
Hoofdstuk 1 - Wat is economie? 

1. Onderwerp en invalshoek 
Veel verschillende definities van economie: 

● Economie is de studie van economieën 
● Wat economen doen 
● Menselijk gedrag bestuderen in relatie tot doelstellingen schaarse middelen 

2. Een eenvoudige economische kringloop 

2.1 Consumptie 

 

2.2 Productie, toegevoegde waarde en inkomen 
Producent → produceert (ook diensten van overheid) 
Productieproces: 

 

 



Productie = omvat alle activiteiten waardoor goederen en diensten tot stand gebracht 
worden en op gepaste tijd en plaats ter beschikking worden gesteld aan consumenten 

● Kapitaalgoederen = door de mens geproduceerd duurzame productiemiddelen 
○ Depreciatie/afschrijving = deel kapitaalgoederen gaat verloren tijdens 

productie 
○ Investeren: 

■ Vervangingsinvesteringen = bestaande duurzame productiegoederen 
vervangen 

■ Netto-investeringen = productiecapaciteit uitbreiden 
■ Bruto-investeringen = som van netto- en vervangingsinvesteringen 

● Doel productie → output realiseren o.b.v. lopende inputs die beter geschikt is voor 
behoeftebevrediging of bruikbaar is in andere productieprocessen 

○ Bruto toegevoegde waarde = waarde van output is groter dan totale waarde 
van lopende inputs 

■ = netto toegevoegde waarde + afschrijvingen 
○ Berekenen bbp totale economie 

■ Optellen toegevoegde waarde 
■ Enkel finale goederen optellen 

⇒ Intermediaire goederen leiden tot dubbeltellingen 

2.3 Economische agenten 
Economische agenten = personen en instellingen die beslissingen nemen betreffende 
activiteiten als productie, consumptie, … 
➔ Gezinnen 
➔ Ondernemingen 
➔ Overheid 

! Gezinnen ook vaak producenten  
! Ondernemingen en overheid ook vaak consumenten (bijv. arbeid kopen) 

2.4 Een kringloop 
 
Factormarkt: arbeid aanbieden 
 
Reële stroom: stroom  
goederen en diensten 
 
Geldstroom: wat je moet 
betalen 

 



3. Welvaart en economische groei 

3.1 Van arm naar welvarend 
Groei = recent fenomeen → sinds Industriële Revolutie 

● Economische groei = toename in bbp per capita (bbp beschikbaar per persoon) 
● Cross-sectie of dwarsdoorsnede (cijfers per kolom) 
● Longitudinaal (cijfers per rij) 
● bbp geen perfecte maatstaf 
● Gezondheid is ook belangrijk voor welzijn 

3.2 Niet alleen meer, maar ook anders 
We produceren meer dan vroeger en ook andere dingen 
→ problemen bij het vergelijken van consumptiepatronen door de tijd heen 

4. Productiviteit als motor van onze welvaart 

 
➔ We werken niet meer, wel productiever → met dezelfde inzet van middelen 

produceren we veel meer dan vroeger 
➔ Arbeidsproductiviteit = meet geproduceerde output per uur gepresteerde arbeid 

4.1 De speldenfabriek van Adam Smith 
Adam Smith: productiviteitswinst door 
➔ Arbeidsverdeling 
➔ Specialisatie 

4.2 Het doemscenario van Mathus 
Thomas Mathus: spanning bevolkingsgroei en voedselproductie 

● Bevolking groei geometrisch: verdubbelt gedurende dezelfde tijdsperiode 
● Voedselproductie groeit lineair 

⇒ Doemscenario: Mathusiaanse val 
! Hij zag de enorme productiviteitswinst in landbouw over het hoofd 

  

 



4.3 Ricardo en de voordelen van internationale handel 
David Ricardo: handel verhoogt economisch groei 
⇒ Theorie van de comparatieve voordelen 

● Opportuniteitskost = alternatieve mogelijkheid die verloren gaat door de 
productiefactoren op een specifieke manier aan te wenden 

○ Vloeit voort uit de schaarste van beschikbare middelen: ‘kiezen is verliezen’ 
● Verschil in comparatieve voordelen wordt gereflecteerd in de hellingen van de 

productiemogelijkhedencurves → zorgt ervoor dat handel consumptiemogelijkheden 
verruimt 

● ‘Win-winsituatie’: bij een verschil in opportuniteitskosten leiden specialisatie en ruil tot 
ruimere consumptiemogelijkheden voor iedereen 

5. Welvarender, maar niet gelukkiger? 
bbp per capita sterk gestegen, gemiddeld geluk niet 

● Geluk tussen landen op eenzelfde tijdstip: positief verband inkomen en geluk 
(cross-sectie) 

● Geluk in land door de tijd heen: geen samenhang welvaart en geluk (longitudinaal) 
⇒ Een hoger inkomen veroorzaakt meer geluk, maar op lange termijn blijf daar niet veel van 
over 

  

 



Hoofdstuk 2 - Individuele rationaliteit en sociale 
interactie 

1. Het individuele gedragsmodel: rationele keuze 
Samenleving = samenspel van gedragingen van individuele mensen 

● Binnen de eigen mogelijkheden probeert iedereen het best mogelijke resultaat te 
bereiken 

● Rationale economische agent 
● Methodologisch individualisme = sociale fenomenen verklaren vanuit individuele 

gedragingen 
● Evenwicht speelt grote rol 

○ Individueel evenwicht = dat gedrag kiezen dat voor het beste resultaat zorgt 
○ Maatschappelijk evenwicht = geen enkele economische agent kan eigen 

situatie verbeteren gegeven het gedrag van de anderen 

2. Individuele beslissingen en sociale interacties: speltheorie 

2.1 Spelers, strategieën en resultatenmatrix 
Rationele agenten bij beslissing rekening houden met reacties van anderen 

● Sociale interactie → speltheorie analyseert deze 
● Spel bepaald door: 

○ Aantal spelers 
○ Strategieën = mogelijke acties van speler 

■ Zuivere: elke speler speelt een van haar strategieën 
■ Gemengde: speler kiest de kansen waarmee strategieën gekozen 

worden 
○ Resultaat = uitkomsten spel 

→ afhankelijk van gekozen strategie andere speler 
● Spelregels: 

○ Iedere speler gedraagt zich rationeel (nastreven eigenbelang) 
○ Iedere speler veronderstelt dat andere spelers zich ook rationeel gedragen 

2.2 Het gevangenendilemma 

 

 



● Bekennen is dominante strategie 
● Ontkennen is gedomineerde strategie 

⇒ Rationele speler kiest nooit gedomineerde strategie 
Dus: rationale keuze = beide bekennen (evenwicht in dominante strategieën) 

 
Probleem van coöperatie = conflict tussen individuele rationaliteit en de sociaal wenselijke 
uitkomst 

2.3 Het Nash-evenwicht 
Nash-evenwicht = combinatie van strategieën waarbij geen enkele speler zijn (optimale) 
strategie wenst te wijzigen, gegeven de (optimale) strategie van de andere spelers 

● In gevangenendilemma: beide bekennen 
● Combinatie dominante strategieën is altijd een Nash-evenwicht 

MAAR bestaan Nash-evenwicht wil niet zeggen dat er dominante strategieën zijn 
● Meerdere Nash-evenwichten zijn mogelijk 
● Bij elk eindig spel, soms enkel als combinatie van gemengde strategieën 

2.4 Het belang van coördinatie: the battle of the sexes 
Geen dominante strategie, wel 2 Nash-evenwichten: 

● Welk evenwicht = afhankelijk van sociale normen 
● Volgorde soms ook belangrijk 

○ Simultaan: elke speler op hetzelfde moment aan zet 
○ Sequentieel: spelers in bepaalde volgorde aan zet 

● Zonder afspraken is coördinatie niet evident 
 
!! Stel evenwicht in dominante strategieën → niet belangrijk of je dan simultaan of 
sequentieel speelt 

3. Bindende afspraken, sociale normen en 
overheidstussenkomst 

1. Verwachte uitkomst is niet altijd de best mogelijke uitkomst 
2. Coördinatie is bovendien niet altijd evident 
3. Gemaakte afspraken worden niet altijd nageleefd 
4. Herhaalde spelen leiden tot andere uitkomsten 

Bijv. tik for tat 
5. Als sociale normen niet spontaan ontstaan → overheidsoptreden  

 



Hoofdstuk 3 - Vraag en aanbod 

1. De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 

1.1 Algemene en partiële vraagfuncties 
Marktvraag = beschrijft hoe de totale gevraagde hoeveelheid van een goed of dienst 
varieert wanneer factoren die het koopgedrag beïnvloeden, veranderen 
 
Algemene vraagfunctie:  V (p, , p , p , ... , y, seizoen, reclame, ...)q =   pf riet  kebab  pizza       
↓ ceteris paribus 
Partiële vraagfunctie:  of  V (p ⎢ p , p , p , ... , y, seizoen, reclame, ...)  q =  f riet  kebab  pizza      (p)q = V  

1.2 De vraag naar broodjes 
Reservatieprijs = maximale bereidheid tot betalen 
➔ Bepaald door voorkeuren 
➔ Maatstaf waarde die potentiële koper aan goed of dienst hecht 

 
De vraag:  

● Negatief verband tussen gevraagde hoeveelheid en prijs 
○ Beweging op de vraagcurve (verandering in q door verandering in p) 

● Oppervlakte onder vraagcurve → bereidheid tot betalen van alle consumenten  
= totale waarde die markt hecht aan goed 

● Consumentensurplus = sommige consumenten kopen een goed of dienst onder 
hun reservatieprijs 

 
 

1.3 De marktvraagcurve 
Marktvraagcurve: 

● y-as: intercept = persoon met grootste betalingsbereidheid 
● Curve geeft maximale marginale bereidheid tot betalen weer 

 
 

 



2. Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 

2.1 Algemene en partiële aanbodfuncties 
Marktaanbod = beschrijft hoe de aangeboden hoeveelheid van een goed of dienst varieert 
wanneer de factoren die het verkoopgedrag beïnvloeden, veranderen 
 
Algemene aanbodfunctie:  A (p, , p , p , t, ...)q =   pA  K  ingrediënten    
↓ ceteris paribus 
Partiële aanbodfunctie:  of  A (p ⎢  p , p , p , t, ...)  q =  A  K  ingrediënten    (p)q = A  

