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Voorwoord Syllabus Beta-Gamma Micro-economie propedeuse 2006 
 

Deze syllabus geeft een inleiding in de micro-economie. Er zijn vele (goede) inleidende boeken over 
micro-economie, maar ik heb toch gekozen voor een syllabus. De reden is dat het de bedoeling is dat 
we in zeer beperkte tijd (6 weken) een flinke hoeveelheid micro-economie behandelen. De meeste 
tekstboeken zijn erg breed van stof (zeer vele voorbeelden) en het gebruik van zo’n boek zou dan ook 
zeer veel leestijd vragen van de studenten, tijd die beter gebruikt kan worden voor het maken van 
opgaven en discussies. 

Deze syllabus is erg compact. Wanneer je meer informatie zoekt, kan ik het boek van Pindyck en 
Rubinfeld “Micro-economics, 5th edition” (of later) aanraden. Dit boek wordt gebruikt bij de 
propedeuse economie, en de syllabus is voor een groot deel ook op dit boek gebaseerd. Een ander goed 
boek is Hal Varian, “Intermediate economics”. 

Micro-economie kan je niet leren door alleen een boek of syllabus door te lezen. Ik heb in de syllabus 
opgaven opgenomen die we tijdens de werkgroepen zullen behandelen. Sommige opgaven zijn 
bedoeld als test om te kijken of je de stof echt begrijpt. Er zijn ook opgaven die verder gaan en de stof 
uitbreiden. De stof die in de sommen wordt behandeld, behoort ook tot het tentamen. Ik sluit niet uit 
dat ik nog extra opgaven uit zal delen.  

De stof is ingedeeld in 6 hoofdstukken, die ruwweg overeenkomen met de zes weken die we hebben. 
Het kan echter nodig zijn dat we een deel verschuiven. 

Hoorcolleges 

Er zijn 6 hoorcolleges micro-economie. Hierin wordt de stof in de syllabus behandeld. 

Werkcolleges 

Er zijn 6 werkcolleges. Je wordt geacht voor de werkcolleges de syllabus te hebben gelezen. Als je de 
syllabus niet van te voren hebt gelezen, zal het moeilijk worden om (voldoende) opgaven te maken 
tijdens het werkcollege! 

In de werkcolleges maak je opgaven. Na afloop van het werkcollege laat je je sommen zien aan de 
docent. Wanneer je voldoende opgaven hebt weten te maken wordt dit aangetekend voor de bonus.  

Vorig jaar werd micro-economie door de studenten sterk onderschat. Dit had tot gevolg dat velen niet 
de werkcolleges volgden en daarna merkte dat het dan bijzonder moeilijk is om dit vak te halen. 
Minder dan 50% slaagde. Het bonussysteem is dit jaar ingevoerd om het belang van het maken van 
opgaven te benadrukken. 

Wanneer je door omstandigheden een werkcollege moet missen kan je ook (uitsluitend) voor  het 
werkcollege de sommen inleveren bij de docent.  

Tentaminering 

Micro-economie wordt afgesloten met een open-vragen tentamen. Achter in de syllabus staat een 
voorbeeld tentamen en op blackboard zullen oude tentamens worden geplaatst. De tentamenstof is de 
syllabus, inclusief de opgaven. 

Op het tentamen kan je maximaal 100 punten verdienen. Met minimaal 55 van de 100 punten ben je 
geslaagd. Wanneer je in minimaal 5 van de 6 werkcolleges bent geweest en voldoende opgaven hebt 
afgerond begin je het tentamen met 2 of 2.5 punten, met het gevolg dat je dan nog maar 44 of 40 punten 
nodig hebt om te slagen. Voor omrekeningen van punten naar cijfer zie de tabel op de volgende pagina.  
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0. Inleiding en enige belangrijke begrippen 
 

Micro-economie is het onderdeel van de economie die zich bezighoudt met het 
gedrag van individuele economische agenten: dat kunnen consumenten zijn, 
werknemers, bedrijven, investeerders, overheid, etc. Kortom, het niveau waarop de 
beslissingen worden genomen. Macro-economie daarentegen richt zich op 
geaggregeerde variabelen, zoals inflatie, werkgelegenheid, bruto nationaal product, 
en de relaties daartussen. 

Het gaat in de micro-economie om het maken van keuzes, bijvoorbeeld welke 
producten schaf ik als consument aan, binnen beperkingen, bijvoorbeeld het inkomen 
dat ik te besteden heb.  

 

0.1 Markten: vraag en aanbod 
Een aanbodcurve geeft de relatie weer tussen de hoeveelheid die producenten bereid 
zijn te verkopen en de prijs die ze per eenheid ontvangen (alle andere factoren zijn 
constant). In symbolen weergegeven is QS de aangeboden hoeveelheid (Q staat voor 
quantity en S voor Supply) en P de prijs per eenheid en geldt dat QS = QS(P). 

De vraagcurve geeft de relatie weer tussen de hoeveelheid die consumenten bereid 
zijn te kopen en de prijs die ze per eenheid betalen (alle andere factoren zijn constant). 
In symbolen weergegeven is QD de gevraagde hoeveelheid (Q staat weer voor 
quantity en D voor Demand) en P de prijs per eenheid en geldt dat QD = QD(P). 

In figuur I-1 is een vraagcurve D en een aanbodcurve S getekend. De vraagcurve D 
daalt: bij een lagere prijs zullen de consumenten bereid zijn meer goederen te kopen. 
De aanbodcurve S stijgt: bij een hogere prijs zullen de producenten bereid zijn meer te 
produceren. Bij een prijs P1 is vraag kleiner dan het aanbod, er is dan dus een 
overschot. Bij een prijs P2 is de vraag groter dan wat de producenten bereid zijn te 
produceren: er een aanbod-tekort. Bij een prijs P0 is de vraag precies even groot als 
het aanbod: de markt is in evenwicht. 
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FIGUUR I-1 Vraag een aanbodcurven en marktevenwicht 

 

Het evenwicht komt tot stand door het prijsmechanisme. Stel dat de prijs in eerste 
instantie hoger is dan de evenwichtsprijs P0. Er wordt dan meer geproduceerd dan 
gevraagd en de producenten kunnen een deel van hun productie niet verkopen. 

Aanbodcurve  

Vraagcurve 

Marktevenwicht  

Prijsmechanisme 
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Producenten concurreren met elkaar, en een producent die een lagere prijs vraagt, zal 
makkelijker verkopen. Dit leidt ertoe dat de prijs daalt. Tevens zal de productie dalen, 
omdat de prijs daalt. Dit gaat door totdat het productie-overschot geheel is 
verdwenen. 

Wanneer de prijs in eerste instantie lager is dan de evenwichtsprijs, is de vraag groter 
dan het aanbod. Producenten merken dat hun producten grif van de hand gaan. Er 
zijn consumenten die het product niet kunnen kopen en die zelfs bereid zijn om meer 
dan de huidige prijs te betalen. Producenten die hun prijs iets verhogen merken dat 
ze nog steeds hun producten kwijtraken. De prijs stijgt dus, en daardoor ook de 
productie. Dit gaat door totdat de prijs gestegen is tot P0.  

Het marktevenwicht kan veranderen wanneer de omstandigheden veranderen. In 
figuur I-2 zien we de gevolgen van een verlaging van de grondstofprijzen. 
Producenten kunnen goedkoper produceren en dit leidt tot een verschuiving van de 
aanbod curve naar rechts. Hierdoor verschuift het evenwicht langs de vraagcurve 
naar P1, Q1. 
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FIGUUR I-2 Goedkopere grondstoffen veroorzaken een verschuiving van de 

aanbodcurve S naar S’. Het evenwicht verschuift van P0, Q0 naar P1, 
Q1 

 

Substituten en complementen 

De vraagcurve kan ook verschuiven wanneer de prijs van een ander goed verandert.  
Als de vraag naar goed X stijgt als goed Y duurder wordt, zijn X en Y substituten. 
Bijvoorbeeld, de bioscoopkaartjes stijgen in prijs en daardoor wordt de vraag naar 
video’s en dvd’s groter.  

Als de vraag naar goed X daalt als goed Y duurder wordt, zijn X en Y complementen. 
Bijvoorbeeld, wanneer de prijs van benzine stijgt, zal de vraag naar smeerolie dalen 
(omdat er minder auto wordt gereden). 

We komen later nog uitgebreid terug op deze begrippen. 
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0.2 Elasticiteiten 
Economen zijn vaak geïnteresseerd in de mate waarin de ene grootheid verandert als 
gevolg van een verandering van een andere grootheid. Hiertoe worden elasticiteiten 
gedefinieerd. Een elasticiteit is een getal dat uitdrukt met hoeveel procent de ene 
grootheid verandert als gevolg van een verandering van 1 % van de andere grootheid. 

Een voorbeeld is de  prijselasticiteit van de vraag naar een goed:  
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Deze elasticiteit geeft de verandering in de gevraagde hoeveelheid als functie van de 
prijs aan. Wanneer we voor de Q niet de gevraagde maar de aangeboden hoeveelheid 
lezen, krijgen we de prijselasticiteit van het aanbod. 

Een andere veelgebruikte elasticiteit is de inkomenselasticiteit van de vraag: 
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waarbij gekeken wordt naar hoe de gevraagde hoeveelheid van een goed verandert 
wanneer het inkomen verandert. 

Dan is er nog de kruislingse prijselasticiteit van de vraag: 
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waarin gekeken wordt hoe de gevraagde hoeveelheid van goed b afhangt van de prijs 
van goed m. Wanneer de goederen substituten zijn is deze elasticiteit positief en 
wanneer ze complementen zijn negatief. 

 

Een afgeleide zegt ook iets over hoe een afhankelijke variabele verandert als functie 
van de onafhankelijke variabele. Waarom wordt dan niet de afgeleide van de 
vraagfunctie gebruikt in plaats van de prijselasticiteit van de vraag? Een voordeel van 
een elasticiteit is dat het een dimensieloos getal is (een scalair) en dus niet 
afhankelijkheid is van de maat. Wanneer je prijzen in euro’s in plaats van guldens 
uitdrukt, verandert de afgeleide van de vraagfunctie, maar de elasticiteit blijft 
ongewijzigd. Evenzo wanneer het goed in andere eenheden wordt gemeten (sloffen 
sigaretten in plaats van pakjes) verandert de elasticiteit niet.  

 

Prijselasticiteit van de vraag bij lineaire vraagcurve 

De prijselasticiteit is niet in alle punten van de vraagcurve gelijk. Dit wordt 
geïllustreerd in figuur I-3.  Er is hier sprake van een lineaire vraagcurve Q=a-bP, met 
dus een constante afgeleide -b. Maar de elasticiteit is de afgeleide van de vraagfunctie 
maal P/Q, en die  tweede term verschilt op verschillende punten van de curve. 
Wanneer de prijs 0 is, is P/Q ook 0 en dus de elasticiteit. Op het snijpunt met de 
verticale as is Q 0 en is de elasticiteit – oneindig. Halverwege deze twee punten is de 
elasticiteit –1.  

 

Prijselasticiteit van 
de vraag 

Inkomenselasticiteit 
van de vraag 

Kruislingse 
prijselasticiteit van 
de vraag 



1. Inleiding en vraagzijde 

4 

 
P 

Q a 

a/b 

a/2b 

a/2 

E p = - 1 

E p = - 0 

Ep=-∞ 

  
FIGUUR I-3. Prijselasticiteit van de vraag bij een lineaire vraagcurve Q=a-bP 

 

Een elasticiteit van –1 wordt een eenheidselasticiteit (unit elasticity) genoemd. In dat 
geval geeft de consument na een kleine prijsverandering evenveel uit als daarvoor. 
Immers, bij de oude prijzen geeft de consument PQ uit, en na een verandering wordt 
dat (P+∆P)(Q+∆Q)=PQ+ Q∆P+P ∆Q+ ∆Q ∆P. Als de elasticiteit –1 is geldt dat  Q∆P=-
P ∆Q, en het verschil in uitgaven is dus ∆Q ∆P wat heel klein is als ∆P al klein is.  

Wanneer de elasticiteit kleiner is dan –1 wordt de vraag elastisch genoemd; de 
consument geeft dan minder uit aan dit goed wanneer de prijs stijgt. De vraag wordt 
inelastisch genoemd wanneer de elasticiteit groter dan –1, de consument gaat dan 
meer uitgeven wanneer de prijs stijgt. 

 

Elasticiteiten op lange en korte termijn 

Prijselasticiteiten zeggen iets over de prijsgevoeligheden van de vraag (of het 
aanbod). Deze elasticiteiten kunnen op korte en lange termijn verschillen, afhankelijk 
van het soort goed.  

Voor gebruiksgoederen geldt meestal dat de prijselasticiteit op korte termijn kleiner is 
dan op lange termijn. Het kost namelijk enige tijd voordat de consument zijn gedrag 
heeft aangepast aan de nieuwe prijs. Stel bijvoorbeeld dat koffie duurder wordt. Een 
consument zal enige tijd nodig hebben om een alternatief te vinden voor koffie, pas 
wanneer een goed alternatief is gevonden zal de prijsverandering zijn volle effect 
bereiken.  

Bij duurzame goederen is het precies andersom, daar is de korte termijn elasticiteit 
groter dan de lange termijn elasticiteit. Bijvoorbeeld, een televisie wordt vaak niet 
gekocht omdat de oude stuk is, maar omdat de consument een mooier en beter 
exemplaar wil.  Stel dat een typische consument elke 50 maanden een nieuwe tv 
koopt. Dan wordt elke maand 2% van het televisiebestand vervangen. Wanneer 
televisies duurder worden zullen een aantal consumenten langer met hun tv willen 
doen, bijvoorbeeld gemiddeld 60 maanden.  Op korte termijn betekent dit een grote 
verandering in de vraag, immers de eerste 10 maanden zullen alleen consumenten 
met een kapotte tv een nieuwe kopen. Op lange termijn is het effect veel kleiner 
(uiteindelijk worden er op lange termijn 16% minder tv’s  gekocht). 

Dit effect geldt ook voor inkomenselasticiteiten. Wanneer het economisch iets slechter 
gaat, worden grote uitgaven zoals auto’s uitgesteld. Deze sectoren hebben dan ook 
veel meer last van conjuncturele neergangen dan bijvoorbeeld de 
voedingsmiddelenindustrie. 
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FIGUUR I-4 Korte en lange termijn vraagcurven voor een verbruiksgoed (benzine) 
en een duurzaam goed (auto’s). Op korte termijn zal een 
prijsverhoging van benzine niet veel effect hebben, pas wanneer de 
consument alternatieven heeft gevonden past hij zijn gedrag aan. Een 
prijsverhoging van auto’s heeft direct een groot effect, omdat 
vervanging wordt uitgesteld. Op langere termijn is het effect geringer 
omdat veel automobilisten uiteindelijk toch hun auto zullen moeten 
vervangen 

 

0.3 Perfect competitieve markten 
Een markt is een verzameling kopers en verkopers die gezamenlijk de prijs van een 
goed bepalen. Voor een marktdefinitie is het nodig om precies af te bakenen over 
welk goed we het hebben, en welke kopers en verkopers we als betrokken 
beschouwen. Wat betreft dat laatste: je kan in Amsterdam een kilo goud kopen maar 
ook in Londen. Wanneer je in Nederland woont, ligt aanschaf in Amsterdam meer 
voor de hand. De prijs van goud wordt echter ook bepaald door het gedrag van 
handelaren in Londen; wanneer de prijs verschilt wordt het aantrekkelijk voor 
handelaren om op de ene markt goud te kopen en op de andere te verkopen. Hoewel 
Londenaren vrijwel alleen onderling handelen en hetzelfde geldt voor de 
Amsterdammers, kunnen we toch spreken van één markt. Niet alleen daadwerkelijke 
maar ook mogelijke interactie is dus relevant. 

In micro-economische modellen wordt vaak (en soms impliciet) uitgegaan van een 
perfect competitieve markt (ook wel volkomen mededinging genoemd). Dit is een markt 
met de volgende kenmerken: 

• Er is sprake van een homogeen goed; de producten van elke producent zijn 
(in de ogen van de consument) identiek. 

• Kopers en verkopers zijn prijsnemers, dit betekent dat ze individueel geen 
invloed op de prijs hebben. De gedachte hierachter is dat er veel kopers en 
verkopers zijn, die ieder maar een fractie van de hele productie verhandelen, 
zodat het gedrag van een individuele marktpartij geen invloed heeft op de 
prijs. 

• Er is vrije toetreding en vrij verlaten van de markt. Zonder grote kosten te 
maken kunnen marktpartijen de markt betreden en ook weer verlaten. 

• Iedereen kan beschikken over alle informatie. Dat wil met name zeggen dat 
iedereen alle marktprijzen weet en weet waar een eventuele winst is te 
behalen 

In de tweede helft van deze cursus zal worden gekeken wat er verandert als aan één 
van deze voorwaarden niet wordt voldaan. 

Perfect 
competitieve markt: 

Homogeen goed  

Prijsnemers  

Vrije toetreding en 
verlaten  

Volledige 
informatie 
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Opgaven 0 
Opgave 0.1 Teken een vraagfunctie die overal  een elasticiteit van 0 heeft en 
een vraagfunctie met overal een elasticiteit van min oneindig. 

 

Opgave 0.2 Teken vraag en aanbodcurven voor vliegreizen van Amsterdam 
naar Londen. Wat gebeurt er met deze curven en het evenwicht in de volgende 
gevallen. 

a) De olieprijs (en dus de prijs van kerosine) stijgt. 

b) De kanaaltunnel wordt gesloten in verband met een terroristische dreiging. 

c) Het inkomen van Nederlanders stijgt. 

 

Opgave 0.3 De vraag naar bioscoopkaartjes wordt gegeven door Qb=20-2Pb+Pd, 
met Pb de prijs van bioscoopkaartjes en Pd de prijs van het huren van een dvd. Gegeven 
is dat Pd= 5. 

a) Stel Pb = 7. Wat is de prijselasticiteit van de vraag en de kruis-prijselasticiteit 
van de vraag naar bioscoopkaartjes? 

b) Stel nu dat de prijs Pb stijgt naar 10. Wat is nu de prijselasticiteit van de vraag 
en de kruis-prijselasticiteit van de vraag naar bioscoopkaartjes? 

 

Opgave 0.4 In 1998 werden in de USA 23 miljard pakjes sigaretten gerookt die 
toen $2 per stuk kostte (dus Q=23 en P=2). De prijselasticiteit van de vraag wordt 
geschat op –0.4 en de prijselasticiteit van het aanbod op 0.5.  Gebruik deze informatie 
om lineaire vraag en aanbodcurven te berekenen. (Hoewel de vraag- en 
aanbodcurven waarschijnlijk niet lineair zullen zijn, kunnen lineaire curven een goede 
benadering zijn in de buurt van het actuele marktevenwicht.) 

 

Opgave 0.5 In een recent onderzoek (Economic Inquiry July 1999) blijkt de 
kruis-prijselasticiteit van de vraag naar alcohol en de prijs van cocaïne negatief te zijn. 
Zijn alcohol en cocaïne substituten of complementen? Kan je dat verklaren? 
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1. Vraagzijde: Consumenten 
 

De theorie van consumentengedrag is opgebouwd uit drie stappen: 

1. Preferenties. Wat wil de consument? We moeten kunnen beschrijven of een 
bepaalde combinaties van goederen wordt geprefereerd boven een andere 
combinatie. Hiertoe is een zekere consistentie van de preferenties nodig. 

2. Budgetvoorwaarden. Wat kan de consument? Het inkomen en de prijzen van 
goederen bepalen wat de consument kan kopen. 

3. Keuze. Wat doet de consument? Gegeven de preferentiestructuur en de 
budgetvoorwaarden maakte de consument een optimale keuze.   

 

1.1 Preferenties 
Om een theorie op te kunnen bouwen over consumentengedrag, is het nodig dat de 
preferenties consistent zijn.  

Hiertoe definiëren we drie axioma’s: 

• Compleetheid: voor elke twee pakketten goederen kan een consument een 
voorkeursordening aangeven. Er geldt dus dat A wordt geprefereerd boven 
B, of  B wordt geprefereerd boven A, of de consument heeft geen voorkeur 
voor A of  B (ze worden gelijkelijk gewaardeerd). 

• Transitiviteit: als geldt A wordt geprefereerd boven B en B wordt 
geprefereerd boven C, dan geldt ook dat A wordt geprefereerd boven >C. 

• “Meer is beter”: goederen worden altijd positief gewaardeerd, hoeveel je ook 
al hebt. Men heeft dus nooit genoeg. 

 

Deze drie aannames lijken redelijk; de meeste mensen zullen er wellicht meestal aan 
voldoen. Om de begrippen verder te verduidelijken zullen we kijken naar gevallen 
waarin niet wordt voldaan aan een van de drie axioma’s. 

Voorbeeld 1. Jan is de winnaar van een televiesie-quiz. Hij mag kiezen tussen twee 
prijzen: een geheel verzorgd lang weekend naar Rome of naar Barcelona. Hij twijfelt 
heel erg en het lukt hem niet te kiezen. De presentator zegt vervolgens dat wanneer 
hij de reis naar Rome kiest hij er een fles Italiaanse wijn bij cadeau krijgt. Dit helpt 
hem echter niet de keus te maken. Hoe kijkt een econoom hier tegenaan? In eerste 
instantie lijkt het of Jan geen voorkeur heeft en indifferent is tussen de twee prijzen. 
Als Jan echter indifferent is (Rome wordt even hoog gewaardeerd als Barcelona), zou 
de fles wijn wel de doorslag moeten geven, want “meer is beter” dus Rome plus een 
fles wijn wordt geprefereerd boven Rome zonder fles wijn, en dus ook boven 
Barcelona. Dit voorbeeld laat zien dat consumenten niet altijd een volledige 
preferentiestructuur in hun hoofd hebben, zodat ze alleen maar af hoeven te lezen 
wat ze prefereren. 

