentie voor industriebedrijven  

• Delokalisatie van arbeidsintensieve sectoren (bijv. textielsector) 

• lage marges voor industriebedrijven  

<-> hoge marges in dienstenbedrijven afgeschermd van internationale 

concurrentie (bijv. tandartsen) 

• 2/3 diensten is privé; 1/3 is overheid 

Toegevoegde waarde overheid? 

• Waarde output – waarde input 

• Overheid? 

• ‘overheid en onderwijs’ + ‘gezondheidszorg en welzijn’ + ‘cultuur en recreatie’  

= 25% BBP 

• Wat is waarde van output? 

• Niet makkelijk te meten, veel overheidsdiensten hebben geen marktprijs … 

• geen prijzen -> factorvergoedingen 

Hoe zwaar weegt de overheid? 

• Totale uitgaven overheid: 53,2% van het BBP (2016) 

• 88% uitgaven = lopende uitgaven (komen elk jaar terug) 

• Helft sociale uitgaven 

• Kwart loon overheidspersoneel 

• Kleine 5% (13mrd) subsidies voor bedrijven  

• € 14 mrd = investeringen, amper 6.2% 
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Hoe zwaar weegt de overheid? 
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• totale uitgaven overheid: 53,2% van het BBP (2016) 

• tekort van € 10 mrd in 2016 (uitgaven > ontvangsten) 

• overheidsschuld neemt toe 

• Corona-explosie: >50 mrd 

• geen duurzame evolutie; overheid moet op termijn belastingen verhogen of knippen in 

uitgaven  

–> vooruitzicht ondermijnt economisch vertrouwen 

Publieke schuld 

• Geconsolideerde Belgische overheid =  publieke schuld 105,6% BBP (2016) 

• € 94.000 per huishouden  

• plus niet-gedekte engagementen (bijv. pensioen zal betaald worden) 

• NL: 62% BBP / DE: 68% BBP / Japan: 230% 

• 515 mrd (eind 2020) 

• Oplossen met hogere belastingen? lagere uitgaven? eenmalige bijdrage? 

• 2016: € 12 mrd betaald aan rentelasten op uitstaand schuld  

• aan historische lage rente – herfinanciering valt duurder uit -> krimpende 

beleidsruimte voor toekomstige beleidsmakers 

• Wat met volgende grote crisis die hoge overheidsinterventie vraagt? 

• Corona zou op termijn bekeken kunnen meevallen … 

• Hoe “tijdelijk” is de schok? 

• BE: duurzaam budgettair beleid was nooit een prioriteit 

evolutie schuldgraad België  
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Herverdelen en stimuleren 

• Overheid kan uitgaven/inkomsten gebruiken om economie te sturen 

• bv. organisatie werkloosheidsuitkeringen, activering 

• Sin taxes: rookwaren 

• Overheid kan uitgaven/inkomsten gebruiken om economie te sturen 

• bijv. organisatie werkloosheidsuitkeringen, activering 

• Sin taxes: rookwaren, alcohol, brandstoffen, energieverbruik, vervuiling… 

• Overheid kan onwenselijk economisch gedrag ook van dag op dag verbieden 

• bijv. reclame gericht naar kinderen, gokactiviteiten,… 

Belastingen en welvaart? 

• België 2000 – vandaag: totale fiscale ontvangsten 44% van BBP 

• OESO-gemiddelde: 35% van BBP 

• Nederland & Duitsland 35%, Zwitserland en Japan 28% 

• Allemaal rijke landen → gewicht belastingen geen belang? 

• Wat is het effect van een belasting? 

• Kan de overheid een belasting ‘sturen’? 

Kan de overheid een belasting sturen? 

Belastingspreiding  

= manier waarop lasten van belasting verdeeld over verschillende marktpartijen 
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• Belastingtype I:  

per gekochte eenheid yoghurt op de markt stort koper 0.5€ aan overheid 

• Beleidseffecten? 

1. Verschuift V en/of A? 

2. In welke richting, hoe? 

3. Nieuw evenwicht? 

Belastingspreiding in de markt voor yoghurt: belasting per eenheid te betalen door kopers  

 

belasting op kopers  

-> per gekochte yoghurt 0.5 EUR aan overheid

 

Belastingspreiding in de markt voor yoghurt: belasting per eenheid door te storten door verkoper 
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Conclusie 

• effect van belastingen?  

1. ontmoedigen marktactiviteit 

• wanneer een goed wordt belast, daalt de verkochte hoeveelheid  

2. kopers en verkopers delen de last van de belasting 

3. op wie belasting geheven wordt maakt niet uit voor uitkomst 

Elasticiteit en belastingspreiding 

• Hoe wordt last van belasting gespreid over kopers/verkopers?  

• Last = nieuwe uitgaven/ontvangsten t.o.v. initiële evenwichts prijs  

• Wie betaalt de belasting? 

• antwoord hangt af van prijsgevoeligheid (elasticiteit) van vraag en aanbod! 
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Elasticiteit en belastingspreiding 

  Dus, hoe wordt de belasting last gespreid? 

• lasten van belasting zijn zwaarder 

voor marktpartij die het minst gevoelig  

is voor prijswijziging (minst ‘elastisch’) 

• belastingspreiding hangt niet af van op welke 

marktpartij de belasting geheven wordt! 

 
kost van belastingen? 
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• welvaartseconomie bestudeert hoe de toewijzing van schaarse middelen economische 

welvaart beïnvloedt  

• Kopers en verkopers hebben beiden baat bij hun deelname aan de markt  

• marktevenwicht maximaliseert totale welvaart van kopers en verkopers 

• Hoe beïnvloedt een belasting de totale welvaart en de verdeling ervan? 

Recap 

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

• prijs betaald door kopers stijgt  

• prijs ontvangen door verkopers daalt 

 wig tussen prijs die kopers betalen en prijs die verkopers ontvangen 

• door belastingwig daalt verkochte hoeveelheid onder hoeveelheid die zou verkocht 

worden zonder belasting 

 omvang van markt voor goed/dienst krimpt + belastingontvangsten ontstaan   

Belasting(ontvangsten) en welvaart 

• Belasting = inkomsten voor de overheid 

• gebruikt voor andere taken overheid 

• assumptie = geen “verlies” aan welvaart (nuloperatie) 

• Belastingontvangsten 

• T = omvang belasting 

• Q = verkochte hoeveelheid  

• T  Q  

= belastingontvangsten overheid  

Belastingontvangsten 
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Hoe een belasting de welvaart van de marktpartijen beïnvloedt 

• De verandering in totale welvaart omvat: 

• verandering in consumentensurplus 

• verandering in producenten surplus 

• verandering in belastingopbrengsten 

 

Invloed van een belasting op welvaart 

 

Belasting en welvaart 

• De verandering in totale welvaart omvat: 

• verandering in consumentensurplus 

• verandering in producenten surplus 

• verandering in belastingopbrengsten 

 welvaartsverliezen van kopers en verkopers overstijgen opbrengsten voor overheid! 

• daling totale surplus = onvermijdelijk verlies (deadweight loss) 

Waar komt het onvermijdelijk verlies vandaan? 

• belastingen veroorzaken onvermijdelijke verliezen omdat ze kopers en verkopers 

verhinderen sommige voordelen van handel/ruil te realiseren 

Onvermijdelijke verliezen en de voordelen van handel 



Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

 

Belasting en misallocatie? 

DETERMINANTEN onvermijdelijk verlies 

• Wat bepaalt of het onvermijdelijk verlies klein of groot is?  

• omvang onvermijdelijk verlies zal afhangen van de mate waarin de aangeboden en 

gevraagde hoeveelheid reageren op prijswijzigingen 

 Prijselasticiteit (prijsgevoeligheid) van vraag en aanbod zal bepalend zijn!! 

Inelastisch versus elastisch aanbod 

 

DETERMINANTEN onvermijdelijk verlies 
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• hoe groter prijselasticiteit van vraag en aanbod … 

• … hoe groter daling evenwichtshoeveelheid 

 en  

• … hoe groter onvermijdelijk verlies 

• belasting beïnvloedt gedrag producent/consument 

 sterkere reactie bij elastischere curve! 