2.2 Het aanbod van broodjes 
Reservatieprijs = gegeven de kostenstructuur, wat is de prijs beneden dewelke de 
producent geen goed of dienst op de markt wil brengen? 
➔ Bepaald door productiekosten 
➔ Prijs stijgt naarmate er meer aanbevolen wordt 

 
Het aanbod: 

● Des te duurder, des te meer aangeboden 
● Beweging langs aanbodcurve: verandering in q door verandering in p 
● Producentensurplus = goederen of diensten die boven de reservatie- of kostprijs 

van de producent worden verkocht 

2.3 De marktaanbodcurve 
Marktaanbodcurve: 

● y-as: intercept = reservatieprijs om eerste goed of dienst op de markt te brengen 
● x-as: minimale prijs die producenten willen krijgen om extra goed of dienst te 

produceren (marginale kosten) 

 

 



3. Prijsvorming 
Marktvraag en marktaanbod samenbrengen: 

 

3.1 Het marktevenwicht 
● Vraagoverschot = bij lage prijzen willen veel consumenten kopen maar verkopers 

bieden te weinig aan 
● Aanbodoverschot = bij hoge prijzen willen veel producenten verkopen, maar er zijn 

te weinig kopers 
⇒ Neerwaarts of opwaartse druk op prijs tot aanbod- of vraagoverschot is weggewerkt 
 
Evenwichtsprijs en hoeveelheid worden in realiteit niet vaak gerealiseerd: 

● Aangeboden hoeveelheden kunnen minder snel variëren 
● Frequent aanpassen van prijzen impliceert kosten voor aanbieders 
● Veelvuldig verschuiven van vraag- en aanbodcurves 

3.2 De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven 
● Richtingscoëfficiënt: verband tussen p en q 
● Evenwichtsprijs: → p* is de prijs waarbij de gevraagde hoeveelheid(p ) (p )V * = A *  

gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid 

4. Verschuivingen van vraag en aanbod 

4.1 Verschuivingen van de vraagcurve 
Wijzigingen van andere verklarende variabelen leiden tot verschuivingen van de partiële 
marktvraagcurve: 

● Enkel intercept wijzigt: evenwijdige verschuiving bij lineaire vraag 

  

 



4.2 Verschuivingen van de aanbodcurve 
Elke verandering in productiekosten veroorzaakt een verschuiving van de partiële 
aanbodcurve: 
➔ Aanbodcurve omhoog: aanbod is gedaald 
➔ Aanbodcurve omlaag: aanbod is gestegen 

4.3 Comparatieve statica 
Comparatieve statica = vergelijken van nieuwe met oude evenwicht 

● Verschuivingen van vraag- en aanbodcurves zijn eerder regel 
● Marktevenwicht = momentopname  

 



Hoofdstuk 4 - Elasticiteiten en schokken 

1. Eigen prijselasticiteit van vraag en aanbod 

1.1 De eigen prijselasticiteit van de vraag 
Prijselasticiteit van de vraag = meet de mate waarin de gevraagde hoeveelheid reageert 
op prijsveranderingen 

● Relatieve veranderingen 
● Dimensieloos concept: procentuele verandering in prijs

procentuele verandering in gevraagde hoeveelheid  
● Bijna altijd negatief (law of demand) 
● Boogelasticiteit:  

 
 
 
 
 
 

● Puntelasticiteit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● -1 = grens tussen elastisch of inelastisch 
○ Elastisch: kleiner dan -1 

→ -1,5 betekent dat als p stijgt met 10%, q daalt met 15% 
○ Inelastisch tussen -1 en 0 (normale goederen) 

→ -0,5 betekent dat als p stijgt 
met 1%, q daalt met 0,5% 

 

 
 
 

 



1.2 Perfect elastische en perfect inelastische vraagcurves 
● Perfect inelastisch = geen enkele reactie van gevraagde hoeveelheid op 

prijsverandering (verticaal) 
● Perfect elastisch = reactie is uitermate groot (horizontaal) 

1.3 Relatie tussen prijselasticiteit van de vraag en verandering in 
      opbrengsten 
Totale opbrengsten hangen op dubbele manier af van prijs: O(p) .v(P )T = p  

1. Als gevraagde hoeveelheid sterk reageert op prijswijziging, kunnen inkomsten dalen 
bij een prijsverhoging 

2. Als verandering in vraag beperkt is, kan prijsverhoging leiden tot hogere inkomsten 
 
⇒ Prijselasticiteit bepaalt richting verband! 
➔ Elastische vraag: prijsverhoging => lagere opbrengsten 
➔ Inelastische vraag: prijsverhoging => hogere opbrengsten 

1.4 Normale goederen en Giffen-goederen 
Normale goederen: eigen prijselasticiteit meestal negatief → negatief prijseffect door: 

1. Substitutie-effect = substitutie duurder product door goedkoper 
2. Inkomenseffect = prijsstijging heeft negatief effect op koopkracht 

 
Normale goederen: 

● Gevraagde hoeveelheid neemt af wanneer prijs stijgt 
● Substitutie- en inkomenseffect van prijsstijging in zelfde richting 

 
Giffen-goederen: 

● q stijgt als p stijgt 
● Stijgende vraagcurve 

 
⇒ Vraag wordt elastischer naarmate: 

1. Meer vervangproducten 
2. Vraag minder dwingend karakter 
3. Aandeel goed in budget groter wordt 
4. Beschouwde tijdsperiode langer wordt 

1.5 De prijselasticiteit van het aanbod 
● Boogelasticiteit en puntelasticiteit 

 
 
 
 

 



● 1 = grens tussen elastisch of inelastisch 
● Perfect inelastisch aanbod = geen enkele prijswijziging kan toename aangeboden 

hoeveelheid uitlokken (verticaal), bijv. landbouw 
● Perfect elastisch aanbod = aangeboden hoeveelheid is onbepaald bij gegeven prijs 

(horizontaal), prijsnemerschap 

2. De inkomenselasticiteit van de vraag 

2.1 Engel-curven 
= relatie tussen gevraagde hoeveelheid en inkomen(y)V  

● Partiële vraagfunctie ⇒ Engel-curve 
● Inkomenselasticiteit = met hoeveel procent de consumptie van een goed wijzigt als 

het inkomen wijzigt: procentuele verandering in het inkomen
procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid  

● Boogelasticiteit en puntelasticiteit 
 

 
 
 

● Normale goederen: inkomenselasticiteit positief 
● Inferieure goederen: inkomenselasticiteit negatief 

2.2 Relatie tussen de inkomenselasticiteit en de budgetaandelen 
Het verband tussen de grootte van de inkomenselasticiteit en de verandering in het 
budgetaandeel als het inkomen verandert: 

● Budgetaandeel: w = y
p . V (y)  

● Tussen 0 en 1, sommeren tot 1 
 
⇒ Budgetaandeel afhankelijk van inkomen op dubbele manier: 

● Inferieure goederen: 
○ y ↗ dan q ↘ (negatieve inkomenselasticiteit) 
○ Budgetaandeel daalt als inkomen stijgt 

● Normale goederen 
○ Positieve inkomenselasticiteit 
○ 1 is ijkpunt 

■ inkomenselasticiteit > 1: luxegoederen (budgetaandeel stijgt) 
■ inkomenselasticiteit < 1: noodzakelijke goederen (budgetaandeel 

daalt) 
 
Wet van Engel: daling van het budgetaandeel voor voeding naarmate men rijker wordt 
(voeding noodzakelijke goed) 

 



3. De kruislingse prijselasticiteit 
Kruislingse prijselasticiteit = relateert de procentuele verandering in de gevraagde 
hoeveelheid van een bepaald goed aan een procentuele verandering in de prijs van een 
ander goed 
→ Capteert eventuele samenhang: 

● Complementen: negatief 
● Substituten: positief 
● Onafhankelijke goederen: nul 

4. De markt in werking 

4.1 Aanbodschokken 
Aanbodcurve kan verschuiven: 

● Prijs en hoeveelheid veranderen in tegengestelde richting 
● Invloed vraagelasticiteit op evenwichtsprijs: 

○ Steile vraagcurve: beperkt aanbod leidt tot scherpe stijging prijs 
○ Vlakke vraagcurve: beperkt aanbod leidt tot beperkte prijsstijging 

● Invloed vraagelasticiteit op inkomensverandering 
(opbrengsten = product van prijs + verhandelde hoeveelheid) 

○ Vraag inelastisch: prijsstijging overcompenseert de reductie in verhandelde 
hoeveelheid en daardoor nemen opbrengsten toe 

○ Vraag elastisch: inkomen neemt af naarmate aangeboden hoeveelheid daalt 
● Meestal wijzigt aanbodschok intercept 

○ Kostendaling: aanbodcurve naar beneden 
○ Kostenstijging: aanbodcurve naar boven 

● Perfect inelastische vraag ⇒ volledige aanbodschok doorgerekend naar consument 
(blijven evenveel kopen voor hogere prijs) 

● Perfect elastische vraag ⇒ aanbodschok geen enkel effect op prijs maar heel grote 
impact op gevraagde en aangeboden hoeveelheid 

 

 



4.2 Vraagschokken 
Vraagcurve kan verschuiven: 

● Prijs en hoeveelheid bewegen in dezelfde richting 
● Effect hangt af van aanbodelasticiteit: 

○ Inelastisch aanbod: zeer grote prijsschommelingen, kleine 
hoeveelheidsschommelingen 

○ Elastisch aanbod: zeer grote hoeveelheidsschommelingen, kleine 
prijsvolatiliteit 

5. Inkomens- en prijselasticiteiten voeden beleidskeuzes 

5.1 Variatie in budgetaandelen door de inkomensladder 
Overheden willen bestedingspatronen kennen en hoe die variëren met het inkomen 

● Bijv. effecten tax shifts (belastingen verschuiven van arbeid naar consumptie) 
● Willen niet dat btw- of accijnzenverhoging vooral armere gezinnen treft 
● Grafieken rond bestedingspatronen: 

○ x-as: inkomensdecielen, y-as: budgetaandelen 
○ Wet van Engel 

5.2 Prijselasticiteiten voor energiegebruik 
Verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen: 

● Gevoeligheid voor prijsveranderingen van kolen, olie, gas, … hangt sterk af van 
sector tot sector 

● CO2-belasting heeft dus heel verschillende gevolgen in verschillende sectoren 
● Tabel maken van bijvoorbeeld prijselasticiteit voor de vraag naar energie in Belgische 

sectoren 
  

 