Voorbeeld 2. Simone moet kiezen tussen 3 keuzevakken. Ze zet voor zichzelf de voor- 
en nadelen op een rijtje. Ze kijkt naar criteria: hoe interessant is het vak, de tijd 
waarop het wordt gegeven (te combineren met andere vakken of haar baantje) en de 
kwaliteit van de docent. Ze komt tot de volgende tabel I-1, waarbij 1 de hoogste en 3 
de laagste waardering betekent: 

 

Drie axioma’s: 

Compleetheid 

Transitiviteit 

“Meer is beter”  
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 Interessant Tijdstip Docent 

Vak 1 3 2 1 

Vak 2 2 1 3 

Vak 3 1 3 2 

Tabel I-1 Voorbeeld van besluitvormingsprocedure de tot inconsistente keuzes 
kan leiden 

Ze vergelijkt vak 1 en vak 2, en omdat vak 2 op twee van de drie criteria (namelijk 
Interessant en Tijdstip) hoger scoort dan vak 1, besluit ze dat ze vak 2 boven vak 1 
prefereert. Omdat vak 3 op twee van de drie criteria (Interessant en Docent) beter 
scoort dan vak 2, prefereert ze vak 3 boven vak 2. Maar als ze vak 1 en 3 vergelijkt, 
blijkt dat vak 1 op twee van de drie criteria (Tijdstip en Docent) beter scoort dan vak 
3. Kortom, er is hier geen sprake van transitieve preferenties! 1 

Voorbeeld 3. Heeft het “meer is beter”-axioma nu tot gevolg dat we niets kunnen 
zeggen over goederen die negatief worden gewaardeerd? Neem als voorbeeld ‘afval’, 
iets wat we liever kwijt zijn. Hier lost het probleem zichzelf op wanneer als het goed 
niet afval, maar afvalverwijdering beschouwen. Iemand die graag reclamefolders 
leest, heeft in eerste instantie een positieve waardering voor deze folders, maar als het 
er te veel worden, kan dit omslaan naar een negatieve waardering. Bij het axioma 
zoals we dat hier definiëren is dat een probleem. Daarom wordt vaak een extra 
aanname gemaakt van “free disposal”; de waardering kan niet omslaan in een 
negatieve waardering, maar is minstens neutraal, omdat extra eenheden gratis 
verwijderd worden. 

 

Wanneer een consument een preferentiestructuur heeft die voldoet aan de drie 
axioma’s, kunnen we een consumententheorie formuleren.  

 

Indifferentie curven 

We kijken naar het op één na simpelste geval, waarin er sprake is van twee soorten 
goederen: kleding en voedsel. Een gegeven combinatie van eenheden voedsel en 
eenheden kleren (een zgn. “mandje”) kunnen we vergelijken met andere mandjes. In 
de figuur is het mandje A getekend. Vanwege het axioma van compleetheid moeten 
we elke twee mandjes met elkaar kunnen vergelijken. Alle mandjes die rechtsboven 
van A liggen zullen hoger gewaardeerd worden (vanwege “meer is beter”) en de 
mandjes linksonder A zullen lager gewaardeerd worden. Voor een specifiek mandje 
kunnen we zoeken naar andere mandjes die gelijk geprefereerd worden. Al die 
mandjes liggen op dezelfde indifferentiecurve, in de figuur aangeven met U2. In de 
figuur zijn nog meer indifferentiecurven getekend; alle punten op U1 hebben een 
lagere waardering dan A, de punten op U3 en U4 hebben een hogere waardering. Er 
ligt dus een hele verzameling indifferentiecurven naast elkaar; hoe verder van de 
oorsprong, hoe beter de consument dat vindt (vanwege “meer is beter”). 

                                                        
1 Wanneer een commissie over verschillende voorstellen moet beslissen, kan ervoor 
gekozen worden om de voorstellen paarsgewijs in stemming te brengen: eerst 
voorstel 1 en 2, dan de winnaar tegen voorstel 3, etc. Wanneer je in de tabel voor de 
vakken voorstellen leest, en de kolommen als de preferenties van de drie 
commissieleden ziet, heb je de situatie waarin de uiteindelijke keus van de commissie 
wordt bepaald door de volgorde waarin de voorstellen in stemming worden 
gebracht. Wanneer de voorzitter weet hoe de preferenties van de andere 
commissieleden zijn, kan hij zijn zin krijgen door de volgorde van stemmingen te 
bepalen.  

Indifferentiecurve 
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FIGUUR I-5 Indifferentiecurven 
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FIGUUR I-6 Een convexe indifferentiecurve 

In figuur I-6 is een indifferentiecurve getekend die convex is. De helling van een 
indifferentiecurve is de marginale substitutieverhouding (in het Engels: Marginal Rate 
of Substitution, kortweg MRS). De MRS is de verhouding waarin de consument bereid 
is het ene goed voor het ander te ruilen. Wanneer deze consument vooral 14 
eenheden kleren heeft en maar eenheid voedsel, is hij bereid om maximaal 5 
eenheden kleren te ruilen voor 1 eenheid voedsel. Wanneer hij echter 7 eenheden 
kleren heeft en 3 eenheden voedsel, is hij nog maar bereid om 1 eenheid kleren te 
geven voor een eenheid voedsel. Hier geldt dus dat de consument bereid is om meer 
kleren op te geven als hij relatief veel kleren heeft en minder als hij relatief veel 
voedsel heeft. Een dergelijk convex verloop van een indifferentiecurve komt vaak 
voor en wordt soms zelfs als een vierde axioma gepresenteerd. 

In figuur I-7 staan 2 extreme vormen van indifferentiecurven getekend. Links zien we 
het geval van perfecte substituten: deze consument waardeert een bruin ei evenzeer 
als een wit ei, en is bereid deze eieren altijd volgens een zelfde ruilvoet te ruilen. Voor 
een perfect substituut is het overigens niet nodig dat men altijd bereid is 1 op 1 te 
ruilen, het gaat erom dat de ruilverhouding niet afhangt van de huidige combinatie 
van goederen. Voor iemand die altijd bereid is om 2 gevulde koeken te ruilen voor 1 
stroopwafel, zijn gevulde koeken en stroopwafels blijkbaar substituten. 

Het andere extreem wordt gevormd door perfecte complementen. In het 
rechterfiguur is een indifferentiecurve getekend van een twee-benige consument voor 

Convexiteit van 
indifferentiecurven 

marginale 
substitutie-
verhouding MRS 

Perfecte 
substituten 

Perfecte 
complementen  
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linker en rechterschoenen. Twee linker en één rechterschoen worden even hoog 
gewaardeerd als één linker en twee rechterschoenen, of één linker en één 
rechterschoen. 

 

 Witte  eieren 

Bruine eieren 

 Linkerschoenen  

Rechterschoenen 

U1 

U2 

 
 
FIGUUR I-7 Perfecte substituten en perfecte complementen 

 

Nutsfuncties 

Een nutsfunctie is een functie die aan elke combinatie van goederen (een ‘mandje’) een 
getal toevoegt (het zogenaamde ‘nut’), zodanig dat een mandje met een hoger nut 
geprefereerd wordt boven een mandje met een lager nut. Voor deze cursus is het 
voldoende dat een nutsfunctie ordinaal is, dat wil zeggen dat de nutsfunctie een 
rangorde aangeeft tussen de mandjes2  

In feite komt een nutsfunctie neer op het plakken van een getalletje aan elk van de 
indifferentiecurven, zodanig dat de curven verder van de oorsprong een hoger getal 
krijgen. Welk getal het precies is, maakt dan niet uit, het gaat om de volgorde. De 
nutsfuncties U(F,C)=F+C geeft bijvoorbeeld dezelfde preferentiestructuur aan als 
U(F,C)=3+F+C of U(F,C)=5+2F+2C. Preciezer geformuleerd, elke strikt monotoon 
stijgende functie van R naar R die je op een nutsfunctie laat werken, levert een nieuwe 
nutsfunctie op die dezelfde preferentiestructuur representeert.   

Het marginaal nut is het extra nut dan de consument krijgt van een extra eenheid van 
een goed. Wanneer er sprake is van een differentieerbare functie, is het marginaal nut 
gelijk aan de afgeleide van de nutsfunctie. Bijvoorbeeld, beschouw de nutsfunctie 
U(F,C)=FC. Dan is het marginaal nut van voedsel de afgeleide van U naar F, dus 
MUF=dU/dF=C. Is de nutsfunctie U(F,C)=F+C (een geval van perfecte substituten) dan 
is elke eenheid voedsel altijd 1 waard, en MUF= dU/dF=1. 

 

1.2 Budgetvoorwaarden 
De preferenties alleen bepalen natuurlijk nog niet de keuze van de consument. Dat 
iemand een Jaguar prefereert boven een Volkswagen Golf, betekent nog niet dat deze 
consument ook in een Jaguar zal rijden. De uiteindelijke keuze zal afhangen van het 
inkomen en de (relatieve) prijzen.  

                                                        
2 Deze cursus behandelt niet het beslissen onder onzekerheid. Wanneer een 
consument moet kiezen tussen twee loterijen (bijvoorbeeld tussen een met een grote 
kans op een kleine prijs en een met een kleine kans op een grote prijs), is het gevolg 
van de keuze onzeker. Het is dan nodig om een kardinale nutsfunctie te gebruiken, 
dit is een nutsfunctie die niet alleen de rangorde aangeeft maar ook hoeveel een 
uitkomst boven een ander wordt geprefereerd. 

Ordinale 
nutsfunctie 

Marginaal nut 
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We kijken weer naar het meest eenvoudige geval, waarin er maar twee soorten 
goederen zijn; kleding en voedsel. Het inkomen, traditioneel aangegeven met I, wordt 
in zijn geheel opgemaakt aan kleding en voedsel. Als de prijs van voedsel PF en van 
kleren PC is, worden alle mogelijke bestedingen aangeven door de budgetlijn, zoals 
getekend in de figuur. Deze lijn snijdt de verticale as in het punt I/PC, immers, wanneer 
het hele inkomen aan kleren wordt uitgegeven kan de consument I/PC eenheden kleren 
kopen. De horizontale as wordt gesneden in het punt I/PF . De budgetlijn is de rechte 
lijn tussen deze punten3. De richtingscoëfficient is dan –PF/PC.    

 kleding 

voeding 

I/P C 

I/P F 

Helling  d C/ d F= - P F /P C 

 
FIGUUR I-8 De budgetrestrictie met inkomen I en prijzen voor voedsel en kleren 
van respectievelijk PF en PC 

 

De volgende figuren laten zien, wat er gebeurt wanneer het inkomen of een van de 
prijzen verandert. Wanneer het inkomen stijgt, maar de prijzen gelijk blijven, zal de 
helling van de budgetlijn niet veranderen (die is immers –PF/PC ). Een hoger inkomen 
leidt er toe dat deze consument meer kan kopen, oftewel, de nieuwe budgetlijn loopt 
evenwijdig aan de oude, maar verder van de oorsprong af. De rechterfiguur laat het 
effect zien van verhoging van de prijs van voedsel van PF1 Naar PF2. Het snijpunt met 
de verticale as verandert niet, immers een prijsverandering voor voedsel heeft geen 
gevolgen voor een consument die het hele inkomen uitgeeft aan kleding. Door de 
hogere prijs van voedsel verandert wel de helling; de budgetlijn draait naar binnen.   

 

kleding

voeding

I1/PC

I1/PF

I2/PC

I2/PF  

kleding

voeding

I/PC

I/PF2 I/PF1  
FIGUUR I-9 Verhoging van inkomen en een verhoging van de prijs van voeding  

                                                        
3 Het is een rechte lijn onder de aanname dat er sprake is van een markt met vele 
consumenten, en de consumptie van één consument geen invloed heeft op de prijs. 

Budgetrestrictie 
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1.3 De optimale keuze 
De optimale keuze van een consument hangt natuurlijk af van zowel de 
preferentiestructuur als de budgetrestrictie. Gegeven de restrictie, die wordt gevormd 
door het inkomen en de prijzen, probeert de consument een zo hoog mogelijk nut te 
bereiken. In de figuur is een budgetlijn en een aantal indifferentiecurven getekend. 
Bedenk dat er tussen deze indifferentiecurven nog vele anderen liggen. In dit figuur 
is punt B duidelijk niet optimaal; wanneer de consument op de budgetlijn naar 
rechtsonder beweegt, komt op hij terecht op indifferentiecurven met een hoger nut. 
Dat gaat door tot punt A, met nut U2, wanneer de consument dan nog verder naar 
rechtsonder gaat, komt hij op een lager nut uit. In het punt A raakt de 
indifferentiecurve de budgetlijn. Dat betekent dat de richtingscoëfficient van 
budgetlijn, –PF/PC . gelijk is aan de richtingscoëfficient van de indifferentiecurve, en 
dat is –MRS, de marginale substitutieverhouding met een minteken ervoor.  

kleding

voeding

B

A

D

U1

U2

U3

 
FIGUUR I-10 De optimale keuze A, waar de  marginale substitutieverhouding 

gelijk is aan de prijsverhouding 

 

De marginale substitutieverhouding geeft aan in welke verhouding deze consument 
bereid is om de twee goederen te ruilen. Het zegt dus iets over welk nut de 
consument hier van extra eenheden van een goed heeft. Meer formeel kunnen we het 
volgende afleiden. Stel de consument is bereid om maximaal ? C eenheden kleren op 
te geven om ? F eenheden voedsel te ontvangen (waarbij ? C een negatief getal en ? F 
een positief getal is). Dan is de MRS dus –? C/? F. Door deze transactie gaat de 
consument er niet op voor- of achteruit. Doordat de consument ? C eenheden kleren 
opgeeft, verandert zijn nut met ? C MUC (een negatief getal) en doordat hij er ? F 
eenheden voedsel bij krijgt verandert zijn nut met ? F MUF (een positief getal). Deze 
effecten zijn precies even groot, dus ? C MUC + ? F MUF = 0. Oftewel –? C/? F = 
MUF/MUC, en dus gelijk aan de MRS.  

In het punt van de optimale keuze geldt dat MRS=PF/PC, dus MUF/MUC=PF/PC. Dit 
kunnen we ook schrijven als MUF/PF=MUC/PC.  

MUF/PF betekent in feite het nut van een extra eenheid voedsel, gedeeld door de prijs 
van een eenheid voedsel, oftewel, het nut per euro uitgegeven aan een extra eenheid 
voedsel. In het punt van de optimale keuze is het nut per euro uitgegeven aan een 
extra eenheid voedsel gelijk aan het nut per euro uitgegeven aan een extra eenheid 
kleren.  

Dit is een belangrijk principe, en ook intuïtief makkelijk te begrijpen. Stel namelijk dat 
dit niet zou gelden, en de laatste euro die de consument heeft uitgegeven aan voedsel 
meer nut opleverde dan de laatste euro uitgegeven aan kleren. Dat de laatste euro die 

Optimale keuze 
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is uitgegeven aan kleren, beter aan voedsel besteed kunnen worden. De keuze was 
dus blijkbaar niet optimaal. 

 

Een bijzonder soort nutsfunctie 

We beschouwen de nutsfunctie U(F,C)=FaCb. Het marginaal nut van kleren is 

MUC=dU/dC= bFaCb-1 

Het marginaal nut van voedsel is  

MUF=dU/dF= aFa-1Cb. 

De marginale substitutieverhouding is  

MRS=MUF/MUC= aFa-1Cb / bFaCb-1=aC/bF. 

Bij de optimale keuze geldt dat de MRS gelijk is aan de verhouding van de prijzen, 
dus aC/bF=PF/PC. Dit kunnen we ook schrijven als aCPC=bFPF. Bedenk dat CPC de 
hoeveelheid geld is dat de consument uitgeeft aan kleren (aantal maal prijs) en FPF de 
totale uitgaven aan voedsel, en dat het gehele inkomen aan voedsel en kleren wordt 
besteed, dus  

I=CPC+FPF=FPF(a+b)/a en dus FPF=aI/(a+b). 

Evenzo geldt dat CPC=bI/(a+b). Dit betekent dat bij dit soort functies altijd hetzelfde 
deel van het inkomen aan kleren (namelijk a/(a+b)) en hetzelfde deel (namelijk 
b/(a+b)) aan voedsel wordt uitgegeven, onafhankelijk van de prijzen van kleren en 
voedsel. In sommen zullen we wel eens gebruik maken van deze handige eigenschap 
van dit soort nutsfuncties. 

 

De prijs-consumptiecurve en de individuele vraagcurve 

Wanneer we het inkomen constant houden en de prijs van één van de goederen, 
bijvoorbeeld voeding, variëren, zal het aantal eenheden voeding dat wordt 
aangeschaft variëren. Dit is weergegeven in figuur I-11. Hier is uitgegaan van een 
inkomen van I=20, een prijs van kleren van PC=2. De prijs van een eenheid voedsel 
wordt gevarieerd van PF=0.5, naar PF=1 en PF=2. De consument heeft een 
preferentiestructuur die zodanig is dat hij bij deze prijzen respectievelijk 20, 12 en 4 
eenheden voedsel consumeert. De curve die de nutsmaximaliserende pakketten bij 
verschillende prijzen van voeding verbindt, heet de prijs-consumptiecurve.  
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Kleding
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FIGUUR I-11 De prijs-consumptiecurve verbindt de nutsmaximaliserende 

pakketten bij verschillende prijzen van voeding 

Prijs-
consumptiecurve 
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Vervolgens kunnen we een figuur maken met de op verticale as de prijs van voeding 
en op de horizontale as het aantal eenheden voeding dat wordt aangeschaft door deze 
consument (ook hier geldt weer dat het inkomen en de prijs van kleren niet 
verandert). Dit is de individuele vraagcurve.  
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FIGUUR I-12 De individuele vraag relateert de hoeveelheid die de consument van 

een goed wil kopen aan de prijs van dat goed. Punten E, G en H 
corresponderen met respectievelijk A, B en C in figuur I-11 

 

Er zijn twee belangrijke eigenschappen van individuele vraagcurven: 

1) Het nutsniveau dat bereikt kan worden, verandert als we langs de vraagcurve 
bewegen. Deze is hoger wanneer de prijs lager is. 

2) Op elk punt van de vraagcurve, maximaliseert de consument zijn nut door 
ervoor te zorgen dat de MRS van voeding voor kleding gelijk is aan de 
prijsverhouding van voeding voor kleding. 

Dit tweede punt betekent, dat als PF daalt, ook PF/PC en MRS dalen: 
Punt E: PF/PC = 2/2 = 1 = MRS 
Punt G: PF/PC = 1/2 = .5 = MRS  
Punt H: PF/PC = .5/2 = .25 = MRS 

 

Inkomens-consumptiecurve: normale en inferieure goederen 

In figuur I-13 is verondersteld dat de prijzen van voedsel en kleren constant zijn (PF=1 
en PC=2). Vervolgens wordt het inkomen gevarieerd, I=10, 20 en 30. Het gestegen 
inkomen betekent dat de budgetlijnen verder van de oorsprong komen te liggen, 
maar wel evenwijdig aan de oorspronkelijke budgetlijn (immers de 
richtingscoefficiënt hangt af van de relatieve prijzen en die blijven constant). De 
inkomens-consumptiecurve verbindt de nutsmaximaliserende combinaties van voeding 
en kleding behorend bij elk inkomensniveau. Wanneer het inkomen verandert, 
verschuift ook de vraagcurve, zoals geïllustreerd in figuur I-14.. 

 

 

Individuele 
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FIGUUR I-13 Een inkomensstijging zorgt, bij gegeven prijzen, voor een 

verandering van het gekozen pakket, langs de inkomens-
consumptiecurve 
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FIGUUR I-14 Een toename van het inkomen, van 10 naar 20 naar 30, veroorzaakt 

bij gegeven prijzen, een verschuiving van de vraagcurve. Als voeding 
een “normaal” goed is, verschuift de vraagcurve naar buiten 

 

Hoe deze inkomens-consumptiecurve er precies uitziet, hangt af van het karakter van 
het goed. In het bovenstaand voorbeeld leidt een hoger inkomen tot meer consumptie 
van voeding. In dat geval heeft de inkomens-consumptiecurve een positieve 
richtingscoëfficient, de inkomenselasticiteit is positief, en het goed wordt normaal 
genoemd. 

In figuur I-15 wordt een voorbeeld gegeven van een goed dat, boven een bepaald 
inkomensniveau, inferieur is. Het betreft hier hamburgers. Wanneer een laag inkomen 
stijgt, stijgt de consumptie van hamburgers nog. Als het inkomen nog hoger wordt, 
begint het aantal hamburgers te dalen (wellicht gaat deze consument dan meer 
biefstuk eten in plaats van hamburgers). In het deel van de inkomens-
consumptiecurve met een een negatieve helling neemt de gevraagde hoeveelheid af 
als het inkomen stijgt, de inkomenselasticiteit is dan negatief en het goed wordt een 
inferieur goed genoemd. 

Merk op dat of een goed normaal of inferieur is afhangt van het inkomen, en geen 
kenmerk van het goed zelf is! 