Welvaartsverlies van extra belasting? 

 

Hoofdstuk 5: Groei en ongelijkheid   

(dit hoofdstuk is een aanvulling op de samenvatting van Nona De Brauwere) 

We kijken in de hoofdstuk naar groei op middel-lange termijn  

Groei = toename economische transacties  

o BBP = optelsom toegevoegde waarde = activiteit = jobs bij bedrijven = fiscale ontvangsten voor 

overheid  

o Groei = wondermiddel 

▪ Meer jobs, minder overheidstekort/schuld, meer inkomsten voor overheid 

▪ Krijgt Veel overheidsaandacht  

o … maar groei = meer vervuiling (en andere externe effecten (soms gevaarlijke)) 

o … steeds meer “losgekoppeld” van andere doelstellingen: tewerkstelling, ongelijkheid, … 

▪ Vroeger groei = al die dingen als hogere tewerkstelling enz maar tegenwoordig niet meer  

• Nu betekent groei vaak → alleen groei voor de hoogste inkomens , hogere burn-

out cijfers, grote milieuproblemen, … 

• Loskoppeling economische groei en andere doelstellingen die we willen 

nastreven 

Hoe verklaren we groei? 

o Variabel op korte termijn (→ hfdstk 6) 

o Zeer lange termijn  

→ Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?  

▪ Middellange termijn: structurele factoren 

▪ Potentieel BBP of Q 

5.1. Welvaarts verdeling vandaag 
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5.1.1. Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? (welke determinanten zitten 

daarachter) 

 

Lange-termijn welvaartsverdeling tussen landen: instituties(die lange termijn welvaartsverdeling 

verklaren) (denk aan de scholen)  

Kwam in 1990 uit en gaf een boost aan 

onderzoek hiernaar.  

 

 

o Verschillen in kapitaalaccumulatie, productiviteit, en daardoor productie per werknemer 

tussen landen zijn het gevolg van verschillen in instellingen en overheidsbeleid: "sociale 

infrastructuur" 

Sociale infrastructuur? 

o Instellingen(goed zijn) en overheidsbeleid(gericht op goede instituties) die het economisch 

klimaat bepalen waarin individuen vaardigheden verwerven en bedrijven kapitaal verwerven en 

productie genereren 

▪ Gunstige omgeving --> ondersteunt productieve activiteiten en stimuleert de 

accumulatie van kapitaal, de verwerving van vaardigheden, uitvindingen, 

technologieoverdracht + individuen vangen de sociale opbrengsten van hun acties op als 

particuliere opbrengsten (mensen doen hun eigen ding maar dit realiseert ook een MA 

profijt) Mensen en bedrijven krijgen een prikkel om zich in te zetten, middelen efficiënter 

te gebruiken. Belangrijk dat individuen private winsten zien en ook MS doelstellingen 

verduldig zien. Hiervoor heb je goede instituties nodig. Ind. Capteren opbrengsten en de 

vrucht van je arbeid is het geld, als iemand daar mee kan weglopen, is dat een probleem. 

▪ Door deze gunstige omgeving wordt er een incentive geproduceerd die mensen aanzet 

tot productie 

  

 

o Bescherming tegen misbruik (eigendomsrechten)= 

essentieel 

▪ Diefstal, maffiabescherming, ... = afleiding 

door privépersonen 

• Eigendomsrecht = dinge waarvoor je 

gewerkt heb mogen niet 

weggnomen worden van jou 

• Zoals je ziet in de grafiek: hoe beter 

de overheid het eigendomsrecht 

beschermt hoe hoger het BBP → 

hoger op de x-as = je loopt een lager 

risico  

▪ Overheid = potentieel meest efficiënte aanbieder van sociale infrastructuur die 

beschermt tegen misbruik (rechtbank, beter juridisch systeem) 

▪ ... Maar in de praktijk belangrijkste agent van afleiding in de hele wereld 

• Onteigening, confiscatie belastingen en corruptie = afleiding door de overheid 
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• Dus burgers vaak bang moeten zijn van overheid omdat zij ipv te beschermen, 

zelf eigendomsrechten schenden. 

(hogere score op AERisk, betekend risico lager & overheid betere job doet, dus positief verband, hoe 

beter overheid eigendomsrechten beschermt, hoe hoger BBP per capita), maar wat is verklarende factor? 

Instituties die beter zijn die zorgen voor betere BBP of zorgt betere BBP voor betere instituties en betere 

rechtbanken enzo? 

 

Langetermijndeterminanten van sociale infrastructuur(instituties)? 

1) Verschillende soorten kolonisatie creëerden verschillende soorten instellingen, vallen uit elkaar in 

2 types kolonie 

o Extractieve kolonisatie (bv. Belgen in Congo) 

▪ Niet veel bescherming voor privé-eigendom 

▪ Geen checks & balances voor onteigening door de overheid 

▪ Maw het koloniaal land wordt leeggeroofd  

▪ Kolonie was er al en kolonisten roven die leeg 

o "Neo-Europa 

▪ Europese instellingen kopiëren 

▪ Nadruk op privé-eigendomsrechten en controle op overheidsmacht 

• Bv. Australië, Canada, VS 

Hier komen kolonisten aan en gaan de institutionele context uit europa nabootsen of 

installeren 

2) Koloniale instellingen blijven bestaan na onafhankelijkheid 

... maar leiden verschillende vooruitzichten op toekomstige welvaart niet tot verschillen in instellingen? 

Nu is de vraag hoe komt het dat er verschillen zijn in de instituties die worden opgericht → wat zijn de 

oorzaken  

Waarom bij de ene slechte instituties (Congo) en de andere goeie (VS) 

Causal chain 

(potential) settler mortality 

  Settlements (veroorzaken) 

  Early institutions (veroorzaken current inst) 

  Current institutions 

  Current performance 

o Als je een idee hebt over wat je welvaart in de toekomst zal zijn zou dat kunnen bepalen welke 

instituties je maakt 

o Wat bovenstaand besproken werd over de kolonies dat kan je plaatsen onder current institutions 

→ maar dan heb je nog geen causale uitleg voor de early institutions  

▪ Dus men is gaan kijken naar de sterfte cijfers bij de kolonisten  

▪ Hoe kan dat nu een causale uitleg geven?  

• Veel sterfte bij de kolonisten = gaan zich daar niet vestigen → dit houdt in dat de 

kans op creatie van instituties bijna onbestaand is → grotere kans dat de kolonie 

leeggeroofd zal worden en de lokale welvaart zal dalen, wnr weinig sterfte zullen 

goede instituties wel geïnstalleerd worden en deze zullen blijven bestaan 
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Grafiek toont → hoe groter de sterfte bij kolonisten 

= hoe lager de score op exploitatie ➔ again irritant 

om grafiek te te interpreteren want lage score = 

hoog risico  

Dus wat er eigenlijk staat is hoe hoger de sterfte  = 

hoe hoger het risico op exploitatie  

Resultaten  

o Groot causaal effect van instellingen op 

groei op lange termijn! 