Hoofdstuk 5 - Overheidsinterventie in het 
marktgebeuren 

1. Prijsregulering 

1.1 Maximumprijs 
● pmax instellen 

○ Enkel zinvol als pmax < p* 
○ Vraagoverschot 
○ Aanbod neemt af op lange termijn 

● Onevenwichtige prijzen → markt bepaald door ‘korte zijde’: hier aanbod 
● Prijsaanpassing wordt vervangen door andere toewijzingsmechanismes 
● Niet-marktconform 

1.2 Minimumprijs 
● pmin instellen 

○ Enkel zinvol als pmin > p* 
○ Aanbodoverschot 

● ‘Korte zijde’: hier vraag 
● Niet-marktconform 
● Bijv. Europees landbouwbeleid 

2. Quota 
● qmax instellen 

○ Enkel zinvol als qmax < q* 
● Gevolgen: 

○ Aanbodcurve perfect inelastisch 
○ Opwaartse druk op p* 
○ Controles en straffen 

● Niet-marktconform 
 
⇒ Niet-marktconform ingrijpen leidt tot: 
➔ Vraag- en aanbodoverschotten 
➔ Motieven om te omzeilen 
➔ Geen marktevenwicht 

 



3. Indirecte belastingen en subsidies 

3.1 Btw en accijnzen 
Indirecte belastingen: 

● Accijnsbelasting = vast bedrag per fysieke eenheid 
● Waardebelasting = in verhouding tot prijs van goed 
● Verschil tussen consumenten- en producentenprijs 

○ Deel naar overheid = wig 
○ Niet afhankelijk of belasting op producent of consument wordt geheven 

 
(Voorbeeld accijnzen) 

Belasting t op producent (pV = marktprijs) 
 

Belasting t op consument (pA = marktprijs) 

pV = p 
pA = p - t 

pV = p + t 
pA = p 

⇒ Vergelijkingen identiek na substitutie: pV = pA + t 

 
● Bij waardebelasting: wig wordt groter naarmate prijs stijgt 
● Subsidie = negatieve belasting 

3.2 Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting 
⇒ Belasting leidt dus tot: 

● Stijging consumentenprijs 
● Daling producentenprijs 

 
! Kennis vraag- en aanbodcurven (of prijselasticiteiten) is cruciaal voor raming van 
overheidsontvangsten 

3.3 Verdeling van de belasting over consument en producent 
Incidentie van een belasting: wie draait op voor belasting? 
→ Afhankelijk helling vraag en aanbod: 

● Perfect inelastische vraag 
○ Verhoging consumentenprijs 
○ Producentenprijs ongewijzigd 
○ Verkoper belasting volledig afwentelen op koper 

● Perfect elastische vraag 
○ Consumentenprijs blijft gelijk 
○ Producentenprijs daalt 
○ Verkopers betalen belasting volledig 

⇒ Hoe inelastischer de vraag, hoe kwetsbaarder de consumenten voor afwenteling van 
belasting op producten via hogere consumentenprijs 

 



3.4 Een belasting is niet wat ze lijkt 
Beleidsimplicaties: 

● ‘Vervuiler betaalt’ 
○ Perfect inelastische vraag + perfect elastisch aanbod ondermijnen slogan 
○ Stel perfect inelastische vraag: q blijft hetzelfde 

● Hongersnood en voedselsubsidies → subsidies helpen niet! 
○ Enige manier is aanbodcurve naar rechts verschuiven 

 
!!Subsidie: intercept = constant & rico = verandert 

3.5 Belasting op de consument of op de producent? 
Vanuit standpunt van marktevenwicht heeft onderscheid tussen belasting op consument of 
producent geen zin 

4. De woonbonus: een subsidie voor de koper? 
● Ontleningscapaciteit is belangrijkste determinant voor prijs (woningprijsevolutie) 
● Woonbonus bijna volledig ‘gekapitaliseerd’: 

○ Verkoper prijs opdrijven 
○ Koper prijs betalen dankzij bonus  

 



Hoofdstuk 6 - De consument 

1. De budgetbeperking 
Consument beschikt over gegeven budget y: 

● Prijsnemer: geen invloed op totale marktvraag en marktprijs 
● Consument kan niet meer kopen dan zijn budget 

  (=budgetverzameling)q qp1 1 + p2 2 ≤ y  
⇒ Budget beperkt keuzes 

● Volledig budget geconsumeerd: q qp1 1 + p2 2 = y  
● Budgetrecht: qq2 = y

p2
− p2

p1
1  

○ Intercept:  (q1 = 0)y
p2

 

○ Helling:  = relatieve prijs− p2

p1  

 
Budgetrechte: kostprijs = budget 
consument 
 
Budgetverzameling: consument zal 
gedeelte van budget overhouden 
(alle bundels onder rechte) 
 
Alle bundels boven budgetrechte kosten 
meer dan budget consument 
 
 
 

⇒ Intercept en helling budgetrechte uitsluitend afhankelijk van budget consument en prijzen 
(beide gegeven en vormen beperking) 

1.1 Een verandering van het budget 
 

Verhoging budget qq2 = y
p2

− p2

p1
1  Verlaging budget qq2 = y

p2
− p2

p1
1  

Verruiming keuzemogelijkheden 
Groter intercept 
Helling onveranderd 
Evenwijdige verschuiving naar rechts 
→ Grotere budgetverzameling 

Inkrimping keuzemogelijkheden 
Kleiner intercept 
Helling onveranderd 
Evenwijdige verschuiving naar links 
→ Kleinere budgetverzameling 

 
 

 



1.2 Een verandering van de relatieve prijs 
 

p1 wijzigt: qq2 = y
p2

− p2

p1
1  

p1 stijgt p1 daalt 

Intercept onveranderd 
Helling kleiner 
Inkrimping keuzemogelijkheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercept onveranderd 
Helling groter 
Verruiming keuzemogelijkheid 
 
 
 
 
 
 
 

p2 wijzigt: qq2 = y
p2

− p2

p1
1  

p2 stijgt p2 daalt 

Intercept kleiner 
Helling kleiner 
Inkrimping keuzemogelijkheden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercept groter 
Helling groter 
Verruiming mogelijkheden 

 

1.3 Een proportionele verandering van alle prijzen 
Beide prijzen wijzigen evenveel (proportioneel): 

● Intercept wijzigt 
● Helling onveranderd 
⇒ hetzelfde effect als budgetwijziging 

○ Linkse grafiek: proportionele daling 
○ Rechte grafiek: proportionele stijging 

 
 
 
Ook budget verandert proportioneel: 

 



● + proportionaliteitsfactor λ  
qq2 = λy

λp2
− λp2

λp1
1 = qy

p2
− p2

p1
1  

Bijv. overgang van frank naar euro 
● Budgetbeperking verandert niet 
● Nominale eenheid waarmee we prijzen en inkomens meten, heeft geen invloed op 

reële bestedingsmogelijkheden (afwezigheid geldillusie) 

2. De voorkeuren van de consument 
We veronderstellen dat de consument rationele voorkeuren heeft 

2.1 Veronderstelling 1: volledigheid van de voorkeursordening 
→ Impliceert dat consument alle goederenbundels kan ordenen volgens zijn voorkeur 

= cruciaal om te garanderen dat consument in elke situatie een keuze kan maken 
 
 
3 deelverzamelingen: 

1. IZ: exact even goed (indifferent) 
2. BZ: beter-dan 
3. SZ: slechter-dan 

 
→ Scheidingslijn: indifferentiecurve 
(voor 1 consument!) 
 
↓ eigenlijk oneindig aantal indifferentiecurves voor 
gegeven consument: indifferentiekaart 
 
 
 
Vorm van de indifferentiecurves is afhankelijk 
van de voorkeuren van de consument 
 

 

2.2 Veronderstelling 2: de voorkeursordening is transitief 
→ Impliceert dat consument op logisch-consistente manier keuzes maakt 

↓ gevolgen indifferentiekaart 
2 ≠ indifferentiecurven van dezelfde indifferentiekaart kunnen elkaar nooit snijden! 

⇒  Een goederenbundel kan niet tegelijkertijd even goed bevonden worden als een 
andere bundel en strikt beter zijn dan die bundel 

 



2.3 Veronderstelling 3: niet-verzadiging van de voorkeursordening 
Aanname: consument heeft liever meer goederen dan minder 
➔ Een hogere indifferentiecurve wordt verkozen boven een lage 
➔ !! Betekent niet dat een goederenbundel met een kleinere hoeveelheid van een goed 

nooit geprefereerd kan worden boven goederenbundel met grotere hoeveelheid van 
dat goed → moet gecompenseerd worden door grotere hoeveelheid ander goed 

2.4 Veronderstelling 4: convexiteit van de voorkeursordening 
→ Impliceert dat consument meer variatie verkiest boven minder (=diversificatie) 
➔ Alle indifferentiecurven convex naar de oorsprong toe 
➔ Consument zal een combinatie van 2 evenwaardige bundels verkiezen boven elk van 

deze 2 goederenbundels 

2.5 De marginale substitutievoet 
● Substitutievoet: Δq1

Δq2 (figuur: EF
−AB  

● Marginale substitutievoet: MSV(q1, q2) = lim
Δq →01

Δq1

Δq2 = dΔq1

dΔq2  

○ Figuur: weergegeven door raaklijn aan de indifferentiecurve in de bundel Z 
○ Drukt voorkeur consument uit → bereidheid tot betalen voor q1 in termen van 

q2 
○ Beide goederen gewest: MSV = negatief 
○ MSV neemt in absolute termen af langs de indifferentiecurve 

=> vgl punt Z en T: naarmate je meer q1 hebt, zal je steeds minder bereid zijn 
om q2 af te geven 

⇒ Dalende MSV in absolute waarde impliceert een afnemende betalingsbereidheid 
voor extra eenheden van een goed, naarmate de consument er meer van in zijn bezit 
heeft 

 

 



3. De keuze van de consument 

3.1 Welke goederenbundel kiest de consument? 
De consument kiest die goederenbundel die: 

1. Budgettair haalbaar is (binnen budgetverzameling) 
2. Die op een zover mogelijk naar rechtsboven gelegen indifferentiecurve ligt 

 
 
 
Waarom F en G geen evenwicht? 
Alle bundels in ingekleurd stuk zijn beter maar 
liggen onder budgetrechte 
 
 
 
 
 

Evenwicht of optimale keuze: 
➔ Op budgetrechte → als eronder dan deel budget over en is de situatie verbeterbaar 
➔ Punt E: niet-verbeterbare keuze, IZ raakt nog net budgetrechte 