Normaal goed 

Inferieur goed 



1. Inleiding en vraagzijde 

16 

 

 

Hamburger 

Andere 
goederen 

15 

30 

U 3 

C 

15 

30 

U 3 

C 

Inkomens - consumptiecurve Inkomens - consumptiecurve 

10 5 20 

5 

10 

A 
U 1 

B 

U 2 

10 5 20 

5 

10 

A 
U 1 

B 

U 2 

 
FIGUUR I-15 Hamburger is tussen A en B een normaal goed maar wordt een 

inferieur goed als de inkomens-consumptiecurve tussen B en C 
terugbuigt 

 

Engel-curven 

We kunnen ook de geconsumeerde hoeveelheid van een goed afzetten tegen het 
inkomen. We krijgen dan een Engel4-curve. Voor een normaal goed heeft de Engel-
curve een positieve helling en voor een inferieur goed een negatieve helling, zie 
figuur I-16. 
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FIGUUR I-16 Een Engel-curve buigt bij een inkomen waarin het inferieur wordt 

 

Substituten en complementen bij de individuele vraag 

We kunnen natuurlijk ook kijken wat er met de consumptie van het ene goed gebeurt 
wanneer de prijs van het andere goed verandert. Twee goederen zijn substituten als 
een stijging van de prijs van het ene goed leidt tot een toename van de vraag naar het 
andere goed (en een daling in prijs tot een afname van de vraag). Denk bijvoorbeeld 
aan bioscoopkaartjes en het huren of kopen van video’s/dvds. Wanneer 

                                                        
4 Ernst Engel, 1821-1896, Duits statisticus 

Engel-curve  

Substituten 
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bioscoopkaartjes in prijs stijgen, zal een consument eerder geneigd zijn om een video 
of dvd te huren, de vraag naar video’s zal dan stijgen.  

Twee goederen zijn complementen als een daling van de prijs van het ene goed leidt tot 
een toename van de vraag naar het andere goed (en een stijging van de prijs tot een 
afname van de vraag). Denk bijvoorbeeld aan benzine auto’s. Wanneer de benzine 
duurder wordt zal de vraag naar auto’s afnemen en goedkopere benzine zal de vraag 
doen toenemen. 

Tenslotte kunnen twee goederen onafhankelijk zijn. Dit is het geval wanneer een 
prijsverandering van het ene goed geen invloed heeft op de vraag naar het andere 
goed.  

 

Of twee goederen complementen of substituten zijn kan je ook zien aan de prijs-
consumptiecurve,  figuur I-11. Tussen A en B daalt de prijs-consumptiecurve. Van B 
naar A stijgt de prijs van de prijs van voeding en stijgt de consumptie van kleren. 
Voeding en kleren zijn daar dus substituten. Tussen B en C stijgt de prijs-
consumptiecurve. Van C naar B stijgt de prijs van voeding en daalt de consumptie 
van kleding: kleding en voeding zijn hier dus complementen. Kortom: waar een prijs-
consumptiecurve dalend verloopt zijn de twee goederen substituten en waar de curve 
stijgend verloopt zijn de twee goederen complementen. 

 

Inkomens- en substitutie-effecten 

Een prijsdaling van een goed heeft twee effecten:  

1. Consumenten hebben te maken met een toename van hun koopkracht als een 
goed in prijs daalt, dit noemen we het inkomenseffect. 

2. Consumenten willen meer kopen van het goed waarvan de relatieve prijs is 
gedaald, en minder van het goed waarvan de relatieve prijs is gestegen, dit 
noemen we het substitutie-effect. 

Deze effecten kunnen we op de volgende wijze uit elkaar halen. 

Het substitutie-effect is de verandering in de geconsumeerde hoeveelheid als gevolg 
van een prijsverandering, waarbij het nutsniveau constant wordt gehouden. Bij een 
prijsdaling, leidt het substitutie-effect altijd tot een toename van de gevraagde 
hoeveelheid. 

Het inkomenseffect is de verandering van de gevraagde hoeveelheid van een goed als 
gevolg van de verandering van de koopkracht, waarbij de prijsverhouding constant 
wordt gehouden. Wanneer iemands inkomen toeneemt, kan de gevraagde 
hoeveelheid van een goed toenemen (normaal goed) of afnemen (inferieur goed). 

In figuur I-17 wordt dit gedemonstreerd voor een normaal goed. Oorspronkelijk 
wordt A geconsumeerd, waar de nutsindifferentiecurve U1 de oorspronkelijke 
budgetlijn RS raakt. De prijs van voeding daalt, de budgetlijn draait dan om punt R 
naar buiten en wordt RT. Het nieuwe raakpunt met een indifferentiecurve U2 is in B. 
Om het substitutie- en inkomenseffect te berekenen, behouden we het oorspronkelijke 
nutsniveau U1 en nemen de nieuwe relatieve prijzen. We kijken dus waar een 
budgetlijn evenwijdig aan RT (=nieuwe prijsverhouding) de nutsindifferentiecurve U1 
(=oorspronkelijk nutsniveau) raakt, dat is punt D. Van F1 naar E (van A naar D) is het 
substitutie-effect, van E naar F2, (van D naar B) is het inkomenseffect. 

Complementen 

Onafhankelijk 

Het substitutie-
effect 

Het inkomenseffect 
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FIGUUR I-17 Het inkomens- en substitutie-effect 

Het substitutie-effect is altijd positief, maar bij inferieure goederen is het 
inkomenseffect negatief, zie figuur I-18. Hier zou in principe het inkomenseffect het 
substitutie-effect teniet kunnen doen. In dat geval spreken we van Giffen goederen. In 
dat geval stijgt de vraagcurve. Giffen goederen komen zelden voor. Een voorbeeld dat 
wel eens wordt gegeven zijn aardappels in Ierland in de 19de eeuw. Ierland was toen 
zeer arm, er heeft zelfs grote hongersnood geheerst. Stel nu dat aardappels de 
goedkoopste manier zijn om caloriën binnen te krijgen en een familie net genoeg geld 
heeft om aardappels te kopen, maar niets anders. Wanneer de prijs van aardappels 
daalt, houdt de familie geld over om ook eens een stukje worst te kopen, en de 
consumptie van aardappels daalt. 
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FIGUUR I-18 Het inkomens en substitutie-effect bij een inferieur goed. Omdat 

voeding een inferieur goed is, is het inkomenseffect negatief. Het 
substitutie-effect is hier echter groter dan het inkomenseffect 

 

Giffen goederen 
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1.4 Marktvraagcurve 
We hebben reeds gekeken naar de vraagcurve van een individuele consument, dat is 
de relatie tussen de prijs van het goed en de vraag van die consument. De prijs die op 
de markt tot stand komt, hangt echter af van de totale marktvraag. De marktvraagcurve 
is een curve die de relatie weergeeft tussen de totale vraag (van alle vragers op de 
markt) naar een bepaald goed en de prijs van dat goed. 

 

Voorbeeld 

We kijken naar een markt met drie consumenten, A, B en C. Alledrie de consumenten 
hebben een individuele vraagcurve, die voor elke prijs aangeeft hoeveel eenheden ze 
wensen te consumeren. In tabel I-2 zijn de waarden van deze curven weergegeven. 
Om nu de marktvraagcurve uit te rekenen, moeten we bij iedere prijs de individuele 
vragen bij elkaar optellen om tot de marktvraag bij die prijs te komen. In figuur I-19 is 
te zien dat de marktvraagcurve ontstaat door de individuele vraagcurven horizontaal 
bij elkaar op te tellen. 

 

Prijs (euro) Individu A 
(eenheden) 

Individu B 
(eenheden) 

Individu C 
(eenheden) 

Markt (eenheden) 

1 6 10 16 32 

2 4 8 13 25 

3 2 6 10 18 

4 0 4 7 11 

5 0 2 4 6 

Tabel I-2 Voorbeeld van individuele vraagcurven en de marktvraagcurve 
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FIGUUR I-19 De marktvraagcurve wordt verkregen door individuele vraagcurven 

bij elkaar op te tellen 

 

Aan de figuur is goed te zien wat er gebeurt wanneer een extra consument de markt 
betreedt. De marktvraagcurve verschuift dan naar rechts. Factoren die de individuele 
vraagcurve van (veel) consumenten beïnvloeden, hebben ook invloed op de 
marktvraag. Bijvoorbeeld, wanneer het inkomen van veel consumenten stijgt, zullen 
bij een normaal goed de individuele vraagcurven naar rechts verschuiven, en dus ook 
de marktvraagcurve. 

Marktvraagcurve 
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Consumentensurplus  

Het individuele consumentensurplus is het verschil tussen het bedrag dat een 
consument maximaal bereid is voor een eenheid van een goed te betalen en de prijs die 
werkelijk wordt betaald. Interessanter is het markt consumentensurplus; dat is de som 
van alle individuele consumentensurplussen. Wanneer we de marktvraagcurve kennen, 
is het consumentensurplus makkelijk te berekenen. Het is de oppervlakte onder de 
marktvraagcurve, tot aan de marktprijs. In de figuur is het gehele gebied onder de 
marktvraagcurven (rechts tot aan de evenwichtshoeveelheid) de totale waarde van de 
gekochte goederen, het donkere gebied is de hoeveelheid geld die daarvoor is betaald 
(de bestedingen), en het lichte gebied is dan het consumentensurplus. 

Het consumenten- en later ook het producentensurplus zal in deel III worden gebruikt 
om de kosten en opbrengsten van verschillende marktvormen te evalueren, en de 
effecten van overheidsingrijpen te bestuderen.  
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FIGUUR I-20 Het consumentensurplus 
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Opgaven 1 
Opgave 1.1 Kunnen indifferentiecurven elkaar snijden? Waarom niet, of geef 
een voorbeeld. 

Opgave 1.2 Teken (analoog aan figuur I-7) indifferentiecurven voor een 
consument die alleen een rechterbeen (en voet) heeft. 

Opgave 1.3 In het bepalen van de optimale keuze zijn we steeds uitgegaan van 
een consument met convexe indifferentiecurven. Deze opgave gaat over de optimale 
keuze wanneer de indifferentiecurven niet convex zijn. Wat is de optimale keuze in 
het geval van: 

a) Volledige substituten. Jan is altijd bereid om 2 blikjes pepsi te ruilen voor 1 
blikje coca-cola of 1 blikje cola voor 2 blikjes pepsi. Pepsi en coca-cola is even 
duur, 1 euro per stuk. Teken de indifferentiecurven en de budgetlijn horend 
bij 6 euro. Wat is optimale keuze? 
Teken de prijs-consumptiecurve voor een variabele prijs van coca-cola en de 
inkomens-consumptiecurve. 

b) Volledige complementen. Piet drinkt altijd koffie en cognac in de verhouding 
één op één. Koffie kost 1 euro en cognac 3 euro per glas. Teken de 
indifferentiecurven en de budgetlijn horend bij 12 euro. Wat is optimale 
keuze?  
Teken de prijs-consumptiecurve voor een variabele prijs van cognac en de 
inkomens-consumptiecurve. 

Opgave 1.4 Het hele inkomen wordt uitgegeven aan voedsel en kleren. Stel dat 
voedsel een inferieur goed is. Kunnen kleren dan ook inferieur zijn? 

Opgave 1.5 Henk heeft de nutsfunctie U(F,C)=F.C, waarbij F en C voor het 
aantal eenheden voedsel en kleren staat. De prijs van een eenheid voedsel is PF=2 en 
de prijs van een eenheid kleren is PC=1. Zijn inkomen is 24.  

a) Teken de budgetlijn. 

b) Henk consumeert 8 eenheden kleren en 8 eenheden voedsel. Teken de 
nutsindifferentiecurve door dit punt. Is de consumptie van Henk optimaal? 
Hoe kun je dat uit de figuur afleiden? 

c) Bereken de optimale consumptie voor Henk. (bereken hiertoe eerst MUF en 
MUC en gebruik dat Henk zijn hele inkomen zal besteden). 

d) De prijs van voedsel daalt naar 1. Wat is nu de optimale consumptie? 

e) Welk deel van zijn inkomen geeft Henk uit aan voedsel in c) en in d)? Is dit 
altijd zo, ongeacht de prijs? 

f) Wat is het inkomens en het substitutie-effect van de prijsverlaging in d)?  

Opgave 1.6 Frits geeft al zijn geld uit aan films: het huren van dvd’s of het 
bezoeken van de bioscoop. Hij heeft 48 euro per week te besteden. Wanneer een 
bioscoopkaartje 8 euro kost en het huren van een dvd 4 euro, gaat hij 3 keer naar de 
bioscoop en huurt hij 6 films. Wanneer de prijs van een bioscoopkaartje naar 12 euro 
stijgt en de huur van een dvd naar 2 euro zakt, gaat hij nog twee keer naar de 
bioscoop en huurt hij 12 films per week. Is Frits er door deze prijsveranderingen op 
achteruitgegaan, vooruitgegaan, of kunnen we hier geen uitspraak over doen? (Hint: 
teken de budgetrestricties en de keuzes)   

Opgave 1.7 Is de vraag naar Douwe Egberts koffie elastischer of inelastischer 
dan de vraag naar koffie in het algemeen? 
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Opgave 1.8  

Op het ministerie van onderwijs wordt 
koffie geschonken aan de ambtenaren. De 
totale vraag naar koppen koffie per dag 
wordt gegeven door Q=8000-500P met P 
de prijs in eurocent per koffie.  

a) In eerste instantie is de koffie gratis. 
Wat is het consumentensurplus? 

b) Er wordt nu 10 cent per kop koffie 
gevraagd. Wat is nu het 
consumentensurplus? 

 
 

Opgave 1.9 Deze vraag gaat over het berekenen van indexcijfers voor de 
inflatie. We beperken ons weer tot alleen kleren en voedsel. In 1990 kost een eenheid 
kleren en een eenheid voedsel (omgerekend) 1 euro en de consument met een budget 
van 500 euro koopt dan 250 eenheden voedsel en 250 eenheden kleren. In 2004 is de 
prijs van voedsel gestegen tot 3 euro per eenheid en van kleren naar 2 euro. De 
gemiddelde consument koopt nu 200 eenheden voedsel en 300 eenheden kleren. 

a) Een veelgebruikte  manier om de inflatie te berekenen is de Laspeyres-index. 
Voor het basisjaar wordt deze op 100 gezet. Daarna wordt berekend wat het 
in het huidig jaar (2004) zou kosten om dezelfde goederen te kopen als in het 
basisjaar 1990, en dat bedrag gedeeld door het budget in het basisjaar, maal 
100 is de Laspeyres-index. Bereken deze index. 

b) Een andere manier is de Paasche-index. Deze gaat uit van de huidige bundel 
producten. De Paasche-index  is dan het bedrag dat nu nodig is om deze 
bundel te kopen, gedeeld door het bedrag dat nodig zou zijn geweest in het 
basisjaar, maal 100. Bereken deze index. 

c) De indices geven verschillende waarden, omdat ze beide geen rekening 
houden met het substitutie-effect. De Laspeyers-index overschat de inflatie en 
de Paasche index onderschat de inflatie. Wanneer we de nutsfunctie van de 
consument kennen, kunnen we de ideale index uitrekenen. Voor de ideale 
index  wordt het bedrag dat de consument in het huidig jaar nodig heeft om 
hetzelfde nut te bereiken als in het basisjaar berekend. Dit bedrag wordt weer 
door het budget in het basisjaar gedeeld en met 100 vermenigvuldigd. Neem 
nu aan dat de nutsfunctie U(F,C)=FC is. Bereken de ideale index. 

Een ander probleem bij het berekenen van inflatiecijfers is dat er steeds nieuwe 
producten bijkomen en de kwaliteit van bestaande producten verandert. Kunnen we 
in een mandje videobanden vervangen door dvd’s, of moeten we er dan ook rekening 
mee houden dat dvd’s een betere kwaliteit bieden? Is er sprake van constante prijzen 
voor computers wanneer de gemiddelde desktop computer nu even duur is dan 3 jaar 
geleden (maar wel 5 keer zo snel, en met een dvd-brander, etc)? En als we willen 
compenseren voor kwaliteit, hoe kunnen we dat objectief doen? Dit blijft een 
terugkomend punt van discussie tussen economen. 
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2. Aanbodzijde: Productie 
 

We gaan in dit deel uit van perfect competitieve markten. Dat betekent dat een 
producent prijsnemer is op de markt van het product (ze heeft geen invloed op de 
prijs) en ook prijsnemer is op de arbeids- en kapitaalmarkten. Een producent wordt 
geconfronteerd met een aantal beslissingsproblemen. Een probleem is de 
productietechnologie. Hoe kan de producent het product produceren? En wat is de 
optimale manier van produceren wanneer we ook rekening houden met de kosten 
van de productiefactoren. 

 

2.1 Productietechnologie 
We nemen het voorbeeld van een ijs-producent, die ambachtelijk ijs produceert . 
Behalve de grondstoffen  (die we even buiten beschouwing laten) heeft ze werknemers 
(arbeid) nodig en kapitaal (apparaten om ijs te mengen etc). De productiefunctie is 
Q(K,L) waarbij K voor Kapitaal en L voor arbeid (Labor) staat. Op lange termijn zijn alle 
combinaties van kapitaal en arbeid mogelijk. Echter, ijsapparaten moeten in Italië 
worden besteld en hebben een levertijd van een half jaar. Op korte termijn kan de 
producent alleen de input arbeid variëren, Q=QK(L). In de micro economie wordt de 
lange termijn gedefinieerd als de termijn waarop alle inputs variabel zijn. 

 
Korte termijn: een van de productiefactoren ligt vast 

In figuur II-1 wordt de korte termijn productiefunctie van  de ijsproducent gegeven.  Op 
de horizontale as staat het aantal eenheden arbeid, op de verticale as de productie. 
Zonder arbeid is de productie 0. Twee effecten spelen een rol bij de productiviteit van 
arbeid. Een positief effect is dat het bij meer eenheden arbeid mogelijk is om efficiënter 
te werken door specialisatie. Een negatief effect is dat wanneer er meer eenheden arbeid 
worden gebruikt, het steeds moeilijker wordt om het werk zo te organiseren dat de 
machines goed gebruikt worden en de werknemers elkaar niet in de weg lopen. In de 
figuur kan je zien dat bij de eerste eenheden arbeid het eerste, positieve effect 
overheerst. Vanaf eenheid 3 daalt de marginale productiviteit (dit is de extra productie 
door  een extra eenheid arbeid, de afgeleide van QK), er is dan sprake van verminderde 
marginale opbrengsten. Vanaf eenheid 8 wordt deze zelfs negatief! Dat betekent dat vanaf 
dat punt de werknemers elkaar zo erg in de weg lopen dat je er beter een paar naar huis 
zou kunnen sturen.  

In het figuur staan ook een aantal voerstralen getekend, dit zijn de lijnen vanuit de 
oorsprong naar een punt op de productiefunctie. De richtingscoëfficient van de zo’n 
voerlijn is gelijk aan Q/L en is dus gelijk aan de gemiddelde productiviteit (APL). De 
richtingscoëfficient op een punt van de productiefunctie is gelijk aan de marginale 
productiviteit MPL. De gemiddelde productiviteit is maximaal waar de voerstraal de 
grootste richtingscoëfficient heeft, in de figuur bij punt C. Op dat punt raakt de 
voorstraal de productiefunctie, en is de APL dus gelijk aan de MPL.  

Dit is goed te zien in figuur II-2, hier  wordt de marginale productiviteit en de 
gemiddelde productiviteit weergegeven. Zolang de marginale productiviteit (MPL) 
groter is dan de gemiddelde productiviteit (APL), stijgt de APL (tot punt E) en wanneer 
de MPL kleiner is dan de APL, daalt de APL. Oftewel, de APL is bereikt de top waar de 
MPL=APL.  
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FIGUUR II-1 De productiefunctie waarbij kapitaal onveranderd is en het aantal 

eenheden arbeid varieert 
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FIGUUR II-2 De marginale productie MPL (Marginal Productivity of Labor) en de 

gemiddelde productie APL (Average Productivity of labor)  
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Lange termijn: beide productiefactoren zijn variabel 

Op lange termijn zijn beide inputs variabel. Figuur II-3 laat een aantal isoquanten 
zien. Een isoquant verbindt alle combinaties van kapitaal en arbeid die leiden tot 
dezelfde productie. In dit figuur is er sprake van verminderde marginale opbrengst 
van arbeid. Immers, bij een vast kapitaal van arbeid levert de eerste eenheid arbeid 55 
op (van de oorsprong naar A), de tweede eenheid 20 (van A naar B, productie van 55 
naar 75) en de derde nog maar 15 (van B naar C, van 75 naar 90). Er is hier ook sprake 
van verminderde  meeropbrengsten van kapitaal. Wanneer we het aantal eenheden 
arbeid constant houden op 3 en het aantal eenheden kapitaal van 0 naar 1,2 en 3 laten 
oplopen, stijgt de productie met respectievelijk 55, 20 en 15. 
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FIGUUR II-3 Isoquanten.  De onderste isoquant verbindt alle combinaties van 

kapitaal en arbeid die 55 eenheden produceren 

 

Wanneer we beide productiefactoren kunnen variëren, kunnen we dezelfde productie 
realiseren door de ene factor de substitueren voor de andere factor, waarbij we de 
productie gelijk houden. Dit wordt geïllustreerd in figuur II-4. De verhouding waarin 
we kunnen substitueren heet de MRTS (Marginal Rate of Technical Substitution). De 
MRTS hangt af van waar we ons bevinden op de isoquant. Wanneer we relatief veel 
kapitaal (5) en weinig arbeid (1) hebben, kunnen we  twee eenheden kapitaal ruilen 
voor 1 eenheid arbeid, de MRTS=2. Vervolgens kunnen we nog 1 op1 ruilen, de 
MRTS is dan 1. Wanneer we nog meer kapitaal voor arbeid willen ruilen, daalt de 
MRTS verder tot 2/3 en 1/3.  In dit geval, waarbij de isoquanten convex zijn, hangt de 
technische ruilverhouding af van de verhouding tussen kapitaal en arbeid: wanneer 
er relatief veel machines zijn, is de producent bereid veel machines op te geven om 
meer arbeid te krijgen, en wanneer er relatief veel arbeid is, weinig. 