▪ veeleer dan dat welvaart toelaat 

om betere instituties uit te 

bouwen→ maw welvaart zorgt niet voor instituties het gaat omgekeerd  

▪ Investeren in instituten kan voor meer welvaart zorgen 

▪ Verschillen in instellingen (institutionele context) zijn goed voor meer dan ¾ van de 

variatie in het huidige inkomen per hoofd van de bevolking (langetermijneffect), verschil 

in rijkdom tussen landen 

• 2,24 verschil in onteigeningsrisico tussen Nigeria en Chili vertaalt zich in 7-voudig 

verschil in inkomen 

• In de praktijk is Chili meer dan 11 keer zo rijk als Nigeria 

 

5.2. Technologie, innovatie, en lange-termijn golven  

Wnr goeie instituties hebt, dan heb je redenen 

om te investeren in technologie enzo, 

instituties zijn geopperasioneerd in het 

investeren in innovatie dus hoe beter de 

institutie hoe meer ze daarin als effect gaan in 

investeren 

Lange termijn groeigolven: Kondratieff 

o Schumpeter: technologische 

innovaties = basis economische groei, 

wnr er 1 gebeurt, stijgt de groei als golf 

en gaat na een tijdje weer gaan dalen 

als er geen nieuwe innovatie is gedaan 

o Kondratieff: lange golven van ongeveer 50 jaar 

▪ <-> critici: groei op lange termijn is te complex om te verklaren → want in 50j kan er 

zoveel gebeuren dat je geen uitsluitende oorzaak kan vinden die de golf verklaard  

Maar de radicale innovaties hebben we hun belang om de economie en welvaart vooruit te sturen in deze 

periodes sturen, dit waar de instituties goed zijn dus institutionele context en eigendomsrechten heel 

belangrijk voor groei en welvaart 

 

5.3. Structurele factoren en groei op middellange termijn  

(15 a 20 jaar) 

Groei op middellange termijn? 
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o BBP (Q) ontbinden in verschillende componenten (want BBP is toch focus van beleidsmakers en 

ging VROEGER samen met goede dingen) 

o Potentiële BBP → Q = (Q/B).B  

▪ Bevolking B = 10,58 miljoen (2007) -> 11,35 (2018) = + 7,3% (5% beroepsbevolking 

stijging, zal dus voor groter BBP zorgen) 

• Kringloop→ hoe groter de bevolking, hoe meer mensen je injecteert in de 

kringloop → hoe meer werknemers → hoe meer productie en consumptie 

• Side note: landen waar de bevolking sneller stijgt dan het BBP, ervaart een 

daling van het BBP per capita (hoofd)  

▪ Q/B: welvaart, ook te interpreteren als soort productiviteit 

• Hoe hoger de gemiddelde productie per werknemer, hoe hoger de 

arbeidersproductiviteit 

• Landen met hoog BBP zijn vaak landen met een hoge bevolking en een hoge 

arbeidsproductiviteit  

• 1997: 65 EUR/uur -> 2017: 75 EUR/uur 

Algemeen Q wordt bepaald door B 

 

Evolutie reële arbeidsproductiviteit per uur in België 

o Motor lange termijn groei: technologie, betekent 

dat met zelfde tijd arbeid die je inzet, dat je meer 

welvaart creëert door die technologie 

vooruitgang, reële arbeidsproductiviteit 

vooruitgang grafiek hiernaast 

o Productiviteitsgroei vertraagt, probleem want is 

bron van welvaart en vooruitgang, dus krijgt veel 

beleidsaandacht 

o Uit de grafiek kan je afleiden dat sinds ’13-’14 er 

weinig vooruitgang heeft plaatsgevonden in de 

arbeidsproductiviteit  

 

Groei op middellange termijn: arbeidsparticipatie 

o Q = (Q/H).(H/L).(L/B).B 

▪ Q/H = gemiddelde productiviteit per gewerkt uur → maw toegevoegde waarde/per uur 

gewerkt 

▪ H/L = aantal gewerkte uren per werknemer (H=totaal aan gewerkte uren, L= aantal 

werknemers) 
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▪ L/B = 

werkzaamheidsgraad/participatiegraad (totaal aantal werknemers/ totale bevolking) of 

aandeel economisch actieven in bevolking 

 

Figuur 1 → toont het verschil in welvaart/productiviteit tussen de US en 12 landen van Europa (Q/B) 

o Dit zegt ons dat de Europa 12 niet zo rijk is als de US, je ziet EU is achterop geraakt, 

inhaalmanoeuvre gedaan maar nog altijd inhaling niet bijgebeend 

o Dus zegt EU niet zo rijk als VS 

 

Figuur 2 → toont het verschil in gemiddelde productiviteit per gewerkt uur → maw toegevoegde 

waarde/per uur (Q/H) 

o Je kan zien dat Europa bijna zo productief is als US → we zetten onze middelen dus met min of 

meer dezelfde efficiëntie in  

figuur 4 → daaruit kan je afleiden dat het aantal actieve werknemer sterk gedaald is in Europa over de 

jaren heen (L/B) + dat het aantal gewerkte uren per werknemer ook 

sterk gedaald is in Europa (H/L) 
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Europa versus US (algemene conclusie)  

1) Europa (12 landen) niet zo rijk (welvaart) als VS (V/B) 

2) Europa bijna even productief (Q/H) 

3) Aantal werknemers als percentage van de bevolking in Europa sterk gedaald ten opzichte van de 

VS (L/B) 

4) Aantal uren per werknemer sterk gedaald in Europa t.o.v. VS (H/L) 

 

o Europa is niet zo "rijk" omdat het minder werkt ... d.w.z. relatief minder mensen zijn "actief" in 

Europa ... degenen die werken, maken minder uren per jaar 

o Minister crevits is gaan kijken in Denemarken, daar worden mensen hun uitkering gedaald door 

non participatie op de arbeidsmarkt. 

o Andere interpretatie: Europa als samenleving hecht meer waarde aan vrije tijd (trade-off) → vrije 

tijd wordt niet gemeten door BBP, dus denk goed na als je uitspraken doet 

 

o Kan onze economie verder groeien? 

o Moet onze economie verder groeien? 

--> cf. Infra  = apart hoofdstuk  

 

5.4. Ongelijkheid  

5.4.1. Globaal perspectief  

 

De olifant 

o X-as = wereldbevolking geordend van arm → rijk 

o Y-as = groei van het reële inkomen voor dat deel van de wereldbevolking van 

1988 tot nu: 

Reële inkomensgroei tussen 1988 en 2008 bij verschillende percentielen van 

de mondiale inkomensverdeling 

o Stippellijn = inkomen is gemiddeld genomen tussen ’88 & ’08 met 25% 

gestegen  

o Er zijn op de grafiek 3 punten te zien (A,B,C) 

▪ Grote winst voor mensen rond de mediaan (A, in 1988) en de 

wereldtop 1% (C) 
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▪ Geen/beperkte winst voor mensen rond 80-85e percentiel van de mondiale spreiding 

(B)(80 procent van de mensen is 

armer dan hun) 

Wie zijn nu die mensen in die groepen A,B & C ? 

o Mensen in groep A zie  

▪ Deze groep is volgens onze 

Westerse standaarden nog steeds 

relatief arm → wanneer je een heel 

klein bedrag gaat vermenigvuldigen 

met deze stijging dan blijft dat een 

klein bedrag  

▪ Inkomens per hoofd van de 

bevolking tussen 5 en 15 dollar per dag (nationale armoedegrenzen in rijke landen vaak 

>15 dollar per persoon per dag) 

▪ Hun extreme armoede in die landen is dus gedaald, wat goed is, maar ze verdienen nog 

altijd zeer weinig 

 

o  

o  

Eerste foto, twee toppen verdeling, in tweede 

tekening heb je een tweede toppunt in de distributie 

o Zoals je kan zien in 1988 viel bijna de helft van Azië onder de armoedegrens (rode horizontale lijn 

is de extreme armoede grens) → er was een duidelijke 2 toppen verdeling in de grafiek  

o In 2011 heeft Azië en dan in het specifiek China een grote beweging naar rechts gemaakt, minder 

arm geworden en beginnen ze zelf de linker helft van developped country’s in te halen 

o Side note: Sub-Sahara-Afrika is groter geworden (door sterke bevolkingstoename) maar blijft op 

dezelfde positie hangen en groot deel leeft nog in extreme armoede 

o Dan hebben we mensen uit groep C  

▪ De globale top 1% en deze komen vooral uit geavanceerde/ontwikkelde landen en zijn de 

hogere middenklasse 

o Als laatste hebben we dan nog groep B  

▪ 7/10 bij B komt uit "oude rijke" OESO-landen → bv: België, Nederland, Duitsland  
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▪ Onderste helften van de inkomensverdeling van hun individuele landen → maw de 

armste van die landen zij hebben niet veel groei gezien in hun inkomen van die periode 

o De inkomensverdeling van de rijke landen begint pas rond het 70e percentiel 

Algemene bedenking  

o Is het uitblijven van groei bij de lagere middenklassen van de rijke wereld "de prijs" die betaald 

moet worden voor de hoge inkomensstijgingen van de middenklassen in Azië?  