◆ Helling budgetrecht = helling raaklijn aan IZ in punt E 
◆ MSV = rico budgetrechte: SV (q , )M 1 q2 = p2

−p1  

3.2 Verschuivingen van het evenwicht: budgetwijzigingen 
 

Gevolgen stijging budget Gevolgen daling budget 

Oorspronkelijk evenwicht: punt E 
Verruiming keuzemogelijkheden 
Nieuw evenwicht: E’ 

Oorspronkelijk evenwicht: punt E’ 
Inkrimping keuzemogelijkheden 
Nieuw evenwicht: E 

 
➔ Consument zal keuze moeten bijstellen en een nieuw evenwicht bereiken, waar de 

hoogst mogelijke indifferentiecurve nog net aan de nieuwe budgetrechte raakt 
➔ Normale goederen:  

◆ Toename budget: grotere hoeveelheid (~inkomenseffect) 
◆ Afname budget: kleinere hoeveelheid  

➔ Inferieur goed (bijv. witte producten vs merkproducten) 
◆ Toename budget: kleinere hoeveelheid 
◆ Afname budget: grotere hoeveelheid 

 

 



3.3 Verschuivingen van het evenwicht: prijswijzigingen 
 

Normale goederen Giffen-goederen 

Prijsstijging 
- Rico groter (wentelt naar y-as) 
- Intercept onveranderd 
- Afname vraag 
- Minder keuzemogelijkheden 

Prijsdaling 
- Rico kleiner (wentelt naar x-as) 
- Intercept onveranderd 
- Toename vraag 
- Meer keuzemogelijkheden 

 
⇒ Substitutie- en inkomenseffect in zelfde 
richting 

Prijsstijging 
- Rico kleiner 
- Intercept onveranderd 
- Toename vraag 
- Grotere gevraagde hoeveelheid 

Prijsdaling 
- Rico groter 
- Intercept onveranderd 
- Afname vraag 
- Minder keuzemogelijkheden 

 
⇒ Inkomenseffect werkt substitutie-effect 
tegen (substitutie altijd negatief, 
inkomenseffect niet) 

 
 
 
Prijseffect (F-F’) valt uiteen in 

1. Substitutie-effect = wanneer q1 
duurder wordt, wordt het voor consument 
interessanter om minder relatief duurder 
geworden q1 te kopen en meer relatief 
goedkoop geworden q2 te kopen 

2. Inkomenseffect = koopkracht 
budget kleiner 
 
 
 
 
 
 

Ontbinding van totale prijseffect is conceptueel: 
● Totale prijseffect en inkomenseffect empirisch observeerbaar 
● Substitutie-effect niet onmiddellijk → wel berekenen a.d.h.v. totale prijseffect en 

inkomenseffect 
● !! Substitutie-effect altijd negatief 

 
 
 

 



3.4 Grafische afleiding van de partiële vraagcurve 
 
Budgetrechte laten kantelen door steeds lagere 
prijzen voor q1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuele vraag naar q1: voor elke prijs de 
gevraagde hoeveelheid o.b.v. voorkeuren, 
budgetbeperkingen en keuzes in bovenste paneel 
 
 
 

3.5 Individuele vraagfuncties 
Vraag naar elk goed in goederenbundel → uitdrukken als functie van prijs van dat goed, 
prijzen van andere goederen en beschikbare budget 

● q1 = V1 (y, p1, p2) 
● q2 = V2 (y, p1, p2) 

 
Uniek verband tussen voorkeuren en vorm vraagfuncties: 

● Twee consumenten met verschillende voorkeuren hebben verschillende 
vraagfuncties 

● Zelfs voor hetzelfde budget en dezelfde prijzen hebben ze verschillende gevraagde 
hoeveelheden 

4. Van de individuele vraag naar de marktvraag 
Voor elke prijs worden individuele gevraagde hoeveelheden van elke consument opgesteld 
➔ Horizontale sommering 

 

  

 



5. Is de consument rationeel? 
Rationeel = consument kan alle bundels ordenen volgens zijn voorkeuren en die zijn 
transitief  
→ Toetsen a.d.h.v. substitutie-effect: 

● Negatief bij prijsverhoging 
● Gelijk aan verschil totale prijs- en inkomenseffect 
● Bij meer dan twee goederen extra restricties o.b.v. substitutie-effecten 

 
Studie Browning en Chiappori: 

● Rationaliteitshypothese getoetst a.d.h.v. huishoudbudgetonderzoeken 
● 3 groepen consumenten 

○ Mannelijke alleenstaanden 
○ Vrouwelijke alleenstaanden 
○ Koppels 

● Model voor consument werkt goed voor alleenstaanden 
● Voor koppels is rationaliteitshypothese problematisch: 

○ Vereenvoudiging van gezin dat zich gedraagt alsof het uit één 
beslissingnemer bestaat is te sterk 

○ Model kan uitgebreid worden naar model waarbij partners in koppel eigen 
voorkeuren hebben (‘collectief model’) 

○ Collectief model werk goed voor koppels 

  

 



Hoofdstuk 9 - Winst, output en volmaakt 
mededinging 

1. De output en prijs van de winstmaximaliserende 
onderneming 
Winst = opbrengsten - kosten 
➔ Outputbeslissing = inschatten van impact gekozen outputniveau op opbrengsten en 

kosten 

1.1 De vraagfunctie van de onderneming: de keuze van output versus 
      prijs 
Welke output tegen welke prijs? 

● Ondernemingsvraag = onderneming kiest optimale prijs, wat is de bijhorende 
output? q(p) = p 

● Inverse ondernemingsvraag = onderneming kiest optimale output, wat is bijhorende 
prijs? p(q) = q 

 
Helling ondernemingsvraag afhankelijk van type onderneming: 

● Monopolie 
○ Ondernemingsvraag = marktvraag 
○ Steil dalend: geen goede substituten  

● Meerdere ondernemingen 
○ Vlakkere vraagcurve: minder snel dalen 

● Volmaakte mededinging = zeer veel ondernemingen 
○ Horizontale vraagcurve 
○ Bij minste prijsdaling concurrent stapt consument over naar die andere 
○ Onderneming is prijsnemer: kan prijs niet beïnvloeden via outputkeuze 

1.2 Opbrengsten, kosten en winst 

OPBRENGSTEN 
Totale opbrengsten: O(q) (q) qT = p  

● Dubbele wijze afhankelijk van output: 
○ Outputstijging: totale opbrengsten rechtstreeks verhoogt bij gegeven prijs 
○ Outputstijging: vermindert opbrengsten onrechtstreeks → verhoogde output 

raakt enkel verkocht door prijs te verlagen 
● p(q) daalt lineair met q 

 
 
 

 



Gemiddelde opbrengsten: O(q) (q)G = q
TO(q) = p  

● Gemiddelde opbrengst per eenheid product 
● Gelijk aan prijs en  volgen inverse ondernemingsvraag 

 
Marginale opbrengsten:  (bij wijziging )O(q)M = Δ

TO(q+Δ)−TO(q) Δ  
● Meten wijziging totale opbrengsten ten gevolge van zeer kleine wijziging in de 

hoeveelheid output 
= prijs waaraan extra output verkocht kan worden, minus omzetdaling op de totale 
output nodig om de extra output verkocht te krijgen 

● Bij zéér kleine wijziging: O(q)M = lim
Δ→0 Δ

TO(q+Δ)−TO(q) = dq
dTO(q)  

● Steeds lagere prijs nodig om bijkomende output te verkopen → MO zijn lager dan 
prijs en hebben sterker dalend verloop 

 
p(q) = GO(q) 
Dalend verloop: hoe meer output afzetten, hoe 
lager prijs moet zijn 
 
MO(q) 
Daalt sneller dan p(q) en GO(q) 
Vanaf bepaald punt negatief 
 
TO(q) 
Eerst stijgen: hoe meer je verkoopt, hoe 
sneller TO zal stijgen 
Kwantiteitseffect groter dan negatief prijseffect 
 
 
 
 

KOSTEN 
● Kostenfunctie: TK(q)=q 

○ Vorm functie afhankelijk van technologie onderneming 
○ Korte termijn: vaste kosten (ongeacht produceren, sowieso betalen) 
○ TK stijgen samen met q: hoe meer je produceert, hoe groter de totale kosten 

(!! niet noodzakelijk lineair) 
● Gemiddelde kosten: K(q)G = q

TK(q)  

○ Initieel dalen en om opnieuw toe te nemen 
● Marginale kosten: K(q)M = dq

dTK(q)  
○ Eerst dalen: elke extra eenheid goedkoper en goedkoper om te produceren 

Dan stijgen: per extra eenheid meer kosten 

 



1.3 Twee regels voor winstmaximalisatie 
Winst: (q) O(q) K(q)W = T − T  
→ Afhankelijk van outputniveau: 

● Lage output: negatieve winst (kosten stijgen sneller dan opbrengsten) 
● Hoge ouput: winst stijgt mee 
● Op een bepaald punt is winst maximaal, erna neemt deze terug af 

OUTPUTREGEL 
Outputregel = beschrijft hoeveel output een winstmaximaliserende onderneming zal 
produceren: 
➔ Bij MO(q) > MK(q): verhoog q om winst te verhogen 
➔ Bij MO(q) < MK(q): verlaag q om winst te verhogen 

⇒ Winstmaximaliserende onderneming kiest outputniveau zodanig dat haar marginale 
opbrengsten gelijk zijn aan haar marginale kosten O(q ) K(q )M * = M *  

 
TO: eerst stijgend, dan dalend verloop 
TK: strikt stijgend in q, niet lineair met q 
Winst: 200 eenheden 
 - Grootste afstand tussen TO en TK 
 - Bij kleine hoeveelheden zelfs negatief 
 
 
GO: dalend 
MO: daalt sneller dan GO 
MK: eerst dalen, dan stijgen 
Winst: snijpunt MO en MK 
!! Eerste snijpunt ≠ optimum: daar 
minimeert de winst → meer produceren: 
MO > MK 
 

SLUITINGSREGEL  
‘Shut-down-rule: de winstmaximaliserende onderneming zal sluiten, indien de hoogst 
mogelijke winst in geval van productie kleiner is dan de winst in geval van sluiten 
⇒ (q ) (0)W * < W  

● Op korte termijn vaste kosten: 
○ W(0) in geval van sluiten is negatief: geen opbrengsten, wel kosten 
○ Kan dus optimaal zijn om op korte termijn te produceren met verlies als 