De MRTS hangt samen met de marginale productiviteit van kapitaal en arbeid op dat 
punt. Stel dat we ∆K kapitaal inleveren in ruil voor ∆L arbeid, zodanig dat we op 
dezelfde isoquant blijven. We verliezen dan MPK * ∆K en winnen MPL * ∆L, dus MPK 
* ∆K+ MPL * ∆L =0. Hieruit volgt dat MPL/MPK=-∆K/∆L=MRTS.  
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FIGUUR II-4 Substitutie tussen productiefactoren 

 

Figuur II-5 en II-6 laten 2 extreme productiefuncties zien. In figuur II-5 zijn arbeid en 
kapitaal perfecte substituten; arbeid en kapitaal zijn overal inwisselbaar in dezelfde 
verhouding. Figuur II-6 laat de situatie zien waarin arbeid en kapitaal perfecte 
complementen zijn. Er is hier een vaste verhouding tussen kapitaal en arbeid vereist. 
Bijvoorbeeld, elke tuinman zit op 1 grasmaaier. Meer tuinmannen zonder meer 
grasmaaiers levert geen extra productie op, en aan meer grasmaaiers zonder extra 
tuinmannen  hebben we ook niets. De marginale productiviteit en arbeid (en ook van 
kapitaal) is hier 0 vanaf het punt  met evenveel eenheden kapitaal en arbeid. 

In de praktijk zullen we meestal uitgaan van een situatie als in figuur II-4 met 
convexe isoquanten en  afnemende marginale meeropbrengsten. 
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FIGUUR II-5 Isoquanten van een productiefunctie waarbij kapitaal en arbeid 

perfecte substituten zijn 
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FIGUUR II-6 Isoquanten van een productiefunctie waarbij kapitaal en arbeid 

perfecte complementen zijn 

 

Schaalopbrengsten 

Wat gebeurt er nu wanneer we zowel het aantal eenheden kapitaal als arbeid met een 
factor vermenigvuldigen, bijvoorbeeld verdubbelen? Verandert dan de productie met 
dezelfde factor (verdubbeld) of juist meer of minder? Dit is een vraag over 
schaalopbrengsten : is een groot bedrijf voordelig of geldt juist “small is beautiful”? 
Figuur II-7 laat situaties zien met respectievelijk toenemende schaalopbrengsten 
(increasing returns to scale), afnemende schaalopbrengsten (decreasing returns to 
scale) en constante schaalopbrengsten (constant returns to scale).  

Om schaalopbrengsten formeel te definiëren kunnen we gebruik maken van het 
begrip schaalelasticiteit. We vermenigvuldigen beide productiefactoren met t (de 
schaal) en kijken naar de elasticiteit in het punt t=1.  

1
),(

),(

=t
LKQ

t
dt

tLtKdQ
 

Wanneer deze schaalelasticiteit kleiner is dan 1 is er sprake van afnemende 
schaalopbrengsten, groter dan 1 toenemende schaalopbrengsten, en gelijk aan 1 
constante schaalopbrengsten. 

In de praktijk zal het meestal zo zijn dat er eerst sprake is van toenemende 
schaalopbrengsten (als een klein bedrijf groter wordt kunnen werknemers zich meer 
specialiseren) en wanneer een bedrijf groter wordt worden de schaalopbrengsten 
constant en op een zeker moment zelfs afnemend. Naar mate een bedrijf groter wordt, 
wordt management steeds moeilijker (minder overzicht, meer communicatie nodig, 
moeilijker controle) en dus kostbaarder. 

 

Schaalelasticiteit 
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FIGUUR II-7 Toenemende,  afnemende en constante schaalopbrengsten 

 

2.2 Productiekosten 
Tot nu toe hebben we het gehad over de inzet van kapitaal en arbeid bij de productie. 
Nu gaan we kijken naar de kostenkant van de productie. Hiertoe is het nodig eerst 
een aantal begrippen te introduceren 

Boekhoudkosten (accounting cost) zijn de kosten zoals ze in de boekhouding worden 
genoteerd, het gaat dan om geld dat is uitgegeven om te produceren.  Economen 
hebben echter een breder kostenbegrip nodig. Economische kosten (economic costs) 
zijn alle kosten die het bedrijf maakt voor het produceren, inclusief 
gelegenheidskosten. 

Gelegenheidskosten, ook wel genoemd alternatieve kosten (opportunity costs) zijn 
impliciete kosten die je maakt doordat je bronnen gebruikt waardoor je niet meer in 
gelegenheid bent die bronnen op een alternatieve manier te gebruiken. Bijvoorbeeld, 
een banketbakker in het centrum van Amsterdam heeft het pand van de winkel in 
eigendom  (daar is zijn opa ooit nog begonnen als banketbakker), zonder 
hypothecaire lasten. Het gebruik van het pand zijn geen boekhoudkundige kosten (er 
wordt geen geld betaald) maar wel gelegenheidskosten. De banketbakker zou het 
pand ook kunnen verhuren, en doordat hij het zelf gebruikt mist hij dus de 
huuropbrengst. De gelegenheidskosten van het pand is het maximale bedrag dat hij 
zou kunnen verdienen met het pand als hij het anders zou aanwenden. 

Gezonken kosten (sunk cost) zijn kosten die al gemaakt zijn en niet terug te draaien 
zijn. Bijvoorbeeld, een bedrijf heeft 500.000 euro betaald voor een optie op een 

Economische 
versus boekhoud 
kosten 

Gelegenheidskosten 

Gezonken kosten 
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bedrijventerrein. De optie geeft recht om binnen twee jaar een pand te bouwen op het 
terrein. De optie is niet verhandelbaar, en  de optie vervalt als hij niet wordt 
uitgeoefend binnen twee jaar. Deze optie is een sunk cost en mag geen invloed 
hebben op de besluitvorming. Wanneer het bedrijf een alternatief heeft voor een 
bedrijfspand moeten beide alternatieven worden afgewogen zonder rekening te 
houden met de gezonken kosten. 

 

In de praktijk hebben veel mensen wel de neiging gezonken kosten mee te nemen in 
hun beslissingen. Een leuk onderzoek op een universiteitscampus illustreert dit. In 
het begin van het seizoen verkoopt het universiteitstheater abonnementen. Een 
random getrokken deel van de mensen die een abonnement hadden besteld kregen 
echter onverwachts een kleine of een grote korting op het abonnement. Vervolgens 
werd het theaterbezoek vergeleken van de groepen met een kleine, grote of geen 
korting. De kosten van het abonnement zijn gezonken kosten, volgens de 
economische theorie zou op de avond van de voorstelling elke abonnementhouder 
moeten afwegen of hij naar de voorstelling gaat of een voorkeur heeft voor een 
andere bezigheid. Het bleek echter dat naarmate men meer betaald had men meer 
voorstellingen bezocht; de gezonken kosten speelde dus blijkbaar wel een rol. 

Arkes, Hal R. and Catherine Blumer, “The Psychology of Sunk Costs,” Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 35 (1985), pp. 124-140. 

 

Vaste kosten (fixed costs), aangeduid met FC. Dit zijn kosten die niet afhangen van de 
grootte van de productie. Je kan hierbij denken aan de kosten van een bedrijfshal. De 
vaste kosten moeten worden opgebracht zolang het bedrijf bestaat. Wanneer besloten 
wordt de markt te verlaten en het bedrijf op te heffen, vervallen de vaste kosten (de 
bedrijfshal kan worden verkocht). 

Variabele kosten (variable costs), aangeduid met VC, zijn de kosten die variëren met 
de omvang van de productie. 

Marginale kosten (marginal cost), aangeduid met MC, zijn de kosten van het 
produceren van één extra eenheid. Dit is de afgeleide van de totale kosten functie 
TC(Q) naar Q, en omdat TC(Q)=FC+VC(Q) (de vaste kosten hangen niet af van de 
productie) zijn de marginale kosten ook de afgeleide van de variabele kosten naar Q. 

Voorts worden vaak ook nog de uitdrukkingen ATC (average total cost), AFC 
(average fixed cost) en AVC (average variabele cost) gebruikt; deze begrippen 
spreken voor zich. 

  

Korte-termijn-kosten 

Tenslotte zullen de kosten van productie verschillen op korte en lange termijn, omdat 
op lange termijn alle productiefactoren variabel zijn. Stel dat op korte termijn alleen 
arbeid te variëren is. De kosten van een extra eenheid arbeid is w (wage). De inzet van 
een extra eenheid arbeid levert MPL eenheden product op met MPL de marginale 
productiviteit van arbeid. Om één extra eenheid product te produceren is dus 1/MPL 
eenheid arbeid nodig en dat kost w/MPL. De korte termijn marginale kosten zijn MC= 
w/MPL. 

De marginale productiviteit van arbeid zal in vele gevallen eerst stijgen en daarna 
dalen (zie bijvoorbeeld figuur II-1). In die gevallen zullen de marginale kosten eerst 
dalen en dan stijgen. In figuur II-8 wordt een voorbeeld gegeven van een dergelijke 
kostenstructuur. Let op de volgende punten: 

• De gemiddelde vaste kosten dalen steeds; immers de vaste kosten worden 
over meer producten gedeeld 

Vaste kosten  

Variabele kosten 

Marginale kosten 

ATC, AFC en 
AVC 
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• Als MC < AVC daalt AVC; een extra eenheid produceren kost minder dan 
gemiddelde kosten van een eenheid tot dusver, de gemiddelde kosten zullen 
dus dalen. 

• Als MC > AVC stijgt AVC; een extra eenheid produceren kost meer dan 
gemiddelde kosten van een eenheid tot dusver, de gemiddelde kosten zullen 
dus stijgen. 

• Hetzelfde geldt voor de gemiddelde totale kosten: als MC < ATC daalt ATC 
en als MC > ATC stijgt ATC 

Dat de marginale kostenfunctie de gemiddelde totale en variabele kostenfuncties op 
het laagste punt snijden is ook te beredeneren door in de bovenste figuur voerstralen 
te tekenen (vergelijkbaar aan figuur II-1). De gemiddelde kosten zijn gelijk aan de 
richtingscoëfficiënt van de voerstraal, deze is minimaal wanneer de voerstraal de 
kostenfunctie niet snijdt maar raakt. Op dat punt zijn de gemiddelde kosten gelijk aan 
de marginale kosten (die immers gelijk zijn aan de afgeleide van de kostenfunctie). 
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FIGUUR II-8  Korte termijn kostenfuncties. In de bovenste figuur worden de totale 
kosten uitgesplitst naar vaste en variabele kosten. De onderste figuur 
laat de gemiddelde totale kosten (ATC) zien met de uitsplitsing in 
gemiddelde vaste kosten (AFC) en gemiddelde variabele kosten 
(AVC), en tenslotte de marginale kosten (MC) 
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Lange termijn kosten 

Op lange termijn kunnen beide productiefactoren worden gevarieerd. Voor een 
optimale combinatie van kapitaal en arbeid zijn de prijzen van kapitaal en arbeid van 
belang. Omdat we hier uitgaan van perfect competitieve markten, ook voor de 
productiefactoren, heeft de ondernemer geen invloed op de prijs van kapitaal en 
arbeid (ze is prijsnemer). De prijs van een eenheid arbeid wordt traditioneel 
weergegeven met w (van ‘wage’) en de prijs van een eenheid kapitaal met r. 

In figuren II-3 tot met II-7 hebben we isoquanten getekend (combinaties van kapitaal 
en arbeid die een gelijke productie opleveren), we kunnen nu ook iso-costlijnen 
tekenen. Dit zijn combinaties van kapitaal en arbeid die evenveel kosten. Dit zijn 
rechte lijnen, zie figuur II-9. 

Voor een isocostlijn  die behoort bij de totale kosten C, geldt dat C=wL+rK, oftewel 
K=C/r-(w/r)L. De verhouding tussen de kosten van arbeid en kapitaal bepaalt dus 
de richtingscoëfficient van de iso-costlijn. Wanneer bijvoorbeeld de lonen stijgen (en 
de kosten van kapitaal gelijk blijven) zullen de iso-costlijnen steiler worden. Hoe 
dichter een iso-costlijn bij de oorsprong ligt, hoe lager de kosten.  

Een producent die een hoeveelheid Q1 wil produceren, moet dus een punt kiezen op 
de isoquant behorende bij Q1. Ze zal een punt willen kiezen waarbij de kosten 
minimaal zijn, die dus hoort bij een iso-costlijn die zo dicht mogelijk bij de oorsprong 
ligt. In figuur II-9 kan de ondernemer bijvoorbeeld punt (L2, K2) , punt (L3, K3) of 
pount (L1, K1) kiezen. De eerste twee van de genoemde punten liggen echter op een 
hogere iso-costlijn dan het (L1, K1) punt. In het punt waar de iso-costlijn de isoquant 
raakt en niet snijdt zijn de kosten minimaal. De richtingscoëfficient van de iso-costlijn 
is w/r, de richtingscoëfficent van de isoquant is MRTS=MPL/MPK , de verhouding 
tussen de marginale productiviteit van arbeid en kapitaal. We kunnen dit 
herschrijven als MPL/w= MPK/r .  

MPL/w kunnen we interpreteren als het aantal eenheden wat geproduceerd wordt 
door een extra euro uit te geven aan arbeid en MPK/r als het aantal eenheden wat 
geproduceerd wordt door een extra euro uit te geven aan kapitaal. Deze getallen zijn 
in het optimale punt gelijk. Dit is eenvoudig in te zien. Stel dat MPL/w< MPK/r.  Dan 
heeft de laatste euro die uitgegeven is aan arbeid minder opgeleverd dan een extra 
euro uitgegeven aan kapitaal zou hebben opgeleverd; de ondernemer had die euro 
dus beter aan kapitaal kunnen uitgeven en de beslissing was niet optimaal.  
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FIGUUR II-9 Drie iso-costlijnen C1, C2 en C3, en één isoquant Q1 

 

Iso-costlijn 

Optimaal:  
MPL/w= MPK/r 
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Verandering van relatieve prijzen van input factoren 

Figuur II-10 laat zien wat er gebeurt met de optimale combinatie van kapitaal en 
arbeid wanneer relatieve prijzen veranderen. In dit geval wordt arbeid duurder,  de 
richtingscoëfficient van iso-costlijnen w/r wordt dus groter en de iso-costlijnen 
worden steiler. Dit heeft tot gevolg dat de optimale combinatie (de 
kostenminimaliserende combinatie) veranderd van A naar B. De ondernemer gaat in 
dit geval minder arbeid en meer kapitaal inzetten.  
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FIGUUR II-10 De optimale combinatie van kapitaal en arbeid verandert wanneer de 

relatieve prijzen veranderen. Arbeid wordt duurder en de 
ondernemer zal meer kapitaal en minder arbeid inzetten 

 

Productie veranderen bij gelijke inputprijzen 

Bij gegeven vaste prijzen van kapitaal en arbeid hoort bij iedere isoquant een optimale 
(kostenminimaliserende) combinatie van kapitaal en arbeid. Wanneer we deze 
punten verbinden, ontstaat het expansiepad. Deze wordt geïllustreerd in figuur II-11. 
Let wel, we hebben het hier nog steeds over de lange termijn. Op korte termijn, 
wanneer bijvoorbeeld alleen arbeid variabel is, is het expansiepad een rechte 
horizontale lijn! 

Expansiepad 
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FIGUUR II-11 Het expansiepad verbindt de optimale combinaties van kapitaal en 

arbeid bij verschillende productie-niveaus. In dit voor beeld is het 
expansiepad vrijwel een rechte lijn, dat hoeft niet altijd zo te zijn 

 

Schaalvoordelen 

Een paar bladzijden terug is het begrip toenemende/constante/afnemende 
schaalopbrengsten geïntroduceerd. Het ging er daar om hoe de productie veranderde 
wanneer beide inputs kapitaal en arbeid in gelijke mate veranderden. Kosten speelde 
daarbij geen rol. Wanneer de productie verandert zal echter vaak de optimale 
verhouding tussen kapitaal en arbeid ook veranderen (bijvoorbeeld wanneer de 
productie groter wordt is het efficiënter om de productie kapitaalintensiever te 
maken). Daarom introduceren we het begrip schaalvoordelen (economies of scale). De 
kosten-outputelasticiteit  

AC
MC

QC
QC

QQ
CC

EC =
∆∆

=
∆
∆

=  

is gelijk aan de marginale kosten gedeeld door de gemiddelde kosten. Wanneer deze 
kleiner is dan 1 stijgen de kosten minder sneller dan de productie: er zijn 
schaalvoordelen. Wanneer de kosten-outputelasticiteit groter is dan 1 stijgen de 
kosten sneller dan de productie: er zijn dan schaalnadelen. In de praktijk is bij een 
laag productieniveau vaak sprake van schaalvoordelen en bij een hoog 
productieniveau schaalnadelen. 

 

 

Het zal de lezer wellicht opgevallen zijn dat er parallellen zijn tussen het 
optimalisatieprobleem van de consument (figuur I-10) en de producent (figuur II-9). 
De consument heeft een rechte budgetlijn die wordt bepaald door het inkomen en 
relatieve prijzen. De consument zoekt het punt op deze budgetlijn waarbij de hoogst 
mogelijk haalbare (convexe) nuts-indifferentiecurve hoort. De ondernemer wil een 
hoeveelheid eenheden produceren, dat bepaalt de (convexe) isoquant, en zoekt het 
punt op deze isoquant waar de kosten het laagst mogelijk zijn. In beide gevallen 
raken de rechte lijn (budgetlijn, iso-costlijn) en de convexe kromme 
(indifferentiecurve, isoquant) elkaar in het optimale punt. Wat verschil is wat de 
restrictie vormt en wat er geoptimaliseerd wordt. 

Schaalvoordelen 
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Opgaven 2 
Opgave 2.1 Vul onderstaande tabel in. 

Hoeveelheid van 
variabele input 

Totale output Marginaal product 
van variabele input 

Gemiddeld product 
van variabele input 

0 0 - - 

1 100   

2   125 

3 450   

4  150  

5   140 

6 750   

 

Opgave 2.2 Kan het zijn dat een productiefunctie verminderde marginale 
opbrengsten heeft van arbeid en van kapitaal, maar toch constante schaalvoordelen? 

 

Opgave 2.3 In een ijsfabriek is het marginale product van arbeid 100 liter ijs 
per uur. De marginal rate of technical substitution MRTS van kapitaal voor arbeid is 
0.5. Wat is het marginal product van kapitaal? 

 

Opgave 2.4 Zijn er bij de volgende productiefuncties sprake van constante, 
toenemende of afnemende schaalopbrengsten? Wat is de schaalelasticiteit? 

a) Q(K,L)=0.01KL 

b) Q(K,L)=K+0.1L 

c) Q(K,L)=eKL 

 

Opgave 2.5 De overheid heeft besloten tot een groot infrastructureel project 
dat 4 miljard gaat kosten. Na enige tijd, als al ongeveer 1 miljard is uitgegeven, blijkt 
dat de kosten veel groter zullen worden dan de geplande 4 miljard, en worden nu op 
9 miljard geschat.  Tegenstanders van het project roepen dat het project nu beter kan 
worden stopgezet, maar politici wijzen erop dat er al 1 miljard is uitgegeven wat 
weggegooid geld zou zijn als het project nu gestopt wordt. Hoe kijkt een econoom 
hier tegenaan? 

 

Opgave 2.6 Een bedrijf heeft de productiefunctie Q(K,L)=K0.5L0.5. Machines 
kosten 20 en arbeid 10.  

a) Op korte termijn ligt het aantal machines (kapitaal) vast op 9. Bereken de MPL 
(als functie van L).  

b) De onderneming wil 12 eenheden produceren. Hoeveel arbeid huren ze in 
korte termijn? Wat zijn de marginale kosten van een eenheid product op dit 
punt? Wat is de MRTS? 

c) Op lange termijn kan de onderneming ook de hoeveelheid kapitaal 
veranderen. Weer uitgaande van een productie van 12, hoeveel eenheden 
kapitaal en arbeid zullen er worden ingezet? Wat is de MRTS op dit nieuwe 
punt? 
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d) Is er bij deze productiefunctie sprake van verminderde marginale 
opbrengsten van kapitaal en/of arbeid? Zijn er schaalvoordelen? 

 

Opgave 2.7 Een banketbakker schildert op een vrije dag zelf de muren van zijn 
banketbakkerij. Wat zijn de gelegenheidskosten? 
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3. Markten 
 

3.1 Winstmaximalisatie producenten in een perfect 
competitieve markt, korte termijn 

In deel 0 is reeds besproken wat een perfect competitieve markt is: er is sprake van 
een homogeen goed, kopers en verkopers zijn prijsnemers en er is vrije toetreding en 
uittreding. 
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FIGUUR III-1: Winstmaximalisatie op korte termijn in een perfect competitieve 

markt 

 

Een producent op een perfect competitieve markt heeft geen invloed op de prijs van 
het product. Gegeven haar kostenstructuur zal ze moeten bepalen hoeveel ze gaat 
produceren. In figuur III-1 illustreert het winstmaximalisatieprobleem. Op de 
horizontale as staan hoeveelheden, op de verticale as geld. De rechte lijn R (van 
revenu) geeft de opbrengsten aan. Deze lijn is recht omdat de ondernemer prijsnemer 
is, ook als ze meer produceert, blijft de prijs per eenheid gelijk, dus R(Q)=PQ. De 
andere curve is de kosten curve. De winst is gelijk aan opbrengst R(Q) minus de 
kosten C(Q). Om het maximum van R(Q)-C(Q) te berekenen, nemen we de afgeleide 
naar Q en stellen deze 0:  

P-MC(Q)=0. 
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De ondernemer zal dus een hoeveelheid kiezen zodanig dat de marginale kosten 
gelijk zijn aan de prijs. Let op: dit is de eerste orde voorwaarde. Hierna moet je nog 
controleren of het inderdaad het maximum betreft, en niet het minimum (in de figuur 
bij een productie van q1) of een lokaal maximum. Daarnaast moet worden gecheckt of 
het überhaupt zinvol is om te produceren; wanneer de gemiddelde variabele kosten 
AVC hoger zijn dan de prijs P, is het beter helemaal niets te produceren.  