o Zal waarschijnlijk geen definitief antwoord geven 

o Oorzakelijkheid vaststellen tussen zulke complexe verschijnselen die ook beïnvloed worden door 

een reeks andere variabelen = zeer moeilijk, misschien onmogelijk 

o Toeval in de tijd + plausibele verhalen => correlatie = echt in de ogen van veel mensen 

o Maar dat is dus niet echt!! Pas dus op met zo’n uitspraken want het heeft wss niets met elkaar te 

maken 

 

Cosmopolitan lens 

o Alle individuen = gelijk; zelfde% inkomenswinst gerealiseerd door armere mensen wordt meer 

gewaardeerd 

o Periode 1988-2008 kan moeilijk als mislukking worden afgedaan → want niemand is er echt op 

achteruit gegaan  

o Ondanks stijgend inkomensaandeel van mondiale top 1%, bijna verdubbeling van reële inkomens 

gerealiseerd door 20% van wereldbevolking (45e-65e mondiale percentielen) 

o Hun reële inkomensgroei eerste daling van de mondiale ongelijkheid sinds de industriële 

revolutie ➔ dit wil zeggen dat er een daling is in de ongelijkheid  

o Zeer abstract, mensen betrokken bij inkomens in vergelijking met hun nationale peers →minder 

positief: toenemende nationale inkomensongelijkheden = relatief verlies 

 

 

 

Nationale ongelijkheid VS 

o 1980: volwassenen in de top 1% verdienden 

gemiddeld 27 keer meer dan de onderste 50% van 

de volwassenen 

o Vandaag: 81 keer meer verdienen 

o verhouding van 1 op 81 vergelijkbaar met de kloof 

tussen het gemiddelde inkomen in de VS en het 

gemiddelde inkomen in de armste landen ter 

wereld (bv. Centraal-Afrikaanse Republiek, Burundi) 

Dit is dus zeer alarmerend, in 35 jaar is de ongelijkheid daar 

ferm omhoog gegaan 
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VS 

o Onderste helft van inkomensverdeling VS 

sinds jaren '70 volledig afgesloten van 

economische groei 

o 1980 --> 2014: gemiddeld nationaal inkomen 

per volwassene gegroeid met 61%  

▪ Het gemiddelde inkomen vóór 

belastingen van de onderste 50% van 

de individuele inkomens stagneerde 

op ongeveer $16.000 per volwassene 

na correctie voor inflatie 

▪ Groei van de 50% mensen met laagste inkomen hebben in die 35 jaar 1 procent extra 

reëel inkomen maar, dus bij hun geen groei geweest 

▪ Aan de top van de inkomensverdeling schoot het inkomen omhoog 

• Een stijging van 121% voor de top 10% 

• 205% voor de top 1% 

• 636% voor de top 0,001% 

• Dus zij maskeren de grote ongelijkheid 

o Mensen van de onderste verdeling kennen een stijgen van 21 procent na de toepassingen van de 

overheid in rekening te hebben gebracht die de goederen probeert evenredig te verdelen 

o De herverdeling door de overheid heeft slechts een klein deel van de toename van de 

ongelijkheid vóór belasting gecompenseerd 

o Ze hebben dus na belastingen ipv 1 procent groei, 21 procent groei omdat de overheid 

met maatregelen en werkloosheidsuitkeringen de ongelijkheid beke probeert tegen te 

gaan, maar toch is dit nog altijd belachelijk weinig groei in tegenstelling tot de top 

▪ Volledig afkomstig van gezondheidsoverdrachten en uitgaven voor openbare goederen  

▪ Besteedbaar inkomen na belastingen en inkomen vóór belastingen zijn vergelijkbaar 

 

5.5. Werkende armen 

Hoe komen we erop? Door gele hesjes beweging die in opstand kwam omdat die armen 140 euro ieder 

jaar extra moesten betalen aan benzine omdat deze met 140 per jaar stijgt voor een normale afstand af 

te leggen.  

• Onder de gele hesjes bevinden zich niet alleen werklozen maar ook veel werkenden … 

• Velen van hen zijn ‘working poor’ of werkende armen! 

 

Working poor? 

o Werkende armen?  → armoederisicopercentage werkenden  

▪ Definitie: percentage personen die verklaard hebben te werken (als werknemer of 

zelfstandige) en die een armoederisico lopen, kans lopen om in armoede te vallen  

• "Armoederisico” = gelijkgesteld beschikbaar inkomen van minder dan 60% van 

het nationale mediane gelijkgestelde beschikbare inkomen (na sociale 

overdrachten(subsidies, belastingen)!)( dus minder dan 60% van de gemiddelde 

burger) 
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• "Equivalent beschikbaar inkomen" = totaal inkomen van een huishouden dat 

beschikbaar is om uit te geven of te sparen, gedeeld door het aantal leden 

van het huishouden, omgerekend in equivalente volwassenen 

• Gaat dus over mensen die onder de 60% van het inkomen van de normale 

burger verdienen. 

• Survey based data 

Waar in Europa? 

EU28 2017: 9.4% → zijn working poor  

FR: 7.4 

BE: 5.0 

DE: 9.1 

NL: 6.1  

IT: 12.2 

ES: 13.1 

SE: 6.9 

UK: 8.9 

 

o  Sinds 2015 is er in veel landen, en dus ook in België een stijgende 

lijn te zien in het aantal working poor, Nederland lijkt wat meer 

stabiel 

Wie heeft er een grote kans om onder de working-poor te vallen 

o Laag opgeleide individuen (grafiek links) → hoe lager hoe hoger het risico  

▪ (EU -> 20.1 vs. 4.6;  BE -> 12.1 voor lager opgeleiden vs. 2.4 bij hoger opgeleiden) 

o Type werkcontract (grafiek links) → tijdelijk contract = hoger risico 

▪ (13.3 tijdelijke job vs. 3.0 vaste job in BE; 6.8 vs. 15.2 in EU) 

o Leeftijd van de werknemer (grafiek rechts)  → hoe jonger hoe meer risico 

▪ Situatie in BEL is er sterk op achteruit gegaan, vroeger maakte leeftijd niet uit, nu 

beginnen vooral het percentage jongeren die dreigen in armoede te belanden zelfs al zijn 

ze aan het werk omhoog aant gaan. Evolutie is tegengestelde van de EU, daar gaat 

leeftijd minder gaan uitmaken. Evolutie in work poverty geeft wel een probleem aan in 

de MS van een welvarende regio, kleine 10% van werkende mensen hebben kans om in 

armoede te vallen. Dus job niet beste bescherming tegen 

armoede, beleid 

moet dit dus in 

vraag gaan stellen. 

 

 

 

 

 

Zwarte horizontale lijk = gem van eu 28 in 2017. Belgie maar 5 

procent, goed ivgl met de rest. In frankrijk ook nog onder gemiddelde, 

hier ontstond gele hesjes beweging. In Duitseland kun je mini jobs 

doen, die onderbetaald zijn, maar spanje nog hoger dus ligt niet alleen 

daaraan. 
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5.6. Ongelijkheid  

5.6.1. Inkomen, vermogen, armoede 

Armer dan je ouders? 

o McKinsey-studie: inkomen in 25 rijke landen 

▪ Periode 2005-2014 

• Voor 65 tot 70% van gezinnen is marktinkomen stabiel gebleven of gedaald 

- Zweden 20%, Italië voor 97% van de gezinnen is hun inkomen er niet op 

vooruit gegaan! 

▪ <-> Periode 1993-2005 

• Marktinkomen steeg voor 98% gezinnen 

• Contrast is vrij groot tussen die twee periodes 

• Correctie voor overheidstransferten  

->  Inkomen voor 20 tot 25% van de gezinnen stabiel/daalde, 1 op 4 gaat er niet 

op vooruit ook in die periode. 

o Verklaring: crisis 2008/2009; automatisering, productiviteit stijgt niet verder door dus inkomen 

zal hierdoor ook niet stijgen (hfdstk 12); daling aandeel arbeidsinkomens in totale inkomens, 

toename inkomen vermogen en toename geld die gaat naar ondernemingsinitiatief gaat 

Kapitaal in de 21e Eeuw 

o Totale inkomen = inkomen uit kapitaal/vermogen + inkomen uit arbeid 

o Kapitaalvoorraad is veelvoud van BBP, kapitaal is zeer ongelijk verdeelt in onze samenleving  

▪ Rendement op kapitaal is hoger geweest dan economische groei. Inkomen uit kapitaal en 

vermogen neemt toe, inkomen uit arbeid is gerelateerd aan economische groei dus deze 

stijgt niet. 