(q ) (0)0 > W * > W  

 



2. Individueel aanbod van de competitieve onderneming 

2.1 Gemiddelde en marginale opbrengsten voor de competitieve 
      onderneming 
Vraag van ondernemingen: 

● Dalend: hoe meer de onderneming produceert, des te lager prijs 
● Veel substituten: vraag krijgt vlakker verloop 
● Volmaakte mededinging: horizontaal, perfect elastisch, prijsnemer 

○ Totale opbrengen: O(q) qT = p  
○ Gemiddelde opbrengsten: O(q)G = q

TO(q) = p  

○ Marginale opbrengsten: O(q)M = dq
dTO(q) = p  

⇒ Zowel gemiddelde als marginale opbrengsten zijn onafhankelijk van output en 
gelijk aan gegeven prijs p  

 
Zolang MK onder GVK: GVK blijft dalen 
Vanaf snijpunt MK en GVK: GVK stijgen 
 
Winst maximaliseert, volgens outputregel 
wanneer MK = MO 
→ Snijpunt B 
 
 

2.2 Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn 
Outputregel voor competitieve ondernemingen: (q )p = MKKT *  

● MO = MK op korte termijn →  is gegeven dus p Op = M  
● Figuur hierboven: enkel B is winstmaximaliserend: tot B blijven MO > MK 

 
Sluitingsregel voor competitieve ondernemingen: 
O(q ) (q ) K O(0) (0) KT * − V KKT * − F < T − V KKT − F  

O(q ) K(q )T * − V * < 0  
● Linkerlid is variabele winst → houdt geen rekening met vaste kosten, die moeten 

sowieso betaald worden 
● Als variabele winst negatief → beter sluiten 

○ Prijs is kleiner dan gemiddelde variabele kosten: (q )p < GV KKT *  
● Productie q* is economisch verantwoord als prijs minstens gemiddelde variabele 

kosten dekt 
○ Variabele winst dan positief 
○ Totale winst kan door vaste kosten negatief zijn 

⇒ Bedrijf kan dus beslissen om met verlies te produceren, om deel van vaste  
kosten te recupereren 

 

 



A.d.h.v.  en  aanbodcurve afleiden(q )p = MKKT * (q )p < GV KKT *  
● Marktprijs onder minimum GVKKT-curve: aanbod competitieve ondernemingen gelijk 

aan nul 
● Voor prijzen gelijk of hoger dan minimum GVKKT-curve volgt aanbod stijgende deel 

van de MKKT-curve 
 
Individuele aanbodcurve van de 
onderneming: rode gedeelte 
→ Bestaat uit 2 delen 
(1) Deel geen productie (sluitingsregel) 
(2) Stijgende gedeelte MKKT-curve 
(outputregel) 
 
 
 
 

2.3 Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn 
● Outputregel: (q )p = MKLT *  
● Sluitingsregel: (q )p ≤ GKLT *  
● Identiek aan korte termijn, op 2 verschillen na: 

○ Aanbod volgt MK-curve op lange termijn 
○ Op lange termijn geen vaste kosten 

■ (0)W = 0  
■ Onderneming sluiten als W(q*) negatief is op lange termijn 
■ Economische winst op lange termijn: 

(q ) p (q )) qW * = ( − GKLT * *  
 
Langetermijnaanbodcurve: 

● Marktprijs onder minimum GKLT-curve: aanbod competitieve ondernemingen = 0 
● Prijzen gelijk of hoger dan minimum GKLT-curve: aanbod volgt stijgende deel van 

lange termijn MKLT-curve 
 

  

 



3. Marktevenwicht bij volmaakt mededinging 

3.1 Kenmerken van de competitieve marktvorm 

PRIJSNEMERSCHAP 
● Ondernemingsvraag => horizontaal/perfect elastisch 
● Afwezigheid marktmacht 
● Indicatoren: 

○ Aantal en grootte ondernemingen 
■ Veel kleine ondernemingen (geen marktmacht) 
■ Oligopolie (minder marktmacht dan monopolie 
■ Monopolie (grote marktmacht) 

○ Type producten 
■ Homogenen producten: q(p) = horizontaal 
■ Productdifferentiatie met relatief groot aantal ondernemingen: 

monopolistische mededinging (dalende q(p)) 
○ Prijsinformatie (zoekkosten) 

VRIJE TOE- EN UITTREDING 
Toetredingsbelemmeringen: 

● Technologisch 
● Wettelijk 

3.2 De marktvraag, het marktaanbod en het marktevenwicht op korte 
      termijn 

MARKTVRAAG ALS HORIZONTALE SOMMATIE VAN INDIVIDUELE 
GEVRAAGDE HOEVEELHEDEN 
Consumenten verschillen, verschillende types 

MARKTAANBOD EN HET COMPETITIEVE EVENWICHT OP KORTE TERMIJN 
● Aantal ondernemingen is gegeven 
● Marktaanbod = som van aangeboden hoeveelheden individuele producenten 
● Competitieve evenwicht op KT ⇒ 2 voorwaarden: 

○ Uit winstmaximalisatie individuele onderneming volgt dat prijs = marginale 
kosten op korte termijn 

○ Uit prijsmechanisme volgt prijs waarbij vraag = aanbod 
 

 



3.3 De marktvraag, het marktaanbod en het marktevenwicht op lange 
      termijn 

MARKTAANBOD OP LANGE TERMIJN: IDENTIEKE (HOMOGENE) 
ONDERNEMINGEN 

● Aanbod individuele onderneming elastischer 
● Aantal ondernemingen ≠ gegeven 
● Evenwichtsvoorwaarde van vrije toetreding: 

○ Toetreding zolang positieve winsten 
○ Uittreding bij verliezen 

● Competitieve evenwicht op LT door 3 voorwaarden: 
○ Winstmaximalisatie individuele onderneming: prijs = marginale kosten op LT 
○ Uit prijsmechanisme volgt prijs waarbij vraag = aanbod 
○ Uit vrije toetreding volgt dat prijs = minimum van gemiddelde kosten op LT 

(geen economische winst meer) 
● Marktaanbod op LT volledig horizontaal → bij positief vraagschok: meer 

ondernemingen treden toe (aanbod ↗) 

 

MARKTAANBOD OP LT: HETEROGENE ONDERNEMINGEN 
● Marktaanbodcurve op LT niet perfect horizontaal, maar stijgen 
● !! Implicaties: 

○ Marginale toetreder (type 3): geen winst 
○ Inframarginale toetreden (type 1): winst 

■ Efficiënte ondernemingen economische winst: schaarse (efficiëntere) 
technologie 

■ Efficiëntste ondernemingen treden eerst toe, naarmate marktvraag 
stijgt, minder efficiënte ondernemingen betreden markt 

 
  

 



Hoofdstuk 10 - Monopolie en onvolmaakte 
mededinging 

1. Monopolie: definitie en oorzaken 
Monopolie = marktvorm waarbij groot aantal afnemers geconfronteerd worden met slechts 1 
aanbieder, monopolist: 

● Geen substituten 
● Marktmacht: prijszetter 
● Discussie invulling begrip ‘monopolie’ 
● Weinig voorkomende marktvorm 
● Winst en verlies → prikkels voor betreden of verlaten markt 

1.1 Technologische belemmeringen 
1. Schaalvoordelen en natuurlijke monopolies 

● Schaalvoordelen = gemiddelde kosten dalen met productie 
○ Productie ≠ efficiënt zodra meer dan 1 onderneming actief 
○ 1 bedrijf kan goed/dienst voorzien aan lagere kost dan 2 

● Leidt tot natuurlijke monopolie → kostenvoordelen verhinderen op ‘natuurlijke 
manier’ toetreding 

2. Netwerkexternaliteiten → vraagzijde van de markt 
3. Exclusief gebruiksrecht van productiefactoren 

Bijv. eigenaar van schaarse grondstof 
4. Technologische kennis 

1.2 Wettelijke belemmeringen 
Vele vormen, bijvoorbeeld: 

- Reizigersvervoer NMBS 
- Octrooien 

2. De outputkeuze van de monopolist in geval van uniforme 
prijzen 

● Output- en sluitingsregel gelden ook voor monopolist 
● Verschillen monopolie en volmaakte mededinging 

○ Geen aanbodcurve met prijs voor elke aangeboden hoeveelheid (prijszetter) 
○ Prijs steeds hoger dan marginale kosten 

■ Dalende vraagcurve (GO>MO) 
■ GO = monopolieprijs 
■ MO=MK bij winstmaximalisatie 

○ Aangeboden hoeveelheid kleiner 

 



3. Prijsdiscriminatie 
Prijsdiscriminatie = winst verder vergroten door verschillende prijzen aan te rekenen voor 
verschillende consumenten 

3.1 Perfecte prijsdiscriminatie 
● Perfecte prijsdiscriminatie 

○ Iedere consument betaalt exact zijn bereidheid tot betalen 
○ Prijzen langs vraagcurve 

● Winstmaximaliserend output: 
○ Snijpunt MO=MK (is snijpunt vraag- en aanbodcurve) 
○ Aanbod valt samen met evenwichtshoeveelheid onder volmaakte 

mededinging (maar met ≠ prijzen) 

3.2 Prijsdiscriminatie door marktsegmentatie 
Marktsegmentatie = vraagzijde is opgedeeld in verschillende klantengroepen, met elke 
groep een eigen prijs die aansluit bij betalingsbereidheid van die groep 

● Marktsegmentatie → winst stijgen, maar kleiner dan bij perfecte prijsdiscriminatie 
● Winst maximaal als: 

○ MO=MK in elke deelmarkt 
○ MO in beide deelmarkten gelijk (!bij gelijke MK) 

● Gelijkheid MO kan niet als dezelfde prijs voor beide deelmarkten, dus: 
○ Prijs differentiëren 
○ Hoge prijs → inelastische vraag 
○ Lage prijs → elastische vraag 

3.3 Prijsdiscriminatie door zelfselectie 
Voorbeelden: 

● Vakantiehuisjes duurder tijdens verlengd weekend 
● Intertemporele prijsdiscriminatie (bijv. solden) 
● Objectieve technologische verschillen of optreden overheid 

 

4. Onvolmaakte mededinging 
● Onvolmaakte mededinging = marktvormen tussen zuivere vormen perfecte 

mededinging en monopolie 
○ Oligopolie = markt gedomineerd door beperkt aantal spelers 
○ Duopolie = 2 ondernemingen 

■ Bij homogene producten → intense prijsconcurrentie 
(minder prijszettingsmacht) 