Merk op dat we hier alleen de variabele kosten beschouwen; de vaste kosten zijn op 
korte termijn onvermijdelijk en dus irrelevant. 

In figuur III-2 wordt de situatie geschetst van een bedrijf dat produceert met een 
verlies. Bij een productie van q2 zijn de gemiddelde variabele kosten AVC lager dan 
de prijs; de producent zal dus produceren. Omdat de gemiddelde totale kosten ATC 
groter zijn dan de prijs, maakt de firma een boekhoudkundig verlies ter grootte van 
de oppervlakte ABCD. Wanneer de firma niet geproduceerd zou hebben, was het 
verlies aanmerkelijk groter, namelijk de oppervlakte van EBCF. Door te produceren 
wordt nu nog een deel van de vaste (op korte termijn onvermijdelijke en dus 
gezonken) kosten terugverdiend. 
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FIGUUR III-2: Optimaal produceren op korte termijn met verlies 

 

Individuele aanbodcurve en geaggregeerd aanbod op korte termijn 

Zoals hierboven uiteengezet zal de individuele firma zoveel produceren dat de 
marginale kosten MC(Q) gelijk zijn aan de marktprijs, onder de voorwaarde dat de 
gemiddelde variabele kosten AVC(Q) kleiner zijn dan de prijs P. Wanneer we nu de 
prijs variëren, krijgen zien we voor iedere prijs het individuele aanbod: dit is de 
individuele aanbodcurve. Deze is op korte termijn gelijk aan de marginale 
kostenfunctie, vanaf het punt dat de marginale kosten gelijk zijn aan de gemiddelde 
variabele kosten AVC. In figuur III-3 is dit geïllustreerd door het gearceerde deel van 
de marginale kosten curve.  

 

Winstmaximalisatie 
korte termijn: 
MC(Q)=P 
én 
AVC<P 

Individuele 
aanbodcurve  
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FIGUUR III-3: Individuele aanbodcurve op korte termijn, het gearceerde deel van de 

marginale kostenfunctie MC. Wanneer de prijs lager is, produceert de 
firma niets (het gearceerde deel van de verticale as) 

 

De geaggregeerde aanbodcurve oftewel de markt-aanbodcurve wordt berekend door 
de individuele curven bij elkaar op te tellen. Bij iedere prijs wordt berekend wat elke 
firma zou produceren, en deze hoeveelheden worden opgeteld. In figuur III-4 is te 
zien dat dit in feite betekent dat de individuele aanbodcurven horizontaal worden 
opgeteld. 

 

MC3P

0 2 4 8 105 7 15 21

MC1

SS

Q

MC2

P1

P3

P2

 
FIGUUR III-4: Korte termijn aanbod in een bedrijfstak is de horizontale optelling 

van het aanbod van afzonderlijke bedrijven 

 

3.2 Productie op lange termijn: de gevolgen van toe- en 
uittreding 

Op lange termijn zijn alle inputs variabel. In figuur III-5 wordt de overgang van korte 
naar lange termijn geïllustreerd. De lange-termijn-marginale-kosten zullen lager 
liggen dan de korte-termijn-marginale-kosten. Op korte termijn wordt q1 
geproduceerd, want daar zijn de korte termijn marginale kosten SMC (de S staat voor 
short term) gelijk aan de prijs en korte termijn gemiddelde kosten SAC zijn lager dan 
de prijs. De winst is de oppervlakte ABCD.  

Op lange termijn kan de ondernemer efficiënter produceren. De lange termijn 
marginale kosten curve snijdt de prijs in punt E, er zal nu q3 worden geproduceerd. 
De winst is dan de oppervlakte EFGD. 

Geaggregeerde 
aanbodcurve  
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Doordat er in deze bedrijfstak economische winst wordt gemaakt, zal er toetreding 
plaatsvinden. De totale productie zal stijgen en de marktprijs zal dalen. De productie 
per firma daalt van q3 naar uiteindelijk q2, dat is het punt waarop de winst 0 wordt. Er 
vindt dus toetreding plaats totdat de economische winst 0 is en voor iedere firma 
geldt dat de lange-termijn-marginale-kosten gelijk zijn aan de nieuwe prijs en aan de 
lange termijn gemiddelde kosten. Let wel, het gaat hier om de economische winst, er is 
dus rekening gehouden met gelegenheidskosten; de investeerders krijgen evenveel 
rendement als ze zouden krijgen wanneer ze in een andere bedrijfstak zouden 
investeren5. 
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FIGUUR III-5: Productie op de lange termijn. Doordat de lange termijn marginale 

kosten lager zijn dan de korte termijn marginale kosten, zal de 
producent meer willen produceren (q3) met meer winst als gevolg. 
Echter, een positieve economische winst veroorzaakt toetreding tot 
de markt en lagere prijzen. Uiteindelijk wordt q2 produceert, 
LMC=LAC=PL en de economische winst =0 

 

Voorbeeld. 

Benzine kan worden beschouwd als een homogeen goed. Toetreden in deze markt als 
pompstation is niet heel eenvoudig (vanwege allerlei bestemmingsplannen) maar 
wanneer pomphouders buitengewone winsten maken, zou het mogelijk moeten zijn 
om op lange termijn toe te treden in deze markt. Desondanks zie je dat bepaalde, 
gunstig gelegen stations erg veel winst lijken te maken. Maar de vraag is dan of ze 
ook een positieve economische winst maken. De eigenaar van het pompstation moet 
zich realiseren dat een dergelijk gunstige plek ook veel waard is. Het geld dat ze zou 
krijgen als ze het station met vergunning zou verkopen moet mee worden genomen 
in de berekening (gelegenheidskosten). De hoge winst blijkt dan een gewoon 
rendement te zijn op een kostbaar bezit. 

 

                                                        
5 In de praktijk ligt het nog iets ingewikkelder omdat de risico’s in sommige 
bedrijfstakken hoger zijn dan in andere bedrijfstakken. Een investeerder zal beloond 
willen worden voor die risico’s.  Het is preciezer om te zeggen dat de verwachte 
rendementen, gecorrigeerd voor de risico’s, in alle bedrijfstakken gelijk moet zijn, op 
lange termijn. 

Lange termijn: 
MC=AC=P en 
economische 
winst=0 
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3.3 Welvaartseffecten 
Voordat we kunnen gaan kijken naar welvaartseffecten van overheidsingrijpen 
moeten we eerst naar het begrip producentensurplus introduceren. 

 

Producentensurplus 

Al eerder (zie figuur I-20) is het consumentensurplus geïntroduceerd als het verschil 
tussen wat de consumenten in totaal maximaal hadden willen betalen voor de 
goederen, en de prijs die ze in het marktevenwicht betalen. Voor producenten kunnen 
we ook een surplus definiëren. De minimale prijs waarvoor de producent (op korte 
termijn) een eenheid zou willen leveren, is gelijk aan de marginale kosten van die 
eenheid. Het verschil tussen dit bedrag en de marktprijs is het voordeel dat de 
producent heeft van deze transacties. Al deze voordelen bij elkaar opgeteld levert het 
producentensurplus op. In figuur III-6 is het producentensurplus aangegeven. Deze is 
echter ook gelijk aan de rechthoek ABCD: de opbrengst minus de totale variabele 
kosten.  

In figuur III-7 is het producentensurplus voor de hele bedrijfstak weergegeven; dit is 
de som van de individuele producentensurplussen, het is de oppervlakte tussen de 
aanbodcurve S en de prijs P. In het figuur is tevens het consumentensurplus 
weergegeven. De som van het consumenten en producentensurplus kan beschouwd 
worden als het totale voordeel dat de samenleving heeft van het bestaan van deze 
bedrijfstak en markt. Dit is een belangrijk gegeven voor de analyse van de efficiëntie 
van markten en de gevolgen van marktingrepen. 
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FIGUUR III-6: Producentensurplus van een individuele producent 
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FIGUUR III-7: Het producenten en consumentensurplus in een bedrijfstak 

 

Geen overheidsingrijpen: de efficiëntie van marktwerking 

Onder bepaalde condities (waaronder de condities van volkomen concurrentie) leidt 
marktwerking ertoe dat goederen terechtkomen bij vragers die de goederen het 
hoogst waarderen, en worden geleverd door aanbieders die de laagste kosten hebben. 
De uitkomst is dan efficiënt. De som van producentensurplus en consumentensurplus 
is dan maximaal. 

 

Welvaartseffecten van overheidsingrijpen  

We gebruiken het consumenten en producentensurplus om de welvaartseffecten van 
een aantal overheidsingrepen te bestuderen.  

 

HET INSTELLEN VAN EEN MAXIMUMPRIJS, LAGER DAN DE EVENWICHTSPRIJS 
Wanneer de overheid een maximumprijs Pmax instelt die lager is dan de 
evenwichtsprijs P*, heeft dit tot een tekort tot gevolg: voor deze prijs vragen de 
consumenten meer eenheden dan de producenten willen leveren. In een 
ongereguleerde markt zou het prijsmechanisme zorgen voor hogere prijzen en een 
hogere productie, maar dit kan nu niet. De overheid zal in zo’n geval waarschijnlijk 
ook zorg (moeten) dragen voor een mechanisme om de eenheden te verdelen 
(distributie-bonnen zoals in oorlogstijd, of woningtoewijzingssystemen  zoals in 
Nederland in de zwaar gereguleerde woningmarkt).  Het producentensurplus is in 
marktevenwicht de oppervlakte tussen P* en S, en in de markt met de maximumprijs 
de oppervlakte tussen Pmax en S. Het producentensurplus neemt dus af met de 
oppervlakten A en C in figuur III-8. Het effect voor de consumenten is tweeslachtig: 
enerzijds hebben ze het voordeel dat de prijs lager is, maar het nadeel is dat ze 
minder kunnen consumeren dan ze zouden willen. Het voordeel wordt aangegeven 
door oppervlakte A (de eenheden die men consumeert kosten Pmax in plaats van P*), 
het nadeel door oppervlakte B. De producenten gaan door deze prijsmaatregel er 
altijd op achteruit, voor de consumenten hangt het af van de precieze vraag- en 
aanbodcurven. In figuur III-8 is A groter dan B, maar wanneer de vraag inelastischer 
is, zie figuur III-9, gaan ook de consumenten er op achteruit. 

Het totale welvaartseffect van de prijsmaatregel +A-B-A-C=-B-C. De oppervlakte A 
gaat van producenten naar consumenten, dat kan worden beschouwd als 
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herverdeling en is geen welvaartsverlies. De oppervlakten B en C gaan echter 
verloren en vormen het welvaartsverlies (“deadweight loss” in Engelse tekstboeken)  
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FIGUUR III-8: Het instellen van een maximumprijs, lager dan de evenwichtsprijs 
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FIGUUR III-9: Het instellen van een maximumprijs, lager dan de evenwichtsprijs bij 

een inelastische vraag 

 

HET INSTELLEN VAN EEN MINIMUMPRIJS, HOGER DAN DE EVENWICHTSPRIJS 
Wanneer de overheid een minimumprijs Pmin instelt die hoger is dan de 
evenwichtsprijs P*, heeft dit tot een overschot tot gevolg: voor deze prijs vragen de 
consumenten minder eenheden dan de producenten willen leveren. In een figuur III-
10 illustreert de gevolgen van dit overheidsingrijpen. De consument verliest hier: het 
consumentensurplus was eerst de driehoek tussen de vraagcurve D en P*, en wordt 
het driehoekje tussen D en Pmin, een verlies van A en B. De producenten hebben het 
voordeel dat ze een hogere prijs krijgen voor de producten die ze kunnen verkopen, 
oppervlakte A, maar het nadeel dat ze minder eenheden verkopen, oppervlakte C. 
Het totale welvaartsverlies is –A-B+A-C=-B-C. 

Een voorbeeld van een minimumprijs is het minimumloon op de arbeidsmarkt. Als 
we even aannemen dat de arbeidsmarkt een perfect competitieve markt is (wat 

Welvaartsverlies 
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discutabel is), betekent een minimumloon hoger dan het evenwichtsloon dat er 
onvrijwillige werkloosheid heerst (er zijn werknemers die wel voor het minimumloon 
zouden willen werken maar geen werk vinden). In dit geval zijn de consumenten de 
gebruikers van arbeid, het bedrijfsleven, en die gaan er bij het invoeren van een 
minimumloon in ieder geval op achteruit. Of de werknemers in totaliteit er op voor of 
achteruitgaan, hangt af van de precieze grootte van A en C, en dat hangt weer af van 
de precieze vraag- en aanbodcurven.  
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FIGUUR III-10: Het instellen van een minimumprijs, hoger dan de evenwichtsprijs 

 

Bovenstaande analyse van het welvaartsverlies is een minimumschatting omdat we er 
impliciet vanuit gingen dat de producenten niet meer zouden produceren dan dat er 
geconsumeerd wordt. Als de producenten op basis van de minimumprijs produceren, 
zal een deel van hun productie niet verkocht en geconsumeerd worden en de 
productiekosten van deze goederen horen dan ook tot het welvaartsverlies. Dit is 
geïllustreerd in figuur III-11. 

Een manier om de minimumprijs te handhaven is dat de overheid deze prijs aan de 
producenten garandeert. De gehele overproductie wordt dan door de overheid 
opgekocht. Dit is jarenlang onderdeel van het landbouwbeleid van de Europese 
Gemeenschap geweest. In dat geval zal overproductie zeker plaatsvinden en is het 
welvaartsverlies zoals aangegeven in figuur III-11. 
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FIGUUR III-11: Het instellen van een minimumprijs, hoger dan de evenwichtsprijs, 

met overproductie 
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HET INSTELLEN VAN PRODUCTIEQUOTUM, LAGER DAN DE EVENWICHTSHOEVEELHEID 
Een andere wijze om de prijs kunstmatig hoog te houden is het instellen van en 
productiequotum. Bijvoorbeeld, de overheid betaalt boeren om een stuk grond braak 
te laten liggen. Dit is weergeven in figuur III-12. Door dit quotum stijgt de prijs tot PS, 
de overheid zal dan minimaal de oppervlakten B+E+C moeten betalen aan de 
producenten als compensatie. Het welvaartsverlies is hier als volgt opgebouwd: 
Consumenten verliezen A en B, producenten winnen A, verliezen E, en winnen 
E+B+C (compensatie) en de overheid verliest –E-B-C, het saldo is dan –B-E. 
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FIGUUR III-12: Het instellen van een productiequotum Q1, lager dan de 

evenwichtshoeveelheid Q* 

 

HET INSTELLEN VAN EEN IMPORTQUOTUM OF IMPORTHEFFING 
Om de binnenlandse industrie te beschermen, kan een land besluiten tot het heffen 
van importheffing. Figuur III-13 laat het effect zien van zo’n importheffing. In de 
figuur zijn de binnenlandse vraag D en het binnenlandse aanbod S te zien. De 
wereldmarktprijs is PW. Wanneer er geen importbeperkingen zijn, zal de 
binnenlandse prijs gelijk zijn aan de wereldmarktprijs en is de gevraagde hoeveelheid 
QD en de geproduceerde hoeveelheid QS. Het verschil hiertussen, QD-QS, wordt 
geïmporteerd. Wanneer de overheid een importheffing oplegt ter grootte van Pi-Pw, 
wordt de binnenlandse prijs Pi. De consumenten consumeren nu minder (QD’, en 
tegen een hogere prijs, het consumentensurplus vermindert met –A-B-E-C. De 
binnenlandse producenten zien hun surplus toenemen met A en de overheid verdient 
E aan accijns. Het welvaartsverlies is dus –B-C. 

De overheid kan ook in plaats van een importheffing een importquotum instellen: er 
mag niet meer dan QD’-QS’ worden geïmporteerd. De prijs stijgt dan ook naar P* en 
het consumentensurplus daalt weer met –A-B-E-C en het surplus van de 
binnenlandse producenten wordt A groter. Het grote verschil is dat de overheid geen 
accijns meer ontvangt, de oppervlakte E gaat nu naar de buitenlandse producenten 
die in plaats van PW nu P* voor hun product krijgen. Het binnenlandse 
welvaartsverlies (wat waarschijnlijk het meest relevant is voor de overheid) is dan –B-
E-C. Op wereldschaal bekeken is het welvaartsverlies –B-C. 
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FIGUUR III-13: Het instellen van een importtarief van (P*-Pw) of het instellen van een 

importquotum van (QD-QS) 

 

HOEVEELHEIDSBELASTING 
In figuur III-14 wordt het effect weergegeven van een hoeveelheidsbelasting. Over elk 
product dat verhandeld wordt, wordt  een vaste belasting van t per eenheid geheven. 
Bijvoorbeeld, alcoholaccijns is een bedrag per liter zuivere alcohol in het product6. Het 
effect van een hoeveelheidsbelasting is dat de koper meer voor het product betaalt 
(Pb) dan de producent voor het product krijgt (PS), en de geproduceerde en 
geconsumeerde hoeveelheid daalt naar Q1. Het consumentensurplus daalt met –A-B, 
het producentensurplus daalt met –E-C en de overheid haalt de belasting A+E (=tQ1) 
op. Het welvaartsverlies is dan –A-B-E-C+A+E=-B-C 
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FIGUUR III-14: Het effect van een hoeveelheidsbelasting van t per eenheid goed 

 

                                                        
6 Niet te verwarren met een belasting die gebaseerd is op de waarde, zoals de BTW 
(belasting toegevoegde waarde). Over een liter jenever die 12 euro kost en een liter 
malt whisky van 50 euro is wordt evenveel alcoholaccijns geheven (ongeveer 8 euro) , 
maar de btw is is natuurlijk wel hoger bij de maltwhisky. 
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Opgaven 3 
 

Discussievraag 

Overheidsingrijpen leidt tot inefficiëntie. Is het daarom verwerpelijk? 

Opgave 3.1 Bereken voor de volgende gevallen de optimale productie, het 
producentensurplus en de winst: 

a) Kosten zijn C=150+Q2 en de marktprijs P=60 

b) Kosten zijn C=150+ Q2 en de marktprijs P=20 

c) Kosten zijn C=150+ 3Q2 en de marktprijs P=30 

Opgave 3.2 Teken, analoog aan figuur III-14 het effect van een subsidie.  

Opgave 3.3 De aanbodcurve is Q=20P en de vraagcurve  is Q=500-5P 

a) Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid. 

b) Er wordt een hoeveelheidsbelasting ingevoerd van 1 euro per eenheid. Wat is 
de nieuwe evenwichtshoeveelheid? Wat is de nieuwe prijs die consumenten 
betalen en wat is de prijs die de producenten (netto) krijgen? Wat is het 
welvaartsverlies? 

c) De belasting wordt verdubbeld tot 2 euro per eenheid. Wat is nu het 
welvaartsverlies? Laat in een tekening zien dat bij een verdubbeling van 
belasting het welvaartsverlies meer dan verdubbelt. 

d) De vraag wordt elastischer, de vraagcurve wordt nu Q=800-20P. Controleer 
dat het marktevenwicht (zonder overheidsingrijpen) gelijk blijft. Wat is nu 
het welvaartsverlies bij een hoeveelheidsbelasting van 1 euro? Laat in een 
tekening zien dat een hoeveelheidsbelasting meer verstoort wanneer de vraag 
elastischer is.   

Opgave 3.4  Deze vraag gaat over inkomensbelasting. De tijd van een 
werknemer wordt gevuld met werken en vrije tijd. We gaan er van uit dat 
werknemers zelf kunnen bepalen hoeveel uren ze werken, tegen een uurloon van 10 
euro en met een maximum van 100 uur per week. V staat voor vrije tijd per week en is 
gelijk aan 100 minus het aantal gewerkte uren. I staat voor weekinkomen. De 
nutsfunctie van de werknemer wordt gegeven door U(V,I)=20(I+10V)+VI 

a) Hoeveel uren per week zal de werknemer werken wanneer er geen belasting 
hoeft te worden betaald? 

b) Er wordt nu een inkomensbelasting ingevoerd. Over de eerste 250 euro per 
week hoeft geen belasting worden betaald (belastingvrije voet), daarboven is 
de belasting 50%. Dit heet overigens een progressieve belasting omdat wie meer 
verdient, een groter deel van het inkomen moet afdragen. Hoeveel uren per 
week  gaat de werknemer werken, wat is zijn netto inkomen en wat levert de 
belasting op? Wat is het nut van de werknemer? 

c) We gaan nu een proportionele belasting heffen, dat wel zeggen geen 
belastingvrije voet en elke verdiende euro wordt even zwaar belast. Deze 
belasting moet evenveel opleveren. Wat is het nut van de werknemer nu? 

d) Welke belasting verstoort het meest; de proportionele of progressieve 
belasting? Waarom is dat? Zijn er redenen te bedenken om een progressieve 
belasting te gebruiken? 