▪ Hierdoor heeft een hoog rendement op het totale vermogen een veel grotere impact op 

de verdeling van inkomens dan een toename van het BBP 

▪ Stelling van andere economen = de economische groei(voet) bepaalt de toename van de 

productieve inkomens zoals de arbeidslonen en de vergoeding voor investeringskapitaal  

o Kapitaal is ongelijk verdeeld & het rendement op kapitaal is hoger dan economische groei 

▪ Gevolg => Ongelijkheid neemt structureel toe 

▪ Dus er zit iets in onze economie die zorgt voor een structurele toename van de 

ongelijkheid in de MS 
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o KRITIEK op Piketty = in al de landen die hij bestudeert 

volgde het aandeel van de 10% rijksten in het totale 

inkomen de evolutie van de 10% hoogste lonen in de 

totale loonmassa → en dat wordt vaak niet vastgesteld 

▪ Wat we zien is dat ongelijkheid toeneemt als 

gevolg van een toenemende ongelijkheid in de 

verdeling van de lonen uit arbeid  

• Aandeel 10% rijksten in totale inkomen 

(hebben 45% van het totale inkomen in 

VS) volgt aandeel 10% hoogste lonen in 

totale loonmassa (nu 30 % in VS) 

 

Meting ongelijkheid: Gini-coëfficiënt(meet de afwijking van de 

inkomensverdeling die we observeren ten opzichte ven de perfect gelijke inkomstverdeling waarbij elk 

gezin evenveel inkomen heeft. (blz 213-214) 

o Op de horizontale as rangschikken we de gezinnen van arm naar rijk 

o Op verticale as is het cumulatief inkomen van het gezin. 

o Deze figuur zegt dat de 10 procent armste samen 5 procent van het totale inkomen hebben. 

De 20 procent armste, samen 9 procent van het inkomen. 

o Rechte lijn is de perfect gelijke verdeling: 10% armste hebben 10 procent van het inkomen, 

20% armste, 10% van het inkomen. 

o De perfecte rechte lijn = een egalitaire/ gelijke verdeling  

▪ Dit lees je als bv: 10% van de gezinnen verdient 10% van 

het totale inkomen 

o Dan zie je ook een Lorenz-curve(geeft aan hoe het echt zit in de 

samenleving) = koppelt het cumulatief aandeel van de 

gezinnen/bevolking aan het cumulatief inkomen 

o Gini-index = oppervlakte tussen de recht lijn en de Lorenz-curve te 

meten / de totale opp onder de lijn van de egalitaire 

inkomensverdeling  

▪ Gini = 0 → perfecte egalitaire verdeling >< Gini = 1 → 

meest extreme ongelijke verdeling  

▪ Maw hoe groter Gini hoe groter de ingelijkheid  

o Ongelijkheid in België: Gini-coëfficiënt = 0,263 (10%armsten; 

3,7%totale inkomen)(20%; 9,1%) 
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Uniek België! Inkomensongelijkheid daalt lichtjes (kwintiel =  20% van de mensen) 

o Kwintiel 1,2&3 stijgen 

licht, hebben minder dan 

20% van het inkomen. 

Vierde kwintiel heeft net 

iets meer dan de 20% en 

het 5de kwintiel heeft 35 

procent van het totaal 

inkomen maar deze daalt 

doorheen de tijd, 

inkomstongelijkheid is dus aan het dalen, das goed nieuws. Is vrij uniek want nergens anders 

in de wereld is er een daling van de inkomstongelijkheid maar in België wel want het verlies 

van rijksten gaat naar de winst van de armste.  

o In continenten als Zuid-Amerika en Afrika zie je dat er veel ongelijkheid is → komt dit 

doordat er veel ontwikkelingslanden daar gelegen zijn? (Hebben we groei in die landen nodig 

om daar ongelijkheid te doen dalen?) Vaak door systeem overheid, keuzes die gemaakt zijn, 

beleid van belastingen en instituties, VS ongelijkheid ook hoog, in EU is er minder 

ongelijkheid, omdat EU meer invloed heeft vanuit overheid om ongelijkheid tegen te gaan.  

Beperkingen analyses o.b.v. fiscale gegeven (blz 216) 

o Ongelijkheid wordt berekend obv fiscale gegevens, dus zwarte economie wordt niet gemeten en 

meegenomen daarin. 

o Informele economie 

▪ In sectoren zoals de bouw en horeca gebeurd er nog zwartwerk → in die sectoren 

werken voornamelijk laaggeschoolden dus het kan zijn dat de cijfers van kwintiel 1 & 2 

wel eens hoger kunnen liggen  

o Sociale bescherming met voordelen in natura, bijv. sociale huurwoningen 

▪ Bv: sociale woningen zijn veel goedkoper dan de normale marktprijs voor een huis/app 

dus mensen genieten vaak van een voordeel dat niet fiscaal aangegeven of belast wordt 

→ mensen in de eerste 2 kwintielen “genieten” vaak van een sociale woning → in de 

analyse wordt hier geen rekening mee gehouden  

o Niet-belaste inkomens zoals kinderbijslag 

▪ Zo kan iemand een laag inkomen hebben maar door kindergeld stijgt het totale inkomen 

→ in analyse geen rekening mee gehouden 

o Voordelen in natura voor werknemers 

▪ Bv bedrijfswagens, telefoon, laptop, … → het equivalente inkomen is dan aanzienlijk 

hoger dan het fiscaal belastbare inkomen  

o Hogere inkomens oververtegenwoordigd in consumptie van sterk gesubsidieerde activiteiten 

(hoger onderwijs, cultuur,…) 

▪ Persoon met hoog inkomen die er toch in slaagt kind gesubsidieerd aan de universiteit te 

laten studeren = zo doen ze een aanzienlijke besparing 

 

Meting van armoede, gerelateerd concept maar niet helemaal hetzelfde 

In België !!! 
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o Statistisch arm zijn= lager dan 60% van het mediaaninkomen hebben, relatief gezien per gezin-> 

15% bevolking (incl. Working poor) = relatieve armoede, 15 procent bevolking zijn arm 

o Ernstige materiële deprivatie (absolute maatstaf van armoede) -> 5,8% bevolking 

▪ Dwz ze missen 4 van 9 onderstaande capaciteiten, men zou de 9 dingen moeten kunnen 

doen zonder fiscale moeilijkheden. Als je 4 dingen niet kunt doen, ben je ernstig 

materieel gedepriveerd en zit je in de absolute armoede. 

 

 

 

 

 

In ontwikkelingslanden !!! 

o Daar gebruiken we een armoedelijn/grens → <$1.90 per dag 

(in 2011 KKP). In 1820 was bijna iedereen arm  

o Vanaf 1950 exponentiele toename van geen armen 

Ongv vanaf 1970 een daling van mensen in absolute armoede, succes 

want absolute aantal mensen in extreme armoede is sterk 

afgenomen 

Armoede in China (headcount)  

o 1981 bijna iedereen (80% bevolking) in China leefde met 

een inkomen dat lag onder de armoedegrens, in 2008 dit 

gereduceerd tot 10% van de bevolking, enorme daling 

van de enorme armoede 

Armoede 

• Nog steeds extreme armoede rond de wereld 

• Hoe aan te pakken? 