■ Winst onderneming afhankelijk van zelf gekozen prijs of kwantiteit + 
gedrag andere onderneming (speltheorie)  

 



● Productdifferentiatie → marktmacht proberen verwerven 
○ Verticale productdifferentiatie = producten verschillen in objectieve kwaliteit 
○ Horizontale productdifferentiatie = producten verschillen in subjectieve 

waardering 
○ Impliceert geen perfecte substituten 
○ Minder sterke reactie consumenten op prijsverandering 
○ Ondernemingen vermijden intense prijsconcurrentie & verhogen marktmacht, 

maar ook kosten door kleinere marktvraag 
Bijv. klantentrouw → marktmacht proberen te verwerven 

● Soms schakelen ondernemingen concurrentie uit (kartels en fusies) 
● Monopolistische mededinging of monopolistische concurrentie 

→ Kenmerken: 
○ Productdifferentiatie 
○ Iedere onderneming beetje marktmacht dus dalende ondernemingsvraag 
○ KT: winst als monopolie mogelijk 
○ LT: door vrije toetreding hebben prijsbeslissingen beperkte invloed op elkaar 

zoals bij perfecte concurrentie 
○ ! Verschil LT-evenwicht perfecte concurrentie 

■ Perfecte concurrentie: ondernemingen produceren tot punt waar GK 
minimaal zijn (minimale efficiënte schaal) 

■ Door vrije toetreding → ondernemingsvraag zakt tot punt waar 
p(q)=GO(q)=GK(q) en MO(q)=MK(q) met winst = 0 

 
  

 



Hoofdstuk 12 - De onzichtbare hand 

1. Coördinatie en arbeidsverdeling 
Arbeidsdeling en specialisatie → cruciaal voor toename productie- en 
consumptiemogelijkheden 

● Ook problemen (hoe beslissingen coördineren) 
○ Veel systemen om coördinatieproblemen op te lossen 

● Drie zuivere organisatievormen (komen nergens voor, gemengd) 
○ Traditionele systemen 
○ Bevelsystemen 
○ Marktsysteem 

1.1 Traditie en sociale normen 
● Productie en verdeling volgens eeuwenoude regels 
● Herhaalde spelen (sociaal wenselijke evenwicht vinden) 
● Gemeenschap klein genoeg om normovertreders te sanctioneren 
● Problemen: 

○ Schieten snel tekort bij veranderingen 
○ Economie raakt verwijderd van abstracte notie herhaald spel 

1.2 Bevelsystemen 
● Centrale overheid bepaalt 

○ Wat er wordt geproduceerd 
○ Hoe en door wie er wordt geproduceerd 
○ Wie welke goederen ontvangt 

● Groter aanpassingsvermogen 
● Planning = adequaat antwoord op coördinatieprobleem (eerste zicht) 
● Problemen: 

○ Verzamelen en verwerken van de nodige informatie 
○ Incentiefprobleem als vergoeding niet duidelijk is gekoppeld aan 

inspanningen 
=> Niet efficiënt om hele economie te sturen 

1.3 Marktsysteem 
Productie en verdeling o.b.v. beslissingen individuele ondernemingen en gezinnen 

● Gebaseerd op basisprincipe vrijwillige ruil 
○ Geen incentiefprobleem 
○ Informatieprobleem kleiner 
○ Goederenmarkt en arbeidsmarkt 

● Marktsysteem ALS vrijwillige ruiltransacties grondslag vormen van economische 
activiteit 

 



● Beslissingen gecoördineerd via prijzen 
● Voordeel → signaalwaarde van prijzen 

○ Gedecentraliseerd 
○ Perfect voor volmaakte mededinging 

● Probleem: soms moet markt bijgestuurd worden & eerlijke verdeling? 

1.4 De werkelijkheid is ingewikkeld 
Meestal elementen uit drie zuivere systemen tegelijkertijd aanwezig 

● Waaier instituties als reactie op informatie- en coördinatieprobleem 
● Verdelingsoverwegingen → gevoelens van onrechtvaardigheid (kunnen leiden tot 

geweld) 

2. Pareto-efficiëntie en verdeling 
Criterium systeem ‘goed’ of ‘beter’ functioneren → o.b.v. welvaart van individuele mensen 

● Verschillende opvattingen over rechtvaardige verdeling 
● Meeste economen → Pareto-verbeteringen = een verandering in een situatie 

waarbij minstens één individu zijn welvaart ziet verhogen en niemand zijn welvaart 
ziet achteruitgaan 

○ Inefficiënt: middelen verspillen als Pareto-verbetering mogelijk is 
○ Efficiënt: geen Pareto-verbeteringen mogelijk 

2.1 Pareto-efficiëntie 
● Pareto-grens wordt bepaald door: 

○ Individuele voorkeuren 
○ Technologie 
○ Productiefactoren 

● Beperkt ordeningsprincipe (leent zich niet tot rangschikken of vergelijken) 
○ Afhankelijk van referentiepunt 
○ Veel Pareto-efficiënte uitkomsten 
○ Erg ongelijke verdeling van Pareto-efficiënt zijn 

● Wel criterium met brede consensus: verspilling moet vermeden worden 
● Eerste fundamentele theorema van welvaartseconomie: 

Indien in een markt van volmaakt mededinging de prijsvorming vrij wordt gelaten, dan 
leidt de evenwichtsprijs die tot stand komt, tot een Pareto-efficiënte situatie  
→ deze marktuitkomst bevindt zich dus op Pareto-grens 

● Adam Smith: onzichtbare hand 
 

2.2 Volmaakte mededinging en Pareto-efficiëntie 
Toepassing marginale gedragsregel om welvaartsoptimum te definiëren: 

● Welvaartsoptimum: marginale maatschappelijke baat voor consument i van één 
bijkomende eenheid van goed j MMBij = marginale maatschappelijke kost MMKj om 
die eenheid te produceren (MMB = MMK) 

 



⇒ Economisch systeem beoordelen o.b.v. individuele welvaart van mensen: 
● MMBij = MPBij 

○ Normatieve keuze 
○ Principe van consumentensoevereiniteit 

● MPBij = MBBij 
○ Marginale private baat = marginale betalingsbereidheid 

● MBBij = pj 
○ Rationeel keuzegedrag 

● MMKj = MKj 
○ Relevante opportuniteitskosten gedragen door onderneming 

● MKj = pj  
○ Winstmaximaliserende onderneming onder volmaakte mededinging 

Welvaartsoptimum als MMBij = MPBij = MBBij = pj = MK j = MMK j  
➔ Onder volmaakte mededinging zal optimale hoeveelheid geproduceerd worden 
➔ Prijssysteem = cruciaal 

◆ Vraagzijde beslissen o.b.v. voorkeuren & prijzen waarmee ze 
geconfronteerde worden 

◆ Aanbodzijde maximeert winst door vergelijk MK en prijzen 
➔ Welvaartsoptimum vereist dat aan alle ongelijkheden moet voldaan zijn 
➔ Marktfaling = niet alle gelijkheden van het welvaartsoptimum gaan op 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Vrije prijsvorming benut alle mogelijkheden tot Pareto-verbeteringen 
● Soms producenten- en consumentensurplus is maximaal in evenwicht 
● Welvaartsverlies als marktevenwicht niet wordt bereikt: 

○ Verliesdriehoek = deadweight loss of excess burden 
○ Meet de kost van niet in een optimum te zitten 

2.3 Verdeling van de welvaart 
● !! Eerste welvaartstheorema zegt niet of marktresultaat ook rechtvaardig is 
● Vraagcurve = bereidheid tot betalen, maar: 

○ Afhankelijk van voorkeuren en budgetbeperkingen 
○ Kan ook een situatie zijn waarbij mensen geen (of heel weinig) goederen 

kunnen komen 

 



3. Marktfalingen 

3.1 Onvolmaakte mededinging (MKj ≠ pj) 
● Gelijkheid MKj = pj is niet voldaan 
● Bijv.: monopolie 
● Mogelijke overheidsoplossingen: 

○ Belasting per geproduceerde eenheid (hogere MK en GK) → geen oplossing 
○ Winstbelasting → geen oplossing 

■ Winst wel lager, maar belasting duwt monopolist niet naar 
Pareto-efficiënte punt 

○ Bindende maximumprijs  
■ Nabootsen markt voor volmaakte mededinging 

3.2 Externe effecten (MKj ≠ MMKj) 
Maatschappelijke kosten bij productie die niet door ondernemingen worden gedragen 

● Marginale kost onderneming ≠ marginale kost voor maatschappij 
● Externe effecten of externaliteiten → individu neemt beslissingen in vrije markt 

zonder rekening te houden met alle effecten van die beslissingen op andere 
economische agenten en zonder dat ze daarvoor via de markt moeten betalen 

3.3 Publieke goederen (MPBij ≠ MBBij) 
Publieke goederen = goederen die door meerdere consumenten tegelijkertijd worden 
geconsumeerd 

● Gevaar: gereveleerde bereidheid tot betalen kleiner dan werkelijke bereidheid tot 
betalen 

3.4 Imperfecte rationaliteit (MPBij ≠ MBBij) 
Mensen kunnen zich vergissen in hun marktgedrag 

● Beperkingen van economische rationaliteit 
● Gereveleerde bereidheid tot betalen ≠ werkelijke toename van welvaart na aankoop 

goed 

3.5 Asymmetrische informatie (MPBij ≠ MBBij) 
● Averechtse selectie (bijv. 2de hands wagen) 
● Doorbreken door: 

○ Goede reputatie opbouwen 
○ Spontane instituties 
○ Formele instituties 
○ Overheidstussenkomst 

 



4. Overheid en markt 

4.1 Zonder overheid geen markt, of: de markt is een keuze 
Ruil slechts mogelijk als eigendomsrechten goed gedefinieerd zijn en gerespecteerd worden 
→ Marktsysteem kan niet vanzelf ontstaan: institutie moet ingebed zijn in ruimere sociale 
     structuur 

4.2 De signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme 
● Marktfalingen verstoren signaalfunctie prijzen 
● Niet altijd makkelijk om prijssignalen te vervangen door ander 

coördinatiemechanisme 

4.3 Overheidsfalingen 
● Toepassing ‘ideale’ voorschriften door overheid strookt niet altijd met werkelijkheid 

Bijv. politieke partijen streven eigenbelang na 
● Marktfalingen afwegen tegen overheidsfalingen 