 

Opgave 3.5 Een parlementslid heeft voorgesteld om de notariskosten en de 
overdrachtsbelasting bij het kopen van een huis voortaan te laten betalen door de 
verkoper, in plaats van door de koper. Het doel van deze verandering zou zijn dat 
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nieuwkomers op de woningmarkt goedkoper een huis zouden kunnen kopen.  Geef 
commentaar. 

Opgave 3.6 Stel: het aanbod (in tienduizenden arbeiders) van ongeschoolde 
arbeid wordt gegeven door QS=10w, met w het uurloon in euros. De vraag (ook in 
tienduizenden) naar ongeschoolde arbeid is QD=100-10w 

a) Stel de arbeidsmarkt voor ongeschoolden is een perfect competitieve markt. 
Wat is het evenwichtsloon en hoeveel ongeschoolden vinden werk? 

b) Er wordt een minimumuurloon ingesteld van 6 euro. Hoeveel ongeschoolden 
vinden werk, en hoe groot is de onvrijwillige werkloosheid? 

c) De overheid stelt geen minimumloon in, maar besluit een subsidie te geven 
van 1 euro per uur. Wat wordt het nieuwe evenwichtsloon dat werknemers 
ontvangen, hoeveel mensen vinden werk en wat kost dit de overheid?   

d) Bereken voor b) en c) het welvaartsverlies door het overheidsingrijpen. 

e) In een groot Amerikaans onderzoek in de jaren 80 bleek een verhoging van 
het minimumloon verrassend genoeg juist meer banen op te leveren in de fast-
food industrie (de grootste afnemer van minimumloon arbeiders). Wat zou 
hiervan de oorzaak kunnen zijn?  

Opgave 3.7 Een bepaald soort graan wordt op de wereldmarkt verhandeld 
voor een prijs van 90 euro per ton, voor die prijs kan onbeperkt graan worden 
aangeschaft. Binnen de Europese Gemeenschap is de vraag naar dit graan QeD=400-2P 
en het aanbod QeS=2/3 P (in duizenden tonnen).  

a) Wat is de Europese productie en de prijs in Europa wanneer Europa de 
grenzen gesloten houdt? 

b) Wat is de Europese productie en de prijs in Europa wanneer Europa de 
grenzen geheel opent voor buitenlands graan (zonder importheffingen of 
quota)? 

c) Wat is de Europese productie en de prijs in Europa wanneer Europa een 
importtarief hanteert van 90 euro per ton? En bij een importheffing van 30 
euro per ton? 

d) Wat is de Europese productie en de prijs in Europa wanneer Europa een 
importquotum van 8 (duizend ton) hanteert? 
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4. Marktstructuur: monopolie en marktmacht 
 

Tot nu toe hebben we perfect competitieve markten bestudeerd. Dit is het extreme 
geval waarbij producenten en consumenten individueel geen enkele invloed hebben 
op de prijs. In veel omstandigheden is zulke invloed er wel. We behandelen eerst het 
meest extreme voorbeeld daarvan: de monopolist. 

4.1 Monopolie 

Wanneer er maar één aanbieder op de markt is, is er sprake van een monopolie en de 
aanbieder wordt dan monopolist genoemd. We gaan er nu even van uit dat er wel 
zeer veel consumenten zijn, die allemaal prijsnemers zijn. De monopolist heeft dus 
niet meer te maken met een horizontale vraagcurve , waarbij bij gegeven prijs elke 
hoeveelheid kan worden afgezet (zoals bijvoorbeeld in figuur III-1), maar met een 
dalende vraagcurve waarbij alleen meer kan worden verkocht als de prijs verlaagd 
wordt. De monopolist heeft dus geen aanbodcurve, maar kiest een punt op de 
vraagcurve. 

Figuur IV-1 illustreert het effect van een grotere output op de omzet van de 
monopolist. Door de hoeveelheid te vergroten van Q naar Q’ daalt de prijs van P naar 
P’. De omzet neemt af met Q(P-P’) door de lagere prijs, maar neemt ook toe doordat 
er meer eenheden worden verkocht P’(Q’-Q).  
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FIGUUR IV-1: Verandering in omzet van de monopolist door een 

productieverhoging van Q naar Q’ en een bijhorende prijsverlaging 
van P naar P’ 

 

Om de optimale productie te bepalen maximaliseren we de winstfunctie  
π(Q)=R(Q)-C(Q) 
in woorden: winst is opbrengst minus kosten. We nemen hier de eerste afgeleide van 
en stellen deze 0: 
MC(Q)=MR(Q) 
oftewel de marginale kosten zijn gelijk aan de marginale opbrengsten. Let op, we 
moeten vervolgens nog controleren dat er dan sprake is van een maximum en niet 
van een minimum, door naar de tweede afgeleide te kijken (als deze negatief is, is er 
sprake van een maximum). 

Let op, ook in een perfect competitieve markt produceert de ondernemer zoveel dat 
de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale opbrengsten, het grote verschil is 
echter dat in een perfect competitieve markt de marginale opbrengsten gelijk zijn aan 

Monopolist… 

kiest punt op de 
vraagcurve… 

zodat 
MC(Q)=MR(Q) 
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de prijs, en dat is niet het geval bij een monopolist! 

 

Voorbeeld, het geval met een lineaire vraagcurve 

In het geval van een lineaire vraagcurve P(Q)=a-bQ geldt dat de opbrengsten gelijk 
zijn aan  

R(Q)=QP(Q)=aQ-bQ2 

De marginale opbrengsten zijn hier de afgeleide van  

MR(Q)=a-2bQ 

In het geval van een lineaire vraagcurve is de marginale opbrengsten curve dus ook 
lineair, snijdt de verticale as op hetzelfde punt, en is twee maal zo steil. Dit is 
geïllustreerd in figuur IV-2. Het snijpunt van  de marginale kosten curve en de 
marginale opbrengstencurve bepaalt de optimale productie Q*, deze Q* invullen in 
de vraagfunctie geeft de monopolieprijs. De opbrengst is P*Q*, de kosten zijn Q* AC* 
(de gemiddelde kosten maal de hoeveelheid) en de winst is het gearceerde gebied.  
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FIGUUR IV-2: De optimale productie Q* van monopolist, vergeleken met de (korte 

termijn) optimale productie Qcomp in een perfect competitieve markt 

 

In een competitieve markt zou de optimale productie liggen bij het snijpunt van de 
marginale kosten met de vraagcurve (Qcomp in figuur IV-2). De productie zou dan 
groter zijn en de prijs lager. Hoeveel de monopolieprijs afwijkt van de competitieve 
prijs hangt af van de vorm van de vraagcurve. De opbrengst R(Q)=QP(Q), we 
gebruiken de kettingregel om dit te differentiëren naar Q, dus 

MR = PdQ/dQ + QdP/dQ = P + QdP/dQ 

we vermenigvuldigen de tweede term met P/P en krijgen: 

MR = P + P(Q/P)( dP/dQ) = P + P(1/ED)=MC 

Dus 

DE
MC

P
11+

=  

Dit wordt mark-up pricing genoemd; de monopolist produceert zoveel dat de prijs 

mark-up pricing 
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gelijk is aan de marginale kosten plus een toeslag die afhangt van de elasticiteit van 
de vraag. Als de vraag erg elastisch is, en ED in de buurt van min oneindig zit, zal de 
monopolie-prijs in de beurt van de marginale kosten en dus de competitieve prijs 
liggen. Dit is intuïtief makkelijk te begrijpen. Bijvoorbeeld, wanneer een producent de 
enige is die groene wasknijpers kan produceren, en dus monopolist is, maar de 
consument de kleur van wasknijpers onbelangrijk vindt, zal ze toch geen hoge prijs 
voor haar wasknijpers kunnen vragen. Als daarentegen het product een gepatenteerd 
medicijn is waar geen goede alternatieven voor zijn,  zal de elasticiteit minder zijn 
(dichter in de buurt van –1)  en zal de monopolieprijs een stuk hoger liggen dan de 
competitieve prijs. 

 

4.2 Monopoliemacht of marktmacht 
Om een zekere mate van monopoliemacht (ook wel marktmacht genoemd) te hebben, 
is het niet noodzakelijk dat het bedrijf een monopolist is. De enige vereiste is dat de 
vraagcurve naar het product van het bedrijf dalend verloopt. Hoe elastischer deze 
vraagcurve hoe kleiner de monopoliemacht van het bedrijf, met als extreem geval de 
horizontale vraagcurve in een perfect competitieve markt (figuur III-1).  

In de praktijk is het zeer moeilijk om de vraagcurve naar een product te meten, zeker 
voor een buitenstaander. Daarom wordt vaak gekeken naar de prijs die de 
onderneming vraagt, vergeleken met (een schatting van) de marginale kosten. 
Lerner’s maatstaf L = (P - MC)/P is een maatstaf voor monopoliemacht. Wanneer L=0 
is er geen monopoliemacht (prijs is gelijk aan marginale kosten en dus gelijk aan de 
competitieve prijs), naarmate L groter is, is er sprake van meer monopoliemacht.  

Het is niet waar dat een bedrijf met veel monopoliemacht zoals gemeten door 
Lerner’s maatstaf ook noodzakelijkerwijs veel winst maakt. Voor de winst zijn 
namelijk niet alleen de variabele maar ook de vaste kosten van belang. Een klein 
kruideniertje in de binnenstad rekent hogere prijzen dan een supermarkt en het 
verschil tussen de prijs en marginale kosten van het product zal waarschijnlijk groter 
zijn. De vaste kosten van deze kruidenier zijn wellicht hoog en de winst laag. 

De monopoliemacht van een bedrijf wordt bepaald door de elasticiteit van de vraag 
naar het product van dit bedrijf. Dat hangt weer af van: 

• De prijselasticiteit van de marktvraag; immers de elasticiteit van de vraag naar 
het product van de onderneming zal minstens zo elastisch zijn als de 
marktvraag 

• Het aantal bedrijven op de markt 

o De concentratiegraad: hoeveel bedrijven zijn actief in deze markt 

o De toetredingsbarrières: hoe makkelijk kunnen andere bedrijven deze 
markt betreden  

• De interactie tussen bedrijven: hevige concurrentie (zoals bijvoorbeeld PC’s) 
versus stilzwijgende afspraken (benzine, notarissen, makelaars, advocaten, 
bouwbedrijven) 
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Bronnen van 
marktmacht 



4. Marktstructuur 

52 

4.3 Welvaartsverlies door monopoliemacht 
Monopoliemacht is maatschappelijk niet efficiënt. Dat komt doordat de prijs hoger is 
dan de marginale kosten; consumenten betalen meer voor de laatste eenheid dan dat 
het kost om die eenheid te produceren. Bovendien valt de productie-omvang niet 
langer samen met het minimum van de gemiddelde kostencurve; de productiekosten 
zijn dus hoger dan nodig. 

In figuur IV-3 is het welvaartsverlies aangegeven. Het consumentensurplus neemt af 
met A en B, het producentensurplus neemt toe met A vanwege de hogere prijzen en 
daalt met C vanwege de geringere productie. Het welvaartsverlies is dus  
–A-B+A-C=-B-C.  
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FIGUUR IV-3: Welvaartsverlies door monopoliemacht 

 

4.4 Marktregulering 

Wanneer monopoliemacht leidt tot welvaartsverlies, is er een rol voor de overheid 
weggelegd. Een meest voor de hand liggende maatregel is het bevorderen van de 
concurrentie. Hierboven zijn drie bronnen van marktmacht genoemd. De overheid 
heeft geen invloed op de elasticiteit van de marktvraag, en kan er ook niet zonder 
meer voor zorgen dat meer bedrijven zich op deze markt gaan richten. De overheid 
kan wel hard optreden tegen afspraken tussen bedrijven (kartelvorming), hiervoor is 
de Nederlandse MededingingsAutoriteit (NMA) in het leven geroepen. Voorts kan de 
overheid zorgen dat toetreding makkelijker wordt, door te zorgen voor minder regels 
(vestigingsvoorwaarden, diploma’s, vergunningen) en minder bureaucratie voor 
nieuwe bedrijven.   
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FIGUUR IV-4: Het vaststellen van een maximumprijs P1, lager dan de 

monopolieprijs Pm, door de overheid. De dikke lijn is de MR curve na 
vaststelling van de maximumprijs P1 

Wanneer deze algemene maatregelen onmogelijk zijn of niet voldoende werken, kan 
de overheid door marktregulatie proberen het welvaartsverlies te beperken. Een 
manier is het vaststellen van een maximumprijs. In figuur IV-4 wordt het effect van 
een maximumprijs P1 geïllustreerd. Bij een prijs van P1 is de vraag Q1. Door de 
maximumprijs verandert in feite de marginale opbrengstencurve voor hoeveelheden 
kleiner dan Q1 in een horizontale lijn. Immers, zolang de monopolist minder dan Q1 
produceert, heeft de hoeveelheid geen invloed op de prijs. De optimale hoeveelheid 
van de monopolist wordt bepaald door het punt  waar de marginale kosten curve de 
(nieuwe) marginale opbrengsten snijdt. Dit is voor een maximumprijs hoger dan de 
competitieve prijs gelijk aan de maximumprijs (de marginale opbrengstencurve 
wordt dan op het verticale deel gesneden door de marginale kostencurve).  

Wanneer de maximumprijs wordt gezet op P2, de competitieve prijs, is het 
welvaartsverlies geheel verdwenen en de uitkomst is gelijk aan die van een markt van 
perfecte competitie. Bedenk wel dat de overheid om deze optimale maatregel te 
nemen veel kennis over de markt moet hebben; zowel de vraagkant (de vraagcurve) 
als de kostenkant (de marginale kosten van de monopolist). Er kan zich nog een 
ander probleem voordoen (figuur IV-5). Wanneer de monopolist altijd dalende 
marginale kosten heeft, is er sprake van een natuurlijk monopolie. In dat geval is de 
kostenstructuur zó, dat één ondernemer goedkoper de hele markt kan voorzien dan 
meerdere ondernemers. In deze situatie is het wat betreft de productie efficiënt 
wanneer er maar één bedrijf is, alleen moet deze monopolist niet de kans krijgen een 
monopolistische prijs te vragen. Echter, zoals in de figuur te zien is, ligt in dit geval de 
gemiddelde kostencurve altijd boven de marginale kostencurve. Wanneer de 
overheid een maximumprijs zou stellen van Pc (de competitieve prijs waarbij  de MC 
curve de vraag snijdt), maakt de firma verlies. De overheid moet daarom een 
maximumprijs stellen van Pr, de minimale prijs zodat de firma net geen verlies maakt. 
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FIGUUR IV-5: Natuurlijk monopolie. Pm is de monopolieprijs, Pc de competitieve 
prijs en Pr de optimale gereguleerde prijs 

 

Omdat het bepalen van een optimale maximumprijs voor de overheid erg moeilijk is, 
vanwege het ontbreken van gegevens over de vraagcurve en de kostenstructuur, 
wordt vaak de toevlucht genomen tot een rate of return regulatie. Hierbij wordt op 
basis van officiële jaarrekeningen naar het rendement van het bedrijfskapitaal 
gekeken. Wanneer dit rendement hoger is dan gebruikelijk (in een competitieve 
markt), wordt de maximumprijs verlaagd, en wanneer het rendement te laag is, 
wordt de maximumprijs verhoogd. Deze procedure wordt bijvoorbeeld gebruikt bij 
het vaststellen van posttarieven en telefoontarieven. Er kleven hier een aantal 
bezwaren aan. In de eerste plaats wordt productiviteitsverbeteringen niet beloond: 
wanneer de post efficiënter gaat werken wordt de postzegel daarna goedkoper (of 
niet in prijs verhoogd). Daarnaast is er het probleem dat een bedrijf zowel monopolist 
kan zijn  op één markt maar tevens op competitieve markten kan opereren. Een 
voorbeeld is de PTT; een monopolist op de vaste verbindingen en tevens actief op de 
competitieve mobiele markt. De PTT zal een groot deel van de vaste en concernkosten 
proberen te boeken onder de vaste telefonie. De OPTA, die de telecomprijzen 
reguleert, moet daarom voortdurend boekenonderzoek doen (en rechtszaken voeren). 

 

4.5 Monopsonie 
Monopsonie is de situatie waarin er maar één koper is op de markt. Meer in algemene 
zin heeft een koper monopsoniemacht of marktmacht wanneer de koper geen 
prijsnemer is: meer consumptie van deze koper leidt tot hogere prijzen. Deze situatie 
kan zich bijvoorbeeld voordoen op de arbeidsmarkt, waar plaatselijk één werkgever 
een groot deel van de werknemers in dienst heeft. Een ander voorbeeld zijn de 
Nederlandse supermarkten. Een wasmiddelfabrikant kan zijn goederen alleen maar 
afzetten via enkele supermarktconcerns. Deze concerns zijn dan kopers met 
marktmacht. 

Een monopsonist heeft niet te maken met een horizontale aanbodcurve, waarbij bij 
een gegeven prijs elke hoeveelheid kan worden afgenomen, maar, met een stijgende 
aanbodcurve, waarbij alleen meer kan worden gekocht als een hogere prijs wordt 
betaald. Een monopsonist heeft geen vraagcurve, maar kiest een punt op de 
aanbodcurve. Een extra eenheid die wordt aangeschaft, leidt niet alleen tot meer 
uitgaven door de kosten van de extra eenheid, maar alle aangeschafte eenheden 

Rate of return 
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Een monopsonist… 
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worden duurder. De marginale uitgaven zijn dus meer dan de gemiddelde uitgaven. 
De monopsonist zal zoveel consumeren dat de marginale uitgaven ME (marginal 
expenditures) gelijk zijn aan de marginale baten MV (marginal value). De 
monopsonist zal dus minder consumeren, en tegen een lagere prijs dan de 
competitieve prijs, zie figuur IV-6. 
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FIGUUR IV-6: Monopsonie. De monopsonist consumeert zoveel dat de marginale 

uitgaven ME gelijk zijn aan de marginale baten MV (marginal value) . 
De prijs Pm is lager dan de competitieve prijs Pc en de geconsumeerde 
hoeveelheid Qm is kleiner dan de hoeveelheid Qc in een competitieve 
markt 

 

4.6 Prijsdiscriminatie 
Een producent met marktmacht, bijvoorbeeld een monopolist, kan proberen een deel 
van het consumentensurplus te veroveren door prijsdiscriminatie. In dat geval is de 
prijs niet voor iedere eenheid gelijk. Er worden een aantal verschillende vormen van 
prijsdiscriminatie onderscheiden. 

Bij eerstegraads prijsdiscriminatie betaalt elke consument voor elke eenheid precies 
wat zij maximaal voor die eenheid over heeft (dit wordt ook wel perfecte 
prijsdiscriminatie genoemd). Zie figuur IV-7. Hierdoor wordt het gehele 
consumentensurplus afgeroomd. Zonder prijsdiscriminatie zou de producent Q* 
produceren en de prijs voor alle eenheden zou P* zijn. Met eerstegraads 
prijsdiscriminatie wordt Q* geproduceerd, en de prijzen variëren, minimaal de 
competitieve prijs Pc. Er is geen welvaartsverlies meer, maar het hele mogelijke 
surplus gaat naar de gebruiker. In praktijk is eerstegraads discriminatie moeilijk te 
bereiken, omdat de verkoper van alle klanten precies in zou moeten kunnen schatten 
welke waarde zij toekennen aan het product (terwijl het voor de klanten voordelig is 
om te doen alsof ze een lage waardering hebben).   

 

zodat ME=MV 
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FIGUUR IV-7: Eerstegraads prijsdiscriminatie. Iedere consument betaalt precies het 

maximum wat hij over heeft voor het goed 

Bij tweedegraads prijs discriminatie hangt de prijs per eenheid af van het aantal 
eenheden dat de consument koopt (kwantum korting). Dit wordt ook wel nonlinear 
pricing genoemd. Het idee is dat voor een consument niet alle eenheden evenveel 
waard zijn. Door de nu de eerste eenheden duurder te maken dan de latere, wordt 
een deel van het consumentensurplus door de producent veroverd.  

Bij derdegraads prijsdiscriminatie betalen verschillende groepen consumenten 
verschillende prijzen. Dit komt heel vaak voor, bijvoorbeeld korting voor studenten, 
jongeren, senioren, etc. Twee voorwaarden voor derdegraads prijsdiscriminatie zijn: 

1) De deelmarkten moeten verschillende prijs-elasticiteiten hebben. Als de 
prijselasticiteit van de vraag gelijk is in beide markten zal de monopolist namelijk 
dezelfde prijs vragen op beide markten en heeft discriminatie geen zin. 

2) Er mag geen arbitrage mogelijk zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het niet mogelijk 
mag zijn om het product op de ene markt te kopen om het daarna (duurder) door 
te verkopen op een andere markt. Korting op entree, vervoer en dergelijke zijn 
eenvoudig door te voeren omdat daar steeds gecontroleerd kan worden of de 
gebruiker ook recht heeft op de korting. Een flinke korting op vrij verhandelde 
goederen kan problematisch zijn als het goed kan worden doorverkocht. 

De juiste prijs voor de deelmarkten 1 en 2 wordt als volgt vastgesteld. De totale winst 
p(Q1, Q2) wordt gevormd door de opbrengsten R1(Q1) en  R2(Q2) minus de totale 
kosten C(Q1+Q2), dus 

p(Q1, Q2) = R1(Q1) + R2(Q2) - C(Q1+Q2) 

de afgeleiden naar Q1en Q2 geven condities voor optimale winst: 

∆R1/∆Q1 - ∆C/∆Q1 = 0, ofwel MR1 = MC en  

∆R2/∆Q2 - ∆C/∆Q2 = 0, ofwel MR2 = MC 

er geldt dus dat MR1 = MR2 = MC. We weten ook dat: MR = P(1 + 1/ED), dus geldt: 

P1/P2 = (1+1/E2)/(1+1/E1) 

Dat wil zeggen, als E2 > E1 (de vraag op markt 1 is elastischer dan op markt 2), dan is 
P2 > P1 . Intuïtief is dit niet zo vreemd; op de deelmarkt waar de vraag gevoeliger is 
voor de prijs, vraagt de monopolist een lagere prijs.  