• Nobelprijs economie 2019: Banerjee, Duflo, Kremer 

• Prijs naar hun voor hun Bijdrage aan strijd tegen armoede:  

• Belangrijkste bijdrage van hun: extra geld leidt niet zomaar tot minder armoede, 

ze zijn gaan kijken wnr maatregelen werken om armoede uit de wereld te 

helpen en welke niet. Bijdrage van hun zit in echt goed te gaan nadenken en 

probeersels op te zetten om te kijken wat er werkt. Als we bv gwn netten 

uitdelen om malaria tegen te gaan werkt het niet omdat men dat gebruikt als 

visnetten, door heel minieme betaling te vragen gaan mensen die wel juist 

gebruiken. Kan dan aanleiding geven op beleid op grotere schaal 

Perspectieven over ongelijkheid 
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o Wenselijke maatschappelijke veranderingen met grote impact op ongelijkheid 

▪ Bijv. economische emancipatie van de vrouw -> één en tweeverdieners, vrouwen gaan 

deelnemen aan arbeidsproces, dus sommige gezinnen twee, andere een verdieners, dus 

tussen die gezinnen grotere ongelijkheid. 

• De inkomensongelijkheid tussen een en tweeverdieners-gezinnen is daardoor 

gestegen  

• Ook stijgt het aantal alleenstaanden door mensen die gaan scheiden en niet 

terug in relatie gaan → dit doet de inkomensverschillen ook toenemen  

▪ Verschillen op zich kunnen motiveren 

• Mensen hebben een voorkeur voor eerlijke ongelijkheid bv: betaald worden 

naar inzet → zorgt voor een incentive, verschillen kunnen motiveren, maar dan 

moet je wel loon naar werken krijgen.  

• Deze op wereldbasis wordt als oneerlijke ongelijkheid gepercipieerd. 

• Maar intergenerationele ongelijkheid (generatiearmoede) demotiveert 

enorm, systeem heeft ons onvoldoende kansen door overheidsbeleid 

▪ Filosofen 18e Eeuw: ‘vroeger natuurlijke orde’ => geen overheidsbeleid nodig zou zijn 

o Recenter: gelijkheid van kansen & maatschappelijke mobiliteit zouden moeten primeren in 

beleid, gaat in op intergenerationele ongelijkheid, mogelijkheid om op te kunnen klimmen en dan 

is het je eigen verantwoordelijkheid. 

o Sufficiency-doctrine van Harry Frankfurt: bestrijden manifeste armoede en kansenongelijkheid als 

prioriteit en niet het realiseren van volledige ongelijkheid 

o Overheid? 

▪ Voor marktwerking(gaat over meer kansengelijkheid): toegang tot onderwijs → door 

iedereen op te leggen om tot een bepaalde leeftijd naar school te gaan wordt de 

ongelijkheid in de arbeidsmarkt deels tegengegaan 

▪ Na marktwerking(ongelijkheid aanpakken): progressieve belastingen  → hoe hoger het 

inkomen hoe hoger de belasting  

▪ Mattheus-effect? 

• Kritiek degene die de hulp het meest nodig hebben halen er NIET altijd een 

voordeel uit → degene met gemiddeld/hoog inkomen wel, mensen die hoge 

school doen(die door overheid wordt gesubsidieerd) zijn meestal van mensen 

met hoog inkomen 

Is economische groei wenselijk als oplossing voor economische problemen? 

o Werkte in China voor armoede! 

o België 

▪ Rijker worden kan geen obsessie worden… 

▪ … maar groei kan sociale mobiliteit en cohesie verhogen. 

• Arbeidsparticipatie laaggeschoolden … die ook al lagere levensverwachting 

hebben → door te participeren kunnen ze kans op mobiliteit en betere 

gezondheid verhogen 

• Door te participeren Andere consumptiepatronen mogelijk (gezondheidszorg, 

betere voeding, polarisatie waarbij het makkelijker is voor populistische 

bewegingen om daar een rijke voedingsbodem in te vinden) 

▪ Directe maatregelen nemen om laaggeschoolden extra te doen participeren of is er 

doorsijpeleffecten via groei? 
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• Doorsijpeleffecten zullen er beetje zijn maar niet groot 

• Aan directe maatregelen zit een Kost! -> makkelijker te dragen in groeiende 

economie 

▪ Hoge overheidsschuld zal niet vanzelf verdwijnen → maar groei kan helpen 

• Kost vergrijzing (pensioenen) + gekoppelde toename kost gezondheidszorg 

- Preventiebeleid! → mensen wijzen op een gezondere levensstijl = kost 

daalt  

 

o Globaal perspectief? 

▪ 14% van wereldbevolking geen elektriciteit 

▪ 3 miljard mensen leven van besteedbaar inkomen van < $2,5 per dag 

o Wie wordt beter van mondiale economische groei? In China hielp dit voor de extreme 

armoede maar hun ongelijkheid is daar sterk toegenomen en 1 van de meest ongelijke 

landen in de wereld geworden 

o Kan onze planeet in 2050 wel een wereldbevolking van 10 miljard aan? 

▪ Als iedereen leeft zoals de Belg, dan hebben we 4,3 aardes nodig. 

o Andere type groei – groen, circulaire, ecologisch,…- nodig, zal dat voldoende zijn? 

▪ <-> ontwikkelingslanden → landen zijn gegroeid/rijker geworden door industrialisatie 

aka CO2 in de lucht pompen → gaan we deze landen hun ontwikkeling dan beletten 

omdat de voorgaande landen te veel vervuild hebben?  

▪ Ontwikkelingslanden hebben misschien de mogelijkheid zich sneller te ontwikkelen 

omdat ze innovaties kunnen overnemen uit andere landen? Zo kunnen ze sommige 

stappen van het proces overslaan + zo besparen ze grondstoffen en energie  

 

H6 

Conjunctuur en macro economisch beleid 

Speelt zich af op veel kortere termijn, veel wat de overheden doen speelt zich af op dit vlak. 

 

 

 

Soms gaat het beter en slechter met economie, meer/minder shoppers. Na corona 

golf, veel vacatures want veel mensen nodig omdat er weer veel meer vraag was. 

 

Nationale bank niet gerust omdat die zich altijd klaarhoud voor moest het opeens 

slecht gaan met de economie. 
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Intro 

overheid  

• Kan inspelen op economische activiteit op korte termijn (ook lange bv scholing) 

• niet alleen inspelen op sociale noden/veranderende maatschappelijke prioriteiten 

• ook inspelen op evolutie economische activiteit 

• economie presteert zeer goed → soms overheid aangewezen om ‘oververhitting’ te 

vermijden 

• sterke prijsstijgingen of grote onevenwichten in bepaalde markten kunnen 

ontstaan. Bv. In VS deed economie het zeer goed, er ontstond een sterke 

prijsstijging van huizen. Veel mensen leenden auto’s met als borg hun huis, 

maar toen de prijs opeens sterk daalde van het huis, was het huis minder 

waard dus de leningen klopten niet meer in de banken en men kwam in de 

problemen. 

• wanneer economie het moeilijk heeft en werkgelegenheid krimpt → stimuleren 

zodat economie terug aantrekt 

• interventies die op relatief korte termijn de economie beïnvloeden  

= conjunctuurbeleid (mensen soms te voorzichtig, dus als overheid dan mensen duwtje in de 

rug geven door ze vertrouwen te geven zodat hun motor weer op hang komt) 

Overheid? 2 soorten 

• Politieke of budgettaire overheid: uitgaven en ontvangsten, belastingen trekken (cf. hfdstk 4) 

• Monetaire overheid probeert economische activiteit te sturen door monetair beleid 

• Vooral Europese centrale bank belangrijk voor ons. 

• = sturen van rentevoet en geldhoeveelheid  

• Geld? 

GELD? 

Als je alles moet doen via ruilhandel, zal het lang duren voor je het juiste product vindt en dat die 

geruild kan worden voor jou product. Geld is daar een soort smeermiddel is. 