○ Stap 1: Is er een marktfaling? 
○ Stap 2: Formuleer de ‘ideale’ overheidsinterventie 
○ Stap 3: Breng de gevolgen van de overheidsinterventie in kaart 
○ Stap 4: Beslis of overheidsinterventie wenselijk is 

  

 



Hoofdstuk 13 - Publieke goederen en externe 
effecten 

1. Publieke goederen 

1.1 Niet-uitsluitbaarheid en niet-rivaliteit in consumptie 
Private goederen: 

● Op vrije markt zo efficiënt mogelijk produceren en verdelen 
● Worden gekocht door economische agenten als bereidheid tot betalen ≥ prijs 

 
(Zuiver) publieke goederen: 

● Niet-uitsluitbaar = onmogelijk om tegen redelijke kosten iemand van consumptie 
van goed uit te sluiten 

● Niet-rivaal = marginale kost om publiek goed aan extra individu te bieden = 0 

1.2 Quasipublieke goederen 
Grijze zone tussen zuiver publieke en zuiver private goederen: 

● Uitsluiting in principe mogelijk 
● Congestie of overbelasting mogelijk 

⇒ Voldoen niet aan een van de 2 voorwaarden (kan evolueren door tech ontwikkelingen) 
 
Voorbeeld: 

● Clubgoederen (niet-rivaal, wel uitsluiting) 
● Commons (rivaal, uitsluiting is kostelijk) → geassocieerd met vrijebuitersprobleem 

1.3 Maatschappelijk wenselijk aanbod van zuiver publieke goederen 
Niet-rivaliteit heeft ingrijpend gevolg voor waardering: 

● Elke eenheid kan door iedereen tegelijk geconsumeerd worden 
● Marginale maatschappelijke BTB is gelijk aan som van marginale individuele BTB 

→ !!verticale som!!  
 
Maatschappelijke welvaart 

● Grootst bij marginale kosten = marginale baten  
→ bij publieke goederen: MB = maatschappelijke BTB 

● Pareto-efficiënte niveau van voorziening publiek goed moet dus voldoen aan: 
MBBL (q*) + MBBB(q*) = MK(q*) ⇒ Samuelson-regel 

 
 
 
 
 

 



 
 
Fundamentele onderscheid 

Publieke goederen Private goederen 

MBBL (q*) + MBBB(q*) = MK(q*) MK(q°) = p° = MBBL (qL°) = MBBB(qB°) 

Geconsumeerde hoeveelheid is dezelfde Geconsumeerde hoeveelheden qL° en qB° ≠ 

Marginale BTB kan verschillen Marginale BTB is identiek en gelijk aan 
marktprijs 

Verticale sommering individuele 
vraagcurven 

Horizontale sommering individuele 
vraagcurven 

 

1.4 Het vrijbuitersprobleem 
Vrijbuitersprobleem (bijv. polders) 

● Niet-uitsluitbaar → profiteren (neiging BTB verkeerd voor te stellen) 
● Private ondernemingen dus moeite om publieke goed op markt te brengen 
● Overheidsinterventie kan oplossing bieden (dwangmacht om optimum te bereiken) 

 
!! Niet iedereen kiest noodzakelijkerwijze de niet-coöperatieve optie: 

● Herhaald spel: coöperatieve oplossing soms bereikt zonder dwangmacht 
● Warm gevoel: door bij te dragen 

 
Nadelen collectieve voorziening door overheid: 

● Iedereen moet betalen, al is BTB = 0 
● Overheid streeft niet sowieso algemeen belang na 

 
Collectieve voorziening en financiering betekent niet dat goed ook door overheid moet 
geproduceerd worden 

2. Externe effecten 

2.1 Positieve en negatieve externe effecten in productie en consumptie 
Externe effecten/externaliteiten = gedrag van economische agent heeft rechtstreeks 
invloed op welzijn of productiemogelijkheden van andere economische agent zonder dat 
daarvoor via markt compensaties worden betaald → marktfaling: 

● Veroorzaken niet enkel marginale baat of kost voor agent zelf, maar ook andere 
marginale baten en kosten elders 

● MMB = MB + marginale externe baten 
MMK = MK + marginale externe kosten 

 



2.2 Pareto-efficiëntie bij externe effecten op het ‘optimale’ 
vervuilingsniveau 
Perfect concurrentiële markt: evenwicht E waar marginale BTB = marginale (private) kost, 
maar: marginale private kost weerspiegelt niet kost externe effecten 

● Inverse marktaanbodcurve vervat niet volledige maatschappelijke kost 
○ Negatieve externe effecten MMK>MK 
○ Positieve externe effecten MMK<MK 

● Pareto-efficiënte punt is waar MMB=MMK 
○ Welvaartsverlies 
○ Overheidsinterventie kan welvaartsverhogend zijn 
○ Hoeveelheid vervuiling ≠ noodzakelijk gelijk aan 0 

 
Milieueconomie: 

● x-as: hoeveelheid afvalstoffen die wordt geloosd 
y-as: marginale baat en kost van terugdringen vervuiling 

● Curve stijgt van links naar rechts: kosten terugdringen aanvankelijk klein, worden 
alsmaar hoger 

● Welvaartsverlies zonder overheidsinterventie: 
totale baat van terugdringen vervuiling - totale kost 

● Instrumenten om negatieve externe effecten aan te pakken: 
○ Uitstootnormen 
○ Milieuheffingen 
○ Verhandelbare emissierechten 

2.3 Uitstootnormen 
= quota 

● Nadeel: riskeert te weinig rekening te houden met kenmerken bedrijf 
● Equimarginale kostenprincipe 

○ Bedrijven lagere reductiekost → meer inspanningen 
○ Marginale reductiekost moet gelijk zijn 

● Differentiëren aangewezen maar moeilijk: 
○ Geen eerlijke informatie van bedrijven 
○ In praktijk vaak dezelfde reductienorm voor iedereen 

2.4 Milieuheffingen 
= belastingen (negatieve externaliteiten) of subsidies (positieve externaliteiten) 

● Pigouviaanse belastingen = belastingen die negatieve externe effecten corrigeren 
● 2 mogelijkheden 

○ Outputbelasting (per eenheid geproduceerd goed) 
■ Aanbodcurve verschuift evenwijdig, laten samenvallen met 

MMK-curve 
■ Spontaan Pareto-efficiënte hoeveelheid 

  

 



○ Emissiebelasting (per eenheid vervuiling) 
■ Kan leiden tot kostenefficiënte verdeling inspanningen 
■ Bedrijven 2 opties 

● Belasting betalen, niets aan productie veranderen 
● Investeren in schone energie 

    ⇙ 
Hoe ver gaan bedrijven in investeringsprogramma? 

● Marginale regel: afwegen kostprijs vermijden volgende eenheid vervuiling en 
uitgespaarde milieubelasting 

○ Stel heffing t: Pareto-efficiënt waar marginale reductiekost = heffing t 
● Optimum: marginale reductiekosten gelijk voor alle bedrijven → equimarginale 

kostenprincipe: MK1 = MK2 = … = MKi = … = MKn = t 
 
Voordelen: 

● Winstmaximaliserend gedrag & uniforme heffing → kostenefficiënte verdeling zonder 
dat overheid afhankelijk is van informatie 

● Marktconform overheidsingrijpen 
● Consumentenprijs stijgt (‘vervuiler betaalt’) 

2.5 Verhandelbare emissierechten 
Milieugoederen → niet op markten verhandeld: 

● Geen marktprijs om BTB te achterhalen 
● Mogelijke oplossing: overheid zet markt op → systeem met verhandelbare 

emissierechten 
 
Voorbeeld: Europees emissiehandelssysteem 

● Globaal en jaarlijks dalend uitstootplafond CO2 
● Uitgedeelde en geveilde emissierechten → handel tussen bedrijven bepaalt 

evenwichtsprijs voor ton CO2-uitstoot  
○ Bedrijven met verwacht surplus verkopen aan bedrijven met verwacht tekort 
○ Winstmaximaliserende ondernemer reduceert uitstoot tot punt waar  

marginale reductiekost = marktprijs emissierecht 
● Belangrijke verschillen met milieuheffingen: 

○ Geen transfer van bedrijven naar overheid 
○ Hoeveelheid uitstoot ligt vast, prijs onzeker 
○ Praktijk: 

■ EU ETS: lage prijzen voor uitstoot 
■ Lage vraag en groot aanbod: p* lager dan geschatte marginale 

externe kost van CO2-uitstoot 
■ Nu dus versnelde afbouw emissierechten 

  

 



Hoofdstuk 14 - Verdeling 

1. Verdeling van wat? 

1.1 De primaire verdeling: inkomen uit arbeid en uit vermogen 
Geïnteresseerd in welvaart per persoon → lang proces aan vooraf: 

 
Primaire inkomensverdeling → arbeidsmarkt en kapitaalmarkt: 

● Hoogte arbeidsinkomen: 
○ Aantal uren, loon 
○ !!Bepaalt in grote mate positie gezin in inkomensverdeling 

● Inkomen uit vermogen 
○ Omvang vermogen, rendement vermogen 

  

 



1.2 Beschikbaar inkomen 
● Primaire inkomen = basis waar belastingen en sociale bijdragen worden op 

geheven 
○ Hiervoor in ruil: transfers uit systeem (bijv. pensioen) 

● Belastbaar gezinsinkomen = primaire inkomens + transfers 
○ Inkomstenbelasting → progressief 

● Beschikbaar inkomen → uitgaven (bestedingen) en sparen 

1.3 Welvaart 
● Bestedingen → indirecte belastingen (btw, accijnzen) 
● Welvaart = wat overblijft; hoeveelheden goederen en diensten die we kunnen kopen 

○ Inkomen of bestedingen omzetten naar welvaart per persoon = moeilijk 
○ Verschillende factoren bepalen welvaart per persoon (objectieve en 

subjectieve) 
○ Afhankelijk standpunt beleid welke factoren in rekening  

1.4 Gezinsgrootte en equivalentieschalen 
Gezinsgrootte meestal in rekening gebracht bij omzetting bestedingen naar welvaartsniveau: 

● Ruwe manier: delen door aantal gezinsleden, maar 
○ Publieke-goedkarakter van sommige goederen 
○ Behoeften variëren 

● Equivalentieschaal → houdt rekening met samenstelling en schaalvoordelen 
Bijv. OESO-schaal 

● !!!!De berekening van equivalente bestedingen zoals de OESO-schaal veronderstelt 
dat welvaart gelijk verdeeld is binnen gezinnen 