Het is ook mogelijk om verschillende prijzen te vragen op verschillende tijdstippen, 
dit wordt intertemporele prijsdiscriminatie genoemd. Het heeft veel weg van 
derdegraads prijsdiscriminatie, omdat in praktijk op deze wijze vaak een onderscheid 
wordt gemaakt tussen verschillende groepen consumenten. Een voorbeeld zijn de 
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treintarieven waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een dal- en spitstarief, 
telefoontarieven en hoog- en laagseizoen tarieven voor vakantie-appartementen.  

Een aparte vorm van prijsdiscriminatie wordt gevormd door tarieven waarbij er 
sprake is van een vastrecht (vaste kosten voor gebruik) en een prijs per eenheid. In 
Engelstalige boeken worden dit two-part tariffs genoemd. Een voorbeeld is een 
telefoonabonnement waarbij betaald moet worden voor de aansluiting en apart voor 
ieder gesprek, of een discotheek waarbij entree moet worden betaald en nog een 
bedrag per consumptie. 

 

Vastrecht tarieven 
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Opgaven 4 
 

Opgave 4.1 Lerner’s maatstaf L kan niet groter zijn dan 1. Waarom niet? 

Opgave 4.2 Een winstmaximaliserende monopolist kan de markt splitsen in 
twee gescheiden deelmarkten. Op markt 1 geldt de vraagcurve P1=10-Q1, op de 
andere geldt de vraagcurve P2=6-Q2.  

a) De marginale kosten zijn constant en gelijk aan 2. Wat zijn de prijzen op de 
twee markten wanneer de monopolist prijsdiscriminatie toepast? 

b) Wat zou de prijs en de productie zijn wanneer de monopolist geen 
prijsdiscriminatie kan of mag toepassen? 

c) Bereken het welvaartsverlies in a) en b). 

d) De kostenstructuur van de monopolist is nu C(Q)=10+1/2 Q2. Wat zijn de 
prijzen op de twee markten wanneer de monopolist prijsdiscriminatie 
toepast? 

e) Wat zullen de prijs en de productie zijn wanneer de monopolist geen 
prijsdiscriminatie kan of mag toepassen?  

f) Bereken het welvaartsverlies in d) en e). 

Opgave 4.3 Als de vraag naar het product van een monopolist stijgt, betekent 
dit dan altijd dat de prijs zal stijgen?. 

Opgave 4.4 Geef in figuur IV-6 aan wat het welvaartsverlies is bij monopsonie. 

Opgave 4.5 Een goudmijn is monopsonist op de (plaatselijke) arbeidsmarkt. 
Het aanbod van arbeidskrachten is QS=0.1w-1000  met w het jaarloon in euros. De 
marginale waarde van mijnwerkers is   20000-10Q met Q het aantal mijnwerkers.  

a) Hoeveel mijnwerkers zullen worden ingehuurd, en tegen welk jaarloon?  

b) Wat is het welvaartsverlies? 

c) Er wordt een minimumloon ingevoerd. Wat is het optimale minimumloon, en 
hoeveel mijnwerkers zullen worden ingehuurd? 

Opgave 4.6 De Nederlandse Spoorwegen heeft besloten om een apart tarief 
voor hoog-bejaarden (ouder dan 80 jaar) in te stellen. Dit is een homogene groep met 
een vraagfunctie Q=400-100P met P de prijs per kilometer in centen en Q het aantal 
kilometers. De hoogbejaarden mogen alleen in de daluren reizen, de marginale kosten 
van de NS is in die uren 0.5 cent per kilometer.  

a) Teken de  vraag- en aanbodcurve. 

b) Wat is de optimale tariefstructuur? (Oftewel, op welke wijze kan de NS het 
hele surplus inpikken?) 
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5 Monopolistische concurrentie en oligopolie, 
algemeen evenwicht  

Tot nu toe hebben we de twee extreme marktvormen behandeld: perfect competitieve 
markten en monopolie (c.q. monopsonie). Tussen deze twee marktvormen kunnen 
een aantal andere marktvormen geplaatst worden. Gerangschikt naar aflopende 
marktmacht: 

• Monopolie: er is maar één producent, de monopolist, en deze kiest een punt 
op de vraagcurve (of in het geval van monopsonie, is er maar een consument 
en die kiest een punt op de aanbodcurve). Er is geen vrije toe- en uittreding. 

• Kartel: er is een beperkt aantal producenten, die in overleg hun productie en 
de prijs bepalen. Gezamenlijk gedragen ze zich als een monopolist. Geen vrije 
toe- en uittreding. 

• Oligopolie: er is een klein aantal producenten. Geen vrije toe- en uittreding.  

• Monopolistische concurrentie, er is sprake van productdifferentiatie. Er is 
vrije toe- en uittreding. 

• Perfecte competitie: homogeen product, er zijn vele producenten en 
consumenten die geen van alle marktmacht hebben (prijsnemers) en er is 
sprake vrije toe- en uittreding. 

 In dit hoofdstuk gaan we in op monopolistische concurrentie en oligopolie. Daarna 
wordt het algemene evenwicht (onder de aanname van perfect competitieve markten) 
beschouwd. 

 

5.1 Monopolistische concurrentie 
Bij monopolistische concurrentie is er sprake van vrije toe- en uittreding (er zijn geen 
of lage toetredingsbarrières) en er zijn vele producenten en consumenten, net als in 
perfect competitieve markten. Het belangrijke verschil is dat er hier sprake is van 
productdifferentiatie, verschillende bedrijven bieden producten aan die veel maar niet 
precies op elkaar lijken. Dat wil zeggen dat de kruislingse prijselasticiteit van de 
vraag groot is, maar niet oneindig.  

Een voorbeeld van een markt met monopolistische concurrentie is shampoo. 
Shampoos zijn niet precies hetzelfde maar als een merk shampoo duurder wordt, zal 
een deel van de gebruikers naar een ander merk overstappen. Er zijn geen grote 
toetredingsbarrières, wat de andere voorwaarde is. 

De situatie op korte termijn wordt geschetst in figuur V-1. De ondernemer heeft 
marktmacht (er zijn consumenten die een duidelijke voorkeur hebben voor deze 
shampoo) en de vraagcurve is niet geheel horizontaal. De productie wordt bepaald 
door het snijpunt van de marginale opbrengstencurve met de marginale kostencurve. 
Het gearceerde blok is de winst en de situatie is dus (op korte termijn) vergelijkbaar 
met een monopolie (figuur IV-2). 

Monopolistische 
concurrentie: 
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FIGUUR V-1: Monopolistische concurrentie op korte termijn  

Het verschil met een monopolie is de mogelijkheid van toetreding. Wanneer er (op 
korte termijn) makkelijk geld te verdienen is met shampoo, zal er toetreding 
plaatsvinden. Dit wordt geïllustreerd in figuur V-2. Winst lokt toetreding uit 
waardoor de vraagcurve naar binnen verschuift. Daar hoort natuurlijk ook een 
nieuwe marginale opbrengstencurve bij. De productie neemt af en de prijzen dalen. 
Dit gaat totdat er geen winst meer wordt gemaakt. Figuur V-3 laat dit zien. Op lange 
termijn zullen de marginale opbrengsten gelijk zijn aan de marginale kosten 
(MR=MC) waardoor de winst gemaximaliseerd wordt, en de prijs is gelijk aan de 
gemiddelde kosten (AR=AC), er wordt dus geen winst gemaakt.  
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FIGUUR V-2: Monopolistische concurrentie: veranderingen op lange termijn  
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FIGUUR V-3: Monopolistische concurrentie, de eindtoestand op lange termijn  

 

Monopolistische concurrentie lijkt op een monopolie wat betreft de dalende 
vraagcurve voor het individuele bedrijf, maar het lijkt op perfecte competitie wat 
betreft het op lange termijn ontbreken van winst als gevolg van vrije toetreding. 

In figuur V-3 is te zien dat de uitkomst niet efficiënt is. Immers, de prijs is groter dan 
de marginale kosten (consumenten hebben blijkbaar meer voor de laatste eenheid 
over dan het kost om die eenheid te produceren) en de gemiddelde kosten zijn niet 
minimaal. 
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5.2 Oligopolie 
Er is sprake van oligopolie wanneer er zich slechts een beperkt aantal bedrijven in de 
markt van een homogeen product bevindt, en er sprake is van toetredingsbarrières. 
Omdat het aantal bedrijven klein is, is een bedrijf geen prijsnemer. Beslissingen van 
een onderneming hebben invloed op de resultaten van andere bedrijven en wat de 
optimale beslissing is, hangt af van wat de anderen doen. Er is dus sprake van 
strategische interactie. 

Een mogelijk oplossingsconcept voor strategische situaties is het Nash7 evenwicht. In 
dit evenwicht volgt elk bedrijf de best mogelijke strategie gegeven de strategieën van 
anderen. In het evenwicht heeft dus niemand een prikkel om (eenzijdig) van gedrag 
te veranderen. 

Om het niet te ingewikkeld te maken, zullen we kijken naar duopolies, waar er twee 
producenten zijn. De principes zijn hetzelfde als in het algemene geval, maar met 
slechts twee bedrijven kunnen we het een en ander in het platte vlak voorstellen. 

Er zijn drie duopolie-modellen die veel worden gebruikt 

• Cournot8-model: beide bedrijven kiezen gelijktijdig hun hoeveelheid; 

• Stackelberg9-model: beide bedrijven kiezen volgtijdelijk hun hoeveelheid; 

• Bertrand10-model: beide bedrijven kiezen gelijktijdig hun prijs. 

Het Bertrand-model wordt hier niet behandeld, geïnteresseerden worden verwezen 
naar het boek van Pindyck & Rubinfeld hoofdstuk 12.3, of Varian 16.4.  

 

Cournot-model 

Het Cournot-model kan het beste worden geïllustreerd met een rekenvoorbeeld. Ik 
heb het voorbeeld overgenomen uit Pindyck & Rubinfeld, hoofdstuk 12.2. 

Er zijn twee bedrijven, die geheel identiek zijn. Beide hebben constante marginale 
kosten, die 0 zijn. De vraagcurve is  

P = 30 - Q 

waarbij Q de totale productie is, Q = Q1 + Q2 met Qi de productie van firma i. De 
opbrengsten van bedrijf 1 worden gegeven door: 

R1 = PQ1 = (30 - Q)Q1 = (30 - Q1 - Q2)Q1= 30Q1 - Q12 - Q1Q2 

De marginale opbrengsten zijn dan (de afgeleide naar Q1):  

MR1 = 30 - 2Q1 - Q2 

We moeten de marginale opbrengsten gelijk stellen aan de marginale kosten, 
MR1=MC1, dus: 

30 - 2Q1 - Q2  = 0 

daaruit volgt: 

Q1 = 15 - ½Q2  

                                                        
7 John F. Nash, Jr., Amerikaan, geboren in 1928. Nobelprijs in 1994. Zie boek en film 
“A beautiful mind” en een autobiografie op 
http://www.nobel.se/economics/laureates/1994/nash-autobio.html 
8 Antoine Augustin Cournot, Fransman, econoom, wiskundige en filosoof, 1801-1877. 
9 Heinrich von Stackelberg, 1905-1946, Duits econoom. 
10 Joseph Bertrand, 1822-1900, Frans wiskundige. 

Nash evenwicht 
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dit is de reactiecurve van bedrijf 1, de optimale beslissing van bedrijf 1 gegeven de 
productie van bedrijf 2. Omdat de bedrijven identiek zijn, is de reactiecurve van 
bedrijf 2:  

Q2 = 15 - ½Q1  

Beide reactiecurven zijn getekend in figuur V-4. In het snijpunt van deze 
reactiecurven nemen beide bedrijven de optimale beslissing gegeven het gedrag van 
de ander, dit is dus het evenwicht. De twee reactiecurven zijn twee vergelijkingen met 
twee onbekenden. Oplossen geeft Q1 = Q2 = 10, dit is het Cournot- evenwicht (en het 
Nash-evenwicht). De totale productie Q = 20, en de prijs is dus P = 10. Ieder bedrijf 
maakt een winst 100.  

Q1

Q27½   10         15

7½

10

15 Samenwerkingscurve

Reactiecurve 2

Reactiecurve 1

Volkomen 
mededingingsevenwicht
(via: P=30-Q=MC=0)

Cournot
evenwicht

 
FIGUUR V-4: Cournot-duopolie 

 

Wanneer de bedrijven zouden samenwerken in een kartel, zouden ze de totale 
productie zo bepalen dat hun gezamenlijke winst zo groot mogelijk is. De totale 
productie zal dus gelijk zijn aan wat een monopolist zou produceren. Dat is in dit 
geval 15 (MR=30-2Q=0 dus Q=15). In figuur V-4 is ook deze samenwerkingscurve 
weergegeven. De prijs is dan 15 en de totale winst 225, meer dan de totale winst in het 
Cournot evenwicht (200). Het probleem dat zich daarbij voordoet, is dat de 
afgesproken prijzen of hoeveelheden niet op de reactiecurven liggen. Daardoor kan 
elk bedrijf, gegeven de (afgesproken) prijs of hoeveelheid van de ander, de eigen 
winst verhogen door eenzijdig af te wijken. Bijvoorbeeld, er is afgesproken dat beide 
bedrijven 7½ zullen produceren (en 112½ verdienen). Een bedrijf wijkt echter af en 
produceert 15-½*7½=11.25. De totale productie is dan 18.75 en de prijs is 11.25. Het 
bedrijf dat de afspraak heeft geschonden, verdient 126.5625 en de bedrogene verdient 
slechts 84.375.  Omdat het voor deelnemers aan het kartel aantrekkelijk is om af te 
wijken van de afspraken, is de kartelafspraak geen Nash-evenwicht. 
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Stackelberg-model 

Het Stackelberg-model wordt aan de hand van hetzelfde cijfervoorbeeld geïllustreerd. 
In dit model is een bedrijf (bedrijf 1) de leider en het andere bedrijf de volger. We 
weten de reactiecurve van bedrijf 2 (zie boven), dat is: 

Q2 = 15 - ½Q1 

De leider maximaliseert haar opbrengst gegeven de reactiecurve van de volger: 

R1 = 30Q1 - Q12 - Q1Q2 = = 30Q1 - Q12 - Q1(15 - ½Q1) = 15Q1 - ½Q12   

De marginale opbrengsten zijn de afgeleide naar Q1: 

MR1=15 - Q1  

en die worden gelijkgesteld aan de marginale kosten 0.  

15 - Q1 = 0  

dus de productie van de leider is Q1 = 15 en de productie van de volger is Q2 = 15 - 
½Q1 = 15 - ½(15) = 7½. De totale productie Q = 22½; de prijs P = 30 – Q = 7½ en de 
winst van bedrijf 1 = 112½ en van bedrijf 2 =  56¼. De leider heeft (in dit geval) een 
voordeel! Dit is geïllustreerd in figuur V-5. 
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FIGUUR V-5: Stackelberg-model. 
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5.3 Algemeen evenwicht 
Tot nu toe keken we naar markten van afzonderlijke goederen en afzonderlijke 
productiefactoren. We kijken nu naar de samenhang tussen deze markten, en we 
leiden condities af voor efficiëntie. Daarbij gaat het om: 

• Verdeling van goederen over consumenten (ruil). 

• Verdeling van productiefactoren over bedrijven (input). 

• Samenstelling van het goederenpakket (output). 

Deze drie punten worden in de volgende drie paragrafen behandeld (5.3.1 tot en met 
5.3.3). In een algemeen-evenwichtsanalyse worden de prijzen en hoeveelheden op alle 
markten gelijktijdig bepaald. Zie ook som 5.4. 

 

5.3.1 Ruileconomie met 2 personen en 2 goederen 

Beschouw de zeer eenvoudige ruileconomie. Er zijn maar twee personen, Karen en 
James, en er zijn slechts twee soorten goederen, voedsel en kleren. Er wordt niets 
geproduceerd, de totale hoeveelheid voedsel en kleren ligt vast, in dit voorbeeld zijn 
er 10 eenheden voedsel en 6 eenheden kleren. Figuur V-6 laat een Edgeworth11 box 
zien. Elk punt in een Edgeworth box laat een verdeling van de goederen in deze 
ruileconomie zien. Een Edgeworth box heeft twee oorsprongen. Linksonder is de 
oorsprong van James; naarmate je een punt verder naar rechts neemt, heeft James 
meer voedsel en naarmate je een punt verder naar boven neemt, heeft James meer 
voedsel. Rechtsboven is de oorsprong van Karen. Naarmate je een punt verder naar 
links neemt, heeft Karen meer voedsel en naarmate je een punt verder naar beneden 
neemt, heeft Karen meer voedsel. 

 

O James Voedsel van  James 

Kleding 
van  
James 

10 7 

1 

6 
O Karen 

Voedsel voor Karen 

Kleding 
voor 
Karen  

5 

3 

Huidige 
verdeling 

Verdelingen 
waarbij beiden er 
op vooruitgaan 

 
FIGUUR V-6: Edgeworth box 

 

In figuur V-6 is de verdeling aangegeven: James heeft 7 eenheden voedsel en 1 
eenheid kleren, en Karen heeft 3 eenheden voedsel en 5 eenheden kleren. We kunnen 
in de Edgeworth box nuts-indifferentiecurven aangeven. Door de gegeven verdeling 
loopt één convexe indifferentiecurve van James, en één van Karen. James en Karen 
zullen alleen maar willen ruilen wanneer ze er op vooruit gaan. Voor James betekent 
dat, dat de nieuwe verdeling rechtsboven van de getekende indifferentiecurve moet 
                                                        
11 Francis Ysidro Edgeworth, Ierse wiskundige en econoom, geboren in 1845 in 
Edgeworthstown (!, zijn grootvader had 22 kinderen, daar kan je al een aardig dorp 
mee vullen), gestorven in 1926 in Oxford. 
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liggen (meer is beter). Voor Karen moet de nieuwe verdeling linksonder van haar  
indifferentiecurve liggen. Het gebied waarin ze er beide op vooruitgaan wordt dus 
ingesloten door hun indifferentiecurven die door de huidige verdeling lopen.  

Bij verdelingen waarbij de indifferentiecurve elkaar niet snijden maar raken, is geen 
ruil meer mogelijk waarbij beiden baat hebben. De lijn die deze punten verbindt, heet 
de contractcurve. Figuur V-7 laat de contractcurve zien. De contractcurven loopt altijd 
door beide oorsprongen. Immers, in een oorsprong heeft iemand niets en de ander 
alles, en dan is geen ruil mogelijk. 
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FIGUUR V-7: De contractcurve 

 

PRIJSMECHANISME 
Bij een algemeen evenwicht zijn de prijzen op alle markten zodanig, dat in alle 
markten vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Onder de aanname van volkomen 
mededinging zorgt een eenvoudig aanpassingsmechanisme hiervoor: 

• Op markten met een vraagoverschot (“excess demand”) zal de prijs stijgen. 

• Op markten met een aanbodoverschot (“excess supply”) zal de prijs dalen. 

De ruilverhouding waarmee James en Karen ruilen kan je interpreteren als een 
prijsverhouding: hoeveel eenheden voedsel is een eenheid kleren waard? Ruilen 
volgens een prijsverhouding PF/PC betekent ruilen langs een rechte lijn die door de 
huidige verdeling loopt. Dit wordt geïllustreerd in figuur V-8. Bij de vaste 
prijsverhouding PF/PC kiest James voor punt A en Karen voor punt B. Er is dus teveel 
vraag naar voedsel en teveel aanbod van kleren. Daarom moet PF/PC nu stijgen, 
totdat vraag en aanbod even groot zijn, zie figuur V-9. De nieuwe verdeling ligt op de 
contractcurve, en er geldt dat de marginale ruilvoet van voedsel voor kleren voor 
James en Karen gelijk zijn aan elkaar en aan de prijsverhouding: 

MRSFCJ = PF/PC = MRSFCK  

 

Contractcurve 
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FIGUUR V-8: Ruilen volgens een prijsverhouding PF/PC 
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FIGUUR V-9: Bij de hogere PF/PC dan in figuur V-8 zijn vraag en aanbod van 

beide goederen precies aan elkaar gelijk 

 

Het Eerste Theorema van de Welvaartstheorie luidt dat onder volkomen 
mededinging alle voordelige transacties plaats zullen  vinden. Het resulterende 
evenwicht is Pareto12-efficiënt, dat betekent dat niemand er op vooruit kan gaan 
zonder dat een ander er op achteruit zou gaan (en de verdeling ligt dus op de 
contractcurve). Alle relevante informatie over voorkeuren en kosten komt in de 
prijzen tot uitdrukking. 

Dit eerste theorema van de welvaartstheorie is een wonderlijk resultaat. Wanneer 
iedereen alleen zijn eigenbelang najaagt (alleen handelt om er zelf op vooruit te gaan), 
en de markten perfect werken, is de uitkomst efficiënt! Het prijsmechanisme zorgt 
daarvoor. Helaas is de voorwaarde van volkomen mededinging een nogal zware eis: 

                                                        
12 Vilfredo Pareto, Italiaans econoom, 1848-1923 
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• Iedereen is een prijsnemer: prijzen zijn voor individuele consumenten en 
producenten gegeven; zij kunnen daar geen invloed op uitoefenen.   