Efficiënt ruilmiddel en transacties met vreemden 

 

Efficiënt ruilmiddel en transacties met vreemden 

• Geld zorgt voor een ontdubbeling ruil door geld(je hoeft geen overeenstemming te hebben 

tussen wat de 1 aanbied en de ander wil) 



Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

• Efficiënt transacties te organiseren 

• transacties spreiden in de tijd (wnr je iets verkoopt vandaag, moet je niet vandaag de rest 

aanschaffen) 

• dus ook spaarmiddel 

• en kredietmiddel (je kan het uitlenen aan andere) 

• functies → ideaal ‘geld’? Geld is een smeermiddel 

• transporteerbaar 

• (oneindig) deelbaar 

• Waardevast (verdwijnt of rot niet) 

GELD VANDAAG 

• GELD 

=  som van activa in een economie die mensen regelmatig gebruiken om goederen of 

diensten te kopen van andere mensen (geld geassocieerd met ruil) 

• biljetten en munten (fysieke uiting daarvan) 

• tegenwoordig een grotendeels immaterieel recht op een toekomstige aankoop,  

bijgehouden op een computer bij een bank 

• Geld (=liquide middelen) versus vermogen 

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

ruilmiddel van een bepaalde economie, dingen die je vrij gemakkelijk kan gebruiken 

om transacties mee te financieren 

• Liquide middelen =  middelen die we hebben om transacties mee te financieren, 

staat los van ons vermogen 

• bvb. cash geld vs huis 

• Vroeger: goederengeld of commodity geld   

= geld in vorm van een goed met een intrinsieke waarde 

• voorbeelden: goud, zilver, geld had waarde omdat daar iets in zat (er zat bv goud in) 

Steeds minder intrinsieke waarde, … 

… steeds meer ‘afspraak’ 

 

 

Per 10 gram munt doorheen de tijd zit er steeds minder 

gram zilver in. 

Geld= een soort afspraak, munt heeft maar zoveel waarde 

omdat iedereen erin gelooft en die waarde eraan hecht.  
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Waar komt geld vandaag vandaan? 

Goudsmeden als eerste moderne banken 

• Vroeger zat er goud in de munt zelf, dus mensen zeer bang om overvallen te worden 

• Mensen deponeerden goud in kluis bij goudsmid 

• Goudsmid gaf papieren bewijs voor deposito  

• papieren bewijzen werden gebruikt voor betalingen en onderliggende goud blijft bij 

goudsmid 

• Gevolg:  

• Goudsmid grote hoeveelheid goud in kluis 

• Begon goud uit te lenen (krediet) tegen vergoeding (intrest) in vorm van papieren 

bewijzen die ook als betaling werden aanvaard 

• dus meer papieren bewijzen dan goud 

• fractioneel reservebankieren geboren: papieren bewijs niet langer volledig gedekt 

door goud, der zijn meer papiertjes in omloop met hoeveelheid die groter is dan 

het goud in de kluis 

• ook door vorderingen op ontleners, je bent gedekt door de vordering van 

andere, want die zouden jou na een jaar, dat geld die je al aan iemand hebt 

uitgeleend normaal geven in interest enzo. Zo is goudsmid volledig gedekt. 

• Fractionele reservebankieren: papiertjes worden uitgewisseld, goudsmid ziet dat 

niemand hun goud komt ophalen, besluit om het extra te gaan uitlenen, maar dit 

blijft oke voor goudsmid want hij weet oké ik leen hier meer uit maar na een tijd 

komt het terug, dus zijn balans is in evenwicht. Maar zo krijg je meer papier dan 

dat er goud is. 

Het ontstaan van de monetaire overheid 

• belang van vertrouwen in bankier!  

• lange termijn vorderingen (uitgegeven vordering vervalt pas na afloop van krediet) 

• <-> korte termijn verplichtingen (iedereen kan elk moment goud komen ophalen) 

• wat als vertrouwen wordt verbroken?  

• niet voldoende goud om iedereen terug te betalen 
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• bank run, bankier failliet, instabiliteit  

• Wnr gaat iedereen hun geld gaan ophalen? Wnr ze denken dat er een probleem is 

met de bank/Goudsmit, dus vertrouwen erin is zeer belangrijk. 

• reactie = enkel uitgifte bankbiljetten door overheid: Centrale bank 

Centrale bank en geldaanbod/hoeveelheid 

• Hoe ontstaat de geldhoeveelheid? 

• beginpunt: centrale bank (CB)(kan deze hoeveelheid aansturen)(recente goudsmid 

die monopoly van overheid heeft gekregen om munten en biljetten uit te geven/geld 

te creëren. 

• CB controleert Geldbasis (biljetten die centrale bank uitgeeft) 

• uitgegeven bankbiljetten  zitten bij  

• publiek (chartaal geld, CH) 

• financiële instellingen (onderdeel bankreserves, BR1) 

• Als je geld gaat afhalen, maak je van bankreserves geld, chartaal geld 

• deposito’s aangehouden door financiële instellingen (commerciële banken) 

bij CB 

• Onderdeel van de bankreserves (BR2) 

• Bankreserves = BR = BR1 + BR2 

• Geldbasis = CH+BR 

 

Geldhoeveelheid 

• Waar komt het basisgeld vandaan? (balans CB) 

• ‘Dekking’ voor het uitgegeven basisgeld 

• Vroeger: goud (je kon je biljetten altijd omruilen in goud) 

• Nu Twee componenten van basisgeld 

• Interne component 

• Binnenlandse kredietverlening 

• Externe component 

• Goudvoorraad (maar goud als dekking geld is nu zeer onbelangrijk 

geworden) 

• deviezenvoorraad  
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Actief                                                      Passief     

Goud- en deviezenvoorraad               

 

Binnenlandse kredietverlening      

    * overheidseffecten 

    * kredietverlening aan de 

       financiële instellingen 
 
Overige                                          

Bankbiljetten in omloop                 

* bij het publiek (CH) 

* bij fin. instellingen (BR-1)  

 

Deposito’s van de financiële  

instellingen (BR-2)                         

 

Overige                                           

  

Deviezenvoorraad (deviezen = vreemde valuta bv pond, dollar) 

• exporteur ontvangt voor EUR 1000 aan vreemde valuta maar kan daar niet veel mee doen 

want woont in EU en verkoopt valuta aan commerciële bank 

• bank: voorraad vreemde valuta  1000, voorraad EURO  1000 

• importeur heeft EUR 800 aan vreemde valuta nodig leverancier van het buitenland te kunnen 

betalen en koopt valuta bij commerciële bank 

• bank: voorraad vreemde valuta  800, voorraad EURO  800 

• commerciële bank: per saldo is voorraad vreemde valuta is gestegen met 200 

EUR 

• Centrale bank kan beslissen om die vreemde valuta bij de commerciele bank te gaan 

opkopen: voorraad vreemde valuta en bankreserve stijgt met 200, deviezenvoorraad 

gaat toenemen, en deposito’s van de financiele instellingen toenemen. 

• resultaat: de geldbasis stijgt met 200 als centrale bank die valuta opkoopt 

• Centrale bank kan deze valuta opkopen 

• Centrale bank kan dit doen door briefje van 200 euro te printen en te geven aan 

commerciele bank in ruil voor vreemde valuta, ofwel creeeren ze 200 als een extra deposito 

(zoals goudsmit), dus zo creeer je van je basis 1000, nu opeens 1200 euro. Deel geldvoorraad 

is gedekt door vorderingen die we hebben op andere landen. Dekking nodig voor 

geloofwaardigheid van u geld. Dus een dollar biljet hebben is een vordering hebben op de 

banken van america.  

• Als centrale bank het niet opkoopt verandert er niets aan ons basisgeld. 

binnenlandse kredietverlening  aan overheid 

• Als centrale bank lening geeft aan andere bank of overheid, dan hebben ze ook papiertje die 

zegt dat de overheid of die financiële dienst dat achteraf gaat terugbetalen. Deel van geld in 

omloop gedekt op vorderingen op andere spelers in u economie. Zo behoud je u balans in 

evenwicht. Al het geld dat we hebben is gedekt door vorderingen op anderen. 

•  

• vroeger kon centrale bank in Europa rechtstreeks schulden van overheid opkopen 

• ‘drukt’ biljetten om die aankoop te betalen 
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• Sinds de 2008 crisis is dit In EU verboden, budgetaire overheid die teveel heeft uitgegeven 

mag niet meer vragen aan monitaire overheid om hun schuld te dekken met biljetjes af te 

printen. Dit mag niet meer omdat dit voor zeer sterke inflietoire druk zou zorgen (prijzen 

sterk stijgen doordat er meer geld in omloop is) 

• wel koopt ECB (overheidsschuld) nog obligaties op secundaire markt in kader van monetair 

beleid 

• Voor het sturen geldhoeveelheid en rentevoet 

• Dus mag wel de schuld financieren, maar nooit rechtstreeks bij de overheid en enkel 

om zelf geldhoeveelheid uit te breiden of in te krimpen. 