○ Onderzoek: niet noodzakelijk het geval 

1.5 Verklaringen voor veranderingen in ongelijkheid 
Welvaartsverdeling kan ongelijker worden door: 

● De primaire inkomensverdeling die ongelijker wordt 
● De overheid die minder herverdeelt 
● Socio-demografische verandering 

2. Personele verdeling 
➔ Klassieke economen → functionele verdeling 
➔ Personele verdeling → personen of gezinnen als uitgangspunt 

◆ Focus op beschikbaar inkomen (na belastingen en transfers) 
➔ European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) 

◆ Beschikbaar gezinsinkomen bekomen door van primaire inkomens de 
betaalde belastingen af te trekken en transfers op te tellen 

 

 



2.1 De statistische verdeling van het beschikbaar gezinsinkomen 
Histogram gezinsinkomen: 

● Grote inkomenswaaier 
● Ongelijk verdeeld en niet symmetrisch rond het gemiddelde 
● Lange staart: scheve verdeling 

2.2 Decielverdeling 
● Elke klasse 10% van bevolking 
● Ook kwartielen, kwintielen of percentielen mogelijk 

2.3 Lorenz-curve 
 
Diagonaal: referentie voor perfect gelijke 
verdeling 
➔ Hoe verder onder diagonaal: hoe groter 

ongelijkheid 
➔ Voorwaarde 2 landen vergelijken: 

curven mogen elkaar niet snijden 
(wel snijden? gini-coëfficiënt) 
 
 

 

2.4 Ongelijkheidsmaatstaven 
 
 
Gini-coëfficiënt = oppervlakte tussen Lorenz-curve en 
diagonaal 

● Tussen 0 (perfect gelijk) en 1 (perfect ongelijk) 
●  G =  L

1/2  
● Hoe verder Lorenz-curve van diagonaal, hoe 

groter L en hoe groter de Gini 
 

 
 

 
 
 
 

 



2.5 Hoe groot is de inkomensongelijkheid en neemt deze toe? 
Wereldongelijkheid op basis van: 

● Gini-coëfficiënt 
○ Hoog op wereldvlak, neemt wel af 
○ Voor een groot deel te wijten aan groei gemiddeld inkomen China 

● Olifanten-grafiek van Milanovic 
○ Sterkste groei voor percentielen 50 tot 60 
○ 90ste en 95ste kleine groei → ‘lagere middenklasse’ verliezers van 

globalisering 
⇒ Ongelijkheid binnen landen neemt toe, maar wereldongelijkheid neemt af 

In veel rijke landen neemt ongelijkheid toe 
● Meeste landen: Gini halfweg jaren ‘80 duidelijk gestegen 
● In sommige landen: status-quo of afname 

Thomas Piketty: het aandeel van de top 1% 
Personele inkomensverdeling → grote veranderingen: 

● WO I: 1% rijkste 20% aandeel 
● Eind ‘70: 1% rijkst 6 à 7% aandeel 
● Vanaf ‘80: sterk gestegen 

3. Armoede 
Armoede = niet bereiken van een absolute of relatieve inkomensgrens 
→ Armoede meten valt niet samen met ongelijkheid meten 

3.1 Een absolute definitie van armoede 
Absolute grens: bijv. wereldbank $1,9 per dag 

3.2 Een relatieve definitie van armoede 
Relatieve armoede: toestand waarin een gezin over een onvoldoende hoog inkomen 
beschikt om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven 

● O.b.v. verdeling inkomen 
○ Laat toe samenstelling armen te analyseren 

● Percentage van mediaan of gemiddeld inkomen 
● Andere methoden 

3.3 De armoede in rijke landen 
Armoedeschattingen o.b.v. 60% mediaan equivalent inkomen 

● Europa: gemiddeld 17,3% bevolking arm 
● Laagst in Nederland en Scandinavische landen 
● België in middengroep  

 



Hoofdstuk 15 - Herverdeling 

1. Enkele cijfers 
Lopende inkomsten van overheid uit 3 bronnen: 

1. Directe belastingen op inkomen en vermogen 
2. Indirecte belastingen op productie, consumptie of import 
3. Bijdragen aan de sociale zekerheid 

2. Inkomstenbelasting 

2.1 Gemiddelde en marginale aanslagvoet 
Inkomensbelasting: 

● Progressief 
● Te betalen belasting varieert met inkomen via tariefstructuur (barema) → toegepast 

op belastbare inkomen 
● Belastingvrije som is afhankelijk van gezinssamenstelling 
● Marginale tarief = belasting op laatste euro 

○ Van belang voor evaluatie ontmoedigingseffect van belastingen 
● Gemiddelde tarief = belastingdruk op volledige inkomen 

○ Te betalen belasting / belastbaar inkomen 
○ Stijgt continu 
○ Voor zeer hoge inkomens nadert gemiddelde het marginale tarief 

2.2 Effectieve gemiddelde en marginale aanslagvoeten 
Statutaire tarieven = wettelijk vastgelegde tarieven vertellen slechts deels hoeveel 
personenbelasting er betaald wordt 
➔ Aftrekken: deel inkomen niet opgenomen in belastbaar inkomen 
➔ Vermindering: te betalen belasting wordt verminderd 

2.3 Principes van belastingheffing 
‘Goede’ belasting voldoet aan aantal principes: 

1. ‘Sterkste’ schouders dragen zwaarste lasten’ = draagkrachtprincipe of 
principe van verticale herverdeling 

a. Progressiviteit 
b. Ongelijkheid netto-inkomens is kleiner dan ongelijkheid inkomens voor 

belasting 
  

 



3. ‘Belastingplichtigen moeten in gelijke omstandigheden gelijk worden behandeld’  
= principe van horizontale gelijkheid 

a. Belastingen, belastingvrije som: variëren naargelang gezinssamenstelling 
b. Verminderingen: veralgemeende decumul, huwelijkscoëfficiënt 

3. Sociale zekerheid 
➔ Inkomenstransfer naar mensen met tegenslag 
➔ Evenwicht verzekering en solidariteit 

3.1 De verschillende takken van de sociale zekerheid 
Grootste uitgaven: pensioenen en geneeskundige verzorging 

3.2 De financiering van de sociale zekerheid 
 

Oorspronkelijk Steeds meer aangevuld met tijdelijke 
bedragen 

Bijdragen werkgevers 
Bijdragen werknemers 
Overheidstoelage 

Loonmatigingen en indexsprongen 
Solidariteitsbijdrage 
Alternatieve financiering 

 

3.3 Effect van sociale bijdragen op de arbeidsmarkt 
Hoge lasten op arbeid: 

 
 
Belastingwig of tax wedge: kloof tussen 
nettoloon en loonkost 
(brutoloon + werkgeversbijdragen sociale 
zekerheid) 
 
 
 
 
 

Evenwicht E0, reëel brutoloon , tewerkstelling L0 ( p
wb)  0  

 

Werknemersbijdrage Werkgeversbijdrage 

Hoger reëel brutoloon nodig om zelfde reëel 
nettoloon te bekomen 
Aanbodcurve wentelt naar boven 
 

Verhoging brutoloon met 
werkgeversbijdragevoet 
Reële loonkost stijgt 
Vraagcurve wentelt naar beneden 

 



→ Nieuw evenwicht: 
Reëel brutoloon gestegen 
Tewerkstelling gedaald 
Deel afgewenteld op werknemer (daling 
nettoloon), deel op werkgever (stijging 
brutoloon) 

→ Nieuw evenwicht: 
Reëel brutoloon gedaald 
Tewerkstelling gedaald 

 
In realiteit worden werknemers- en werkgeversbijdragen tegelijkertijd betaald 

 

3.4 Basisprincipes van de sociale zekerheid 

VERZEKERING 
● Betalen om de impact van onzekerheid op levensstandaard zoveel mogelijk uit te 

schakelen (bijv. premie) 
● Behoefte aan verzekering = universeel 

○ Vooraf: nieuwe verzekerden treden vrijwillig toe (Pareto-verbetering) 
○ Nadien: wel herverdeling 

  

 



● Waarom niet voorzien door private markt? 
○ Collectieve component 

→ Verzekeringsmarkt werkt slechts als risico’s onafhankelijk zijn 
○ Averechtse selectie 

→ ‘Goede risico’s’ versus ‘slechte risico’s’ 
→ Informatie-asymmetrie 

○ Moral hazard 
→ Risico en omvang schade zijn niet exogeen: gedrag verzekerde 

SOCIALE ZEKERHEID EN SOLIDARITEIT 
Sociale zekerheid → doel: ongelijkheid en armoede verminderen 

● Verplichte solidariteit 
● Verzekering = welbegrepen eigenbelang, solidariteit gaat verder 
● Subsidiërende solidariteit 

○ Premies weerspiegelen niet perfect de verschillen in risico’s 
○ Bijkomende herverdeling bovenop de herverdeling nadien 

● Inkomenssolidariteit 
● Bijstandssysteem = sommige delen sociale zekerheid bestrijden armoede 

○ Residuele stelsels van gegarandeerde minimuminkomens (geen band met 
vroegere bijdragen) 

3.5 Uitdagingen voor de sociale zekerheid 

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 
● Structurele en langdurige werkloosheid 
● Moral hazard 

⇒ Prikkels om werk te zoeken behouden en toch welvaartsverlies voor onvrijwillig werklozen 
beperken 

PENSIOENEN 
Inkomen verzekeren na actieve loopbaan 

● Kapitalisatie = elke generatie spaart voor zichzelf, wel risico’s (crisis) 
● Repartitieprincipe = bijdragen actieve bevolking rechtstreeks overgedragen aan 

gepensioneerden, wel gevoelig voor vergrijzing 

ZIEKTEVERZEKERING 
Belgische systeem = terugbetalingssysteem 

● Probleem moral hazard 
○ Overconsumptie 
○ Informatieprobleem 

● Uitgaven stijgen snel door 
○ Vergrijzing 
○ Technologische vooruitgang 
○ Toename geneeskundige kennis 

 



4. Alles heeft een prijs, ook herverdeling 
Beleidskeuzes over hoe de taart te verdelen, heeft ook implicaties over de omvang van de 
taart: 

● Grootte is niet exogeen 
● Ontmoedigingseffecten van herverdeling 

Bijv. 1: inkomstenbelasting en sociale bijdragen variëren met inkomen 
Bijv. 2: uitkering lokt ook gedragsreacties uit 

⇒ Afweging maken: efficiency-equity trade-off 
    (impliceert normatieve keuze maatschappij 

 