• Zo hebben ze meer overheidseffecten, vorderingen op de overheid, vaak zijn dat dan 

deposito’s van financiele instellingen die omhoog gaan. Zo krijg je toename 

geldhoeveelheid 

• Zo kan bank geldhoeveelheid controleren 

• Pandemic emergency purchase programme (PEPP) , voor X aantal miljard kocht EUCB 

schuld op (op de tweedehandsmarkt) om de economie te gaan stimuleren.  

• Ze kunnen ook terug schuld verkopen op die secundaire markt 

binnenlandse kredietverlening aan financiële instellingen 

• Banken kunnen terecht op interbankenmarkt of bij ECB  (bvb. middelen om lening te 

verstrekken, verplichtingen te voldoen) 

• Als banken lenen bij ECB dan stijgen de bankreserves en  

neemt de ECB actiefpost ‘binnenlandse kredietverlening aan de financiële instellingen’ toe 

 

Geldaanbod 

• Als er basisgeld wordt gecreëerd (geldbasis verruimd) dan zal de geldhoeveelheid toenemen 

• CH stijgt: direct 

• BR stijgt: direct + indirect 

Meervoudige depositocreatie ➔ CB controleert en creeërt basisgeld → 

meervoudige depositocreatie zorgt ervoor dat commerciële bank ook extra 

geld kan creëren (via giraal geld) 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
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CB controleert en creeërt u basisgeld, die meervoudige depositocreatie gaat 

ervoor zorgen dat u commerciele banken op basis van wat ze krijgen van de 

CB nog een stukje extra geld gaan creëeren. 

• Van bankreserves naar giraal geld doordat com banken nog iets doen met 

dat geld dat ze van de CB kregen, banken kunnen voor een bovendrempel 

zorgen 

• Aanbod van giraal geld ➔ Giraal geld = geld op financiële rekeningen 

(zichtrekeningen, spaarrekeningen, …) & de productie an giraal geld gebeurt 

vooral door privatie commerciële banken obv bankreserves  

 

 

Meervoudige depositocreatie 

• Mechanisme steunt op feit dat 

• Financiële instellingen weten dat zichtdeposito’s in principe nooit allemaal volledig 

en tegelijk worden opgevraagd 

• niet het volledige bedrag van zichtdeposito’s nodig ‘in kas’ maar slechts fractie 

daarvan 

• Fractie = reservecoefficient (bepaald door de EUCB hoe groot dit is) 

• Dus ze gaan meer uitgeven en uitlenen dan dat ze daadwerkelijk in hun bezit 

hebben. 

• Stel dat de reservecoefficient = 10% 

• deposito van EURO 100, dan heeft bank EURO 10 in kas en dat zal volstaan 

om eventuele opnames terug te betalen 

Voorbeeld (blz 232 in boek mooi uitgelegd):  

o KBC heeft net voldoende reserves 

o Er komt iemand bij KBC om een lening van 1000 euro. Maar KBC heeft net genoeg reserves 

die ze moeten houden in hun bank dus: 

o KBC neemt additioneel bij ECB krediet op van EURO 1000 

▪ Actiefpost bankreserves + 1000 

▪ Passiefpost: krediet ECB: +1000 
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o KBC bezit EURO 1000 aan reserves die niet nodig zijn = overreserves 

▪ KBC neemt natuurlijk krediet op om er iets mee te doen  

→ bedrijf of particulier die lening wenst 

 

o X leent bij KBC 1000, plaatst die op zichtrekening bij KBC 

▪ KBC : actiefpost toegekende leningen: +1000 

• Er komt een lening bij = een vordering op  

het bedrijf 

▪ KBC : passiefpost zichtrekening X: +1000 

o X gebruikt 1000 om Y te betalen, Y plaatst op zichtrekening bij ING 

▪ KBC : passiefpost zichtrekening X: -1000 

▪ KBC : actiefpost bankreserves: -1000 

▪ ING : actiefpost bankreserves: +1000 

▪ ING : passiefpost zichtrekening Y: +1000  

o ING zit met overreserves 

▪ Nood aan 100 (10% van de zichtrekening van Y) 

▪ Heeft er 1000 

o ING zal deze overreserves willen laten ‘renderen’ 

▪ Leent 900 uit aan Z die aankoop doet bij W die bedrag op zichtrekening bij 

BELFIUS plaatst  

o BELFIUS ontvangt 900 (bankreserves stijgen) en ziet zichtrekening W stijgen met 900 

▪ Slechts nood aan 90 reserves, maar 900 ontvangen 

▪ Overreserves: 810 

 
o Hoeveel wordt dan uiteindelijk aan giraal geld gemaakt, d.i. met hoeveel stijgt het totaal volume 

deposito’s? 

▪ 1000 * (1/(1-0,9))=10.000 

1
D BR

r
D = D

 
▪ BR = bankreserve 

▪ p = reservecoëfficiënt 

BEWERKING NIET KENNEN 

o Samenvatting 

▪ (Goud- en) deviezenreserves en binnenlandse kredietverlening bepalen omvang 

basisgeld 

▪ Basisgeld bestaat uit chartaal geld (munten en briefjes in broekzakken) (CH) en 

bankreserves (BR) 

▪ Bankreserves vormen basis voor het creëren van giraal geld (totale hoeveel geld die 

we op zichtrekeningen bij banken hebben staan) (D) 

• D = BR/  

▪ Totaal geldaanbod Ms= CH+D 

▪ Deel giraal geld gedekt door munten en biljetten die banken in hun reserves hebben. 

Ander deel daarvan gedekt door deposito’s bij de centrale bank. 

 

Denk bij deze oef aan je kader  
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▪ U ECB zal u totale geldhoeveelheid controleren door de reserve coëfficiënt te 

bepalen. Zeker bovengrens controleren ze. Maar banken kunnen bv niet direct als er 

extra reserve is, gaan uitlenen, das ook geen probleem. 

▪ We hebben een overheidsinstelling de monopoly van het vontrolleren van het geld 

gegeven. Liefst staat die zo los mogelijk van de politieke regering, zo kan de premier 

niet zeggen aan een bank om hem geld te geven enzo. 

▪ Er zit veel vertrouwen in dit systeem 

 

 
 

 

 

Enkele side notes uit boek:  

o Hoe hoger de rente op geleende bankreserves hoe minder winst banken op hun 

leningen maken en hoe sterker de ECB geldcreatie door commerciële banken beperkt  

o De rente die de ECB aanrekent bij de commerciële banken zal ook de rente 

beïnvloeden die zij aan hun klanten aanrekenen  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.Inflatie en de waarde van geld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur rechts, hoe het er nu aan toegaat. De 

andere 2 is inflatie van andere momenten.  

Figuur 1 (meest rechtse): Prijs auto huren is 

110% gestegen. Je ziet distributie van 

allerlei soorten verschillende goederen 

waarbij sommige dingen goedkoper 

geworden zijn, andere klein beetje duurder 

en nog andere veel duurder. Dit toont dat 

niet alle prijzen hoeven te stijgen, voor het 

algemeen prijspeil om te stijgen. 

Inflatie vandaag: De manier van inflatie 

vandaag wijkt een stuk af van inflatie in 

andere tijden. Links zie je een typische 

inflatie, en de rode lijn is dan wat we 

vandaag zien. Inflatie vandaag wijkt een 

stuk af van inflatie die we vaak zien. Rode 

lijn in vgl met wat je typisch ziet, vandaag 

wordt inflatie gedreven door aantal 

categorieën waar je een zeer hoge 

prijsstijging ziet. Voor veel categorieën van goederen is er een lagere prijsstijging 

dan dat je normaal ziet. Maar voor enkele uitschieters vandaag 

zien we veel hogere lijnen. Deze drijven de inflatie. Vandaag 

hebben we specifiek soort inflatie, gedreven door een paar 

extreme categorieën. 

Broad based inflatie: alles 

stijgt. Niets daalt in prijs. 