• Producten zijn homogeen (dus geen productdifferentiatie). 

• Er is volledige informatie (iedereen kent alle prijzen op alle markten en kan 
overal handelen als dat voordeel oplevert. Hier gaan we het volgende 
hoofdstuk verder op in.). 

• Er is perfecte mobiliteit van productiefactoren (iedereen kan overal gaan 
werken, iedereen kan zonder barrières elke markt betreden of verlaten). 

 

EFFICIENCIE VS. RECHTVAARDIGHEID  
Dat een bepaalde verdeling efficiënt is, zegt natuurlijk niets over de rechtvaardigheid 
van de verdeling. Bijvoorbeeld, de contractcurve (figuur V-7) loopt door de beide 
oorsprongen. In een oorsprong heeft iemand alles en de ander niets. De meeste 
mensen zullen dit geen rechtvaardige verdeling vinden. Er zijn verschillende visies 
op rechtvaardigheid: 

• Egalitaristisch: iedereen krijgt hetzelfde; 

• Rawlsiaans13: we kiezen de verdeling waarbij het nut van de minst-bedeelde 
wordt gemaximaliseerd; 

• Utilitaristisch: de som van alle nutten wordt gemaximaliseerd; 

• Markt-georiënteerd: de markt is rechtvaardig, want beloont de meest 
begaafden en de hardst werkenden 

Rawlsiaanse en utilitaristische rechtvaardigheid vereist dat de nutfuncties van 
iedereen bekend zijn, wat in de praktijk bezwaarlijk is. De marktgeoriënteerde visie 
kan geen uitspraak doen over de rechtvaardigheid van een bepaalde verdeling 
zonder te weten hoe deze tot stand is gekomen; het is in die zin geen visie op 
rechtvaardigheid, maar een opinie dat rechtvaardigheid er niet toe mag doen (deze 
visie wordt alleen in politiek uiterst rechtse kringen verkondigd).   

Wat ook de rechtvaardigheidsvisie is, het Tweede Theorema van de Welvaartstheorie, 
stelt dat bij convexe voorkeuren elke allocatie op de contractcurve te bereiken is via 
volkomen mededinging gegeven een geschikte beginverdeling. Dit betekent dat er in 
feite niet gekozen hoeft te worden tussen efficiëntie en rechtvaardigheid, herverdeling 
hoeft niet ten kosten te gaan van efficiëntie. Echter, in de praktijk vindt herverdeling 
plaats via belastingen die wel een verstorende werking hebben (zie het vorige 
hoofdstuk).  

 

5.3.2 Hoe wordt geproduceerd? (Input) 

De volgende vraag is hoe er geproduceerd zal worden: welke verhouding van arbeid 
en kapitaal zal gebruikt worden? We kijken naar een zeer eenvoudige productie-
economie, met twee productiefactoren (kapitaal en arbeid) en slechts twee bedrijven 
waarvan er één voedsel produceert (firma F) en één kleren (firma C). De totale 
hoeveelheden kapitaal en arbeid in deze economie liggen vast. We kunnen daarom 
een Edgeworth box tekenen. Figuur V-10 geeft een voorbeeld van zo’n productie 
Edgeworth box. In dit voorbeeld zijn er 50 eenheden arbeid en 30 eenheden kapitaal 
beschikbaar. Er zijn weer twee oorsprongen, linksonder voor de voedselfabrikant F en 
rechtsboven voor de klerenfabrikant C. In de huidige situatie gebruikt bedrijf F 35 
eenheden arbeid en 5 eenheden kapitaal en bedrijf C 15 eenheden arbeid en 25 
eenheden kapitaal. We kunnen door deze verdeling de isoquanten van bedrijf F en 

                                                        
13  John Rawls, Amerikaans filosoof 1921-2002. 
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van bedrijf C tekenen. Om meer te produceren, zou een nieuwe verdeling van 
productiefactoren voor bedrijf F rechtsboven zijn isoquant moeten liggen, voor bedrijf 
C moet de nieuwe verdeling linksonder haar isoquant liggen. Het gebied ingesloten 
door de beide isoquanten bevat dus verdelingen van productiefactoren waarbij zowel 
bedrijf F als bedrijf C meer produceren. 
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FIGUUR V-10: Productie Edgeworth box 

 

Bij iedere verdeling waarbij de isoquanten elkaar snijden, is een voor beide bedrijven 
voordelige ruil van arbeid en kapitaal mogelijk. Pas wanneer de isoquanten elkaar 
raken, is dit niet meer mogelijk. De lijn die deze punten verbindt, heet de 
contractcurve.  Figuur V-11 laat zo’n contractcurve zien. 
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FIGUUR V-11: De productie -contractcurve in een Edgeworth box 

 

Alleen op de productie-contractcurve is sprake van input-efficiëntie (er kan niet meer 
van een goed worden geproduceerd zonder dat van een ander goed minder wordt 
geproduceerd). Voor elk punt op de contractcurve geldt dat de isoquanten elkaar 
raken en dus moet op zo’n punt gelden dat de MRTS (marginal rate of technical 
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substitution, deze is gelijk aan de richtingscoëfficiënt, zie figuur II-4) van arbeid voor 
kapitaal voor beide bedrijven gelijk is: 

MRTSLKF = MRTSLKC 

Wanneer de arbeids- en kapitaalmarkt perfect competitief is (iedereen is prijsnemer), 
wordt aan deze voorwaarde voldaan, want in dat geval geldt voor beide bedrijven 
dat MRTSLK =w/r (de prijsverhouding van de factoren arbeid en kapitaal, zie figuur 
II-9). 

 
5.3.3 Wat wordt geproduceerd? 

De volgende vraag is wat wordt er geproduceerd, hoeveel voedsel en hoeveel kleren? 
Figuur V-12 laat een productie-mogelijkhedencurve zien. Op de assen staan de 
hoeveelheden van de twee producten. Gegeven de beschikbare hoeveelheden arbeid 
en kapitaal zijn de mogelijkheden beperkt.  Voor elk punt van de contractcurve 
(figuur V-11) kunnen we de bijhorende hoeveelheden voedsel en kleren in de figuur 
zetten, we krijgen dan de productie-mogelijkhedencurve. Het snijpunt met de 
verticale as (er worden alleen maar kleren geproduceerd) komt overeen met de 
oorsprong OF in figuur V-11, en het snijpunt met de horizontale as (er wordt alleen 
voedsel geproduceerd) met de oorsprong OC in figuur V-11. Punt L in figuur V-12 
geeft een onmogelijke productie aan; er is simpelweg niet genoeg arbeid en kapitaal 
beschikbaar om zoveel te produceren. Productie zoals weergegeven in punt H is wel 
mogelijk, maar niet efficiënt (gegeven de hoeveelheid arbeid en kapitaal zouden we 
meer kleren en meer voedsel kunnen produceren). Punt E ligt op de productie-
mogelijkhedencurve, deze productie is mogelijk en efficiënt. 
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FIGUUR V-12: Productie-mogelijkhedencurve 

 

Wanneer over de productie-mogelijkhedencurve van linksboven naar rechtsonder 
gaan, neemt de richtingscoëfficiënt af (de helling wordt steiler). Deze 
richtingscoëfficiënt geeft aan hoeveel eenheden kleren we minder kunnen produceren 
wanneer we één eenheid meer voedsel willen produceren. Dit wordt de marginale 
transformatieverhouding MRT (Marginal Rate of Transformation) genoemd. We 
kunnen nu afleiden dat onder de aanname van volkomen mededinging de MRT gelijk 
is aan de verhouding van de marginale kosten van productie van voedsel en kleren,  
MRT= MCF/ MCC . 

De MRT is de richtingscoëfficiënt en dus gelijk aan δC/δF. Als de hoeveelheid 
gebruikte kapitaal en arbeid verandert met respectievelijk ∆K en ∆L, zal de 

Productie-
mogelijkhedencurve  

Marginale 
transformatie 
verhouding  
MRT  
= MCF/ MCC 



5. Monopolistische concurrentie, oligopolie, algemeen evenwicht 

71 

verandering in de productie van kleren en voedsel zijn: 

∆C = MPLC∆L + MPKC∆K 

∆F = MPLF∆L + MPKF∆K 

Verder geldt dat MCC =w/MPLC =r/MPKC (de kosten van extra productie door het 
uitbreiden van respectievelijk arbeid en kapitaal zijn bij optimale productie gelijk), en 
hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de productie van voedsel. We kunnen dit ook 
schrijven als: 

MPLC = w/MCC, MPKC = r/MCC, MPLF = w/MCF, MPKF = r/MCF   

Dit vullen we in: 

∆C/∆F =  (MPLC∆L + MPKC∆K)/( MPLF∆L + MPKF∆K)=  

 ((w∆L+r∆K)/MCC)/((w∆L+r∆K )/MCF)=MCF/MCC  

Dat de MRT in figuur V-12 van links naar rechts toeneemt, wordt dus veroorzaakt 
door toenemende marginale kosten. 
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FIGUUR V-13: Output-efficiëntie en het prijsmechanisme 

 

De productie-mogelijkhedencurve geeft de mogelijke efficiënte producties aan. Maar 
welk punt op de curve zal gekozen worden? Dat hangt natuurlijk af van de prijs van 
de producten. In figuur V-13 is de situatie geschetst waarin de prijsverhouding 
PF1/PC1 zodanig is dat F1 voedsel en C1 kleren worden geproduceerd (de 
prijsverhouding moet immers gelijk zijn aan de verhouding van de marginale kosten, 
en dat is de helling van de productie-mogelijkhedencurve). Echter de consumenten 
willen bij deze prijsverhouding F2 voedsel en C2 kleren consumeren; bij deze prijzen 
zouden ze de productie willen ruilen tot punt B, want daar behalen ze een groter nut. 
De markt is dus niet in evenwicht. Kleren zijn blijkbaar te duur en voedsel is te 
goedkoop. Door het prijsmechanisme zal voedsel duurder en kleren goedkoper 
worden, totdat F* voedsel en C* kleren worden geproduceerd en geconsumeerd. In 
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dat punt C geldt dat de marginale substitutieverhouding van de consumenten MRS 
gelijk is aan de marginale transformatieverhouding MRT van de productie. 

Samenvattend, volkomen mededinging zorgt voor: 

• Ruil-efficiëntie, alle consumenten hebben dezelfde marginale substitutie-
verhouding en deze is gelijk aan de prijsverhouding: 
MRSFCJ = PF/PC = MRSFCK  

• Input-efficiëntie (efficiënt gebruik van productiemiddelen), alle producenten 
hebben dezelfde MRTS en deze is gelijk aan de prijsverhouding van arbeid en 
kapitaal: 
MRTSLKF = w/r = MRTSLKC 

• Efficiënte samenstelling van het goederenpakket, vanwege 
MRS = PF/ PC = MCF/ MCC = MRT 

De drijvende kracht is het prijsmechanisme. Deze resultaten gelden niet wanneer de 
markt faalt, bijvoorbeeld door externe effecten of publieke goederen. Daar gaat het 
volgende hoofdstuk over. 
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Opgaven 5 
Opgave 5.1 Beschouw de volgende bedrijfstakken. Is er hier sprake van een 
perfect competitieve markt, monopolie, oligopolie of monopolistische concurrentie? 
Motiveer je antwoord! 

a) Auto’s 

b) Wc-papier 

c) Literaire boeken 

d) Mobiele telefonie 

Opgave 5.2 Een monopolist kan produceren met constante marginale kosten 
van 5. De marktvraag is Q = 53 - P. 

a) Bij welke productie en prijs maximaliseert deze monopolist haar winst? Wat is 
haar winst? 

b) Er komt nu een tweede bedrijf, met een identieke  kostenfunctie. Wat 
produceren beide bedrijven in het Cournot-evenwicht en wat is dan de prijs? 
Wat is de winst per bedrijf? 

c) Laat bedrijf 1 de Stackelbergleider zijn en firma 2 de volger. Hoeveel 
produceren bedrijf 1 en bedrijf 2 en wat is hun winst? 

d) Stel er zijn n bedrijven in de markt, met identieke kostenfuncties. Wat is in het 
Cournot-evenwicht de productie per firma, de prijs, de winst per firma en de 
totale productie? 

e) Wat is de totale productie en de marktprijs in een perfect competitieve markt? 

Opgave 5.3 James heeft de nutsfunctie Uj(Fj,Cj)=FjCj. Karen heeft de 
nutsfunctie Uk(Fk,Ck)=Fk2Ck. James heeft 20 eenheden voedsel en 15 eenheden kleren 
(dus Fj=20, Cj=15). Karen heeft 5 eenheden voedsel en 10 eenheden kleren (dus Fk=5, 
Ck=10).  

a) Teken de Edgeworth box met daarin de huidige allocatie. 

b) Bereken en teken de nutsindifferentiecurven van James en Karen die door dit 
punt lopen. Geef het gebied van allocaties aan waarbij beiden er op vooruit 
zouden gaan. 

c) Bereken en teken de contractcurve (Hint: op de contractcurve zijn de MRS 
van James en die van Karen aan elkaar gelijk. Vervolgens gebruik je dat je de 
allocatie van Karen uit kan drukken in die van James omdat de totale 
hoeveelheid voedsel en kleren constant is).     

Opgave 5.4 Deze opgave illustreert het onderscheid tussen partieel en een 
algemeen evenwicht analyse. Bij een partieel-evenwichtanalyse wordt er geen rekening 
mee gehouden dat een verandering op een markt gevolgen kan hebben op een andere, 
gerelateerde markt, en daardoor indirect weer op dezelfde markt. Bij een algemeen- 
evenwicht analyse wordt hier wel rekening mee gehouden, de nieuwe evenwichten 
worden op beide markten tegelijk bepaald. 

Bioskoopkaartjes en het huren van een dvd zijn substituten (zie ook opgave 0.3). De 
vraag naar bioscoopkaartjes wordt gegeven door QbD=20-2Pb+Pd, met Pb de prijs van 
bioscoopkaartjes en Pd de prijs van het huren van een dvd. De vraag naar dvd’s is 
QdD=10 -Pd+Pb. De aanbodfuncties voor bioscoopkaartjes en dvd’s zijn respectievelijk 
QbS=2Pb-3, voor Pb >2 en QdS=2Pd+2.  

a) Wat zijn de evenwichtsprijzen en hoeveelheden in beide markten? 

De kosten in de bioscoopindustrie stijgen drastisch. De nieuwe aanbodcurve is QbS=2Pb-
8 (voor Pb>4). 

b) Bereken door een partiële evenwichtsanalyse de nieuwe prijs van een 
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bioscoopkaartje en de hoeveelheid kaartjes dat wordt verkocht. In een partiële 
evenwichtsanalyse ga je er van uit dat de prijs van dvd’s niet verandert. 

c) Bereken de nieuwe prijzen en hoeveelheden door een algemeen 
evenwichtsanalyse.  

d) Beredeneer waarom in het geval van substituten een partiele analyse het effect 
overschat. Wat zal het geval zijn bij twee markten van complementen? 
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6. Marktfalen 
 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het prijsmechanisme een sterk middel 
kan zijn om tot een efficiënte uitkomst te komen. Dat geldt echter alleen wanneer aan 
alle voorwaarden van volkomen mededinging wordt voldaan. Zo moet iedereen een 
prijsnemer zijn, niemand mag marktmacht hebben (behandeld in hoofdstuk 4).  In dit 
hoofdstuk zullen we een aantal andere oorzaken van marktfalen noemen: externe 
effecten, publieke goederen, en asymmetrische informatie. 

 
6.1 Externe effecten en mogelijk overheidsingrijpen 
Externe effecten zijn de voor- of nadelen verbonden aan de productie of consumptie 
van een goed, die bij anderen terechtkomen dan de direct betrokken marktpartijen. In 
de marktprijs komen alleen de voorkeuren en waardes van de marktpartijen tot 
uiting, de welvaartsgevolgen voor andere partijen worden dus door het 
prijsmechanisme genegeerd. Voorbeelden van negatief externe effecten zijn 
geluidsoverlast en  milieuschade. De prijs van een vliegticket wordt bepaald door de 
kostenstructuur van de vliegtuigmaatschappij en de voorkeuren van de reiziger. De 
buitenstaander die hinder heeft van de vliegtuigen (geluidshinder en CO2 uitstoot) 
heeft geen invloed op de marktuitkomst. Externe effecten kunnen ook positief zijn, 
bijvoorbeeld (lager) onderwijs. Het is erg makkelijk (en bespaart kosten) wanneer je er 
vanuit kan gaan dat iedereen kan lezen.    

Figuur VI-1 geeft een voorbeeld van een negatief extern effect. De geproduceerde en 
geconsumeerde hoeveelheid Q1 en de marktprijs P1 worden bepaald door het snijpunt 
van de vraagcurve en de aanbodcurve. De aanbodcurve is gelijk aan de marginale 
kosten van de producenten. Bij deze kosten is er geen rekening mee gehouden dat er 
een negatief extern effect is, er zijn maatschappelijke kosten verbonden bij de 
productie (of consumptie) van het product. Voor de sociaal optimale productie 
moeten we kijken naar het snijpunt van de vraagcurve met sociale marginale kosten, 
dat zijn de marginale kosten van de producenten vermeerderd met de externe 
marginale kosten. In dat geval komen we uit op een lagere productie (Q* in de figuur) 
en een hogere prijs (P*). 
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FIGUUR VI-1: Voorbeeld van een negatief extern effect 
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Bij een positief extern effect gebeurt er iets vergelijkbaars. In de markt hebben alleen 
de marginale baten van de koper invloed op de prijs, maar de positieve sociale baten 
worden genegeerd. Daardoor wordt er minder geproduceerd dan sociaal wenselijk is 
en de prijs is dan te hoog. 

Bij zowel negatieve als positieve externe effecten is er dus sprake van marktfalen: er 
wordt geen efficiënte hoeveelheid geproduceerd. Om te zorgen dat er wel een 
efficiënte hoeveelheid wordt geproduceerd, is regulering nodig. De overheid kan op 
verschillende wijzen ingrijpen. Aan de hand van een voorbeeld zullen we 
verschillende ingrepen vergelijken. 

We nemen het voorbeeld van een bedrijf dat vervuiling veroorzaakt. Aangenomen 
wordt dat het bedrijf de optimale output al heeft gekozen, maar nog niet de 
technologie waarmee deze output wordt gerealiseerd. Het bedrijf kan de uitstoot 
beperken, maar moet daar wel extra kosten voor maken, zie figuur VI-2. De 
marginale sociale kosten stijgen in dit voorbeeld (bij een grote uitstoot krijgen veel 
mensen last van hoofdpijn of astma). Als we van rechts naar links kijken in de figuur 
zien we dat het terugbrengen van de uitstoot in het begin erg goedkoop kan (een 
simpele filter op de schoorsteen voldoet wellicht al), maar wanneer het bedrijf de 
uitstoot sterk wil beperken, wordt het steeds duurder (men moet bijvoorbeeld heel 
ander productiemethoden gaan gebruiken). Het snijpunt van de sociaal marginale 
kosten en de marginale kosten van uitstootbeperking bepaalt de sociaal optimale 
uitstoot. Minder uitstoten zou niet optimaal zijn, dat is erg duur en sociaal gezien 
heeft men er weinig last van. Meer uitstoten is niet optimaal omdat de kosten van 
uitstootbeperking daar opwegen tegen de sociale kosten. In dit voorbeeld is de sociaal 
optimale uitstoot 12 (en de beperking 28-12=16) en de marginale kosten van 
uitstootbeperking zijn op dat punt 3. 
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reductie van uitstoot (MCA)

2612=E*
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FIGUUR VI-2: Het efficiënte niveau van uitstoot 
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FIGUUR VI-3: Emissiestandaard: 12 eenheden uitstoot zijn toegestaan 

Er zijn drie verschillende manieren waarop deze sociaal optimale uitstoot tot stand 
kan komen. 

1. Emissiestandaard. De overheid legt een standaard op van 12 eenheden uitstoot. 
Er worden vergunningen verstrekt die het uitstoten van meer dan 12 eenheden 
verbieden. Bij overschrijding volgen er sancties. Deze maatregel is geïllustreerd in 
figuur VI-3. 

2. Emissiebetalingen. Bedrijven betalen 3 euro per eenheid die ze uitstoten. Men zal 
uitstoot beperken zolang dat minder kost dan 3 euro per eenheid. Dit is 
geïllustreerd in figuur VI-4. 

3. Verhandelbare emissierechten. De overheid geeft vergunningen uit, zoals in 1), 
maar deze vergunningen zijn verhandelbaar. In figuur VI-5 is het voorbeeld te 
zien van twee bedrijven die ieder een vergunning hebben om 6 eenheden uit te 
stoten. Doordat de bedrijven verschillende technologieën gebruiken, kan bedrijf 2 
goedkoper de uitstoot beperken dan bedrijf 1. Wanneer bedrijf 1 de vergunning 
voor 1 eenheid uitstoot verkoopt aan bedrijf 2, voor een prijs tussen 2.50 en 3.75 
euro, gaan beiden erop vooruit.  

Welk instrument is nu het beste? Wanneer de overheid de precieze 
reductiekostenfunctie van de bedrijven en de sociale kostenfunctie zou kennen, maakt 
het niet uit; immers in alledrie de gevallen is er sprake van een optimale uitstoot van 
12. De praktijk is anders. Stel bijvoorbeeld dat de marginale sociale kostenfunctie steil 
is (als de uitstoot een kritieke grens overschrijdt vallen de vogels uit de lucht) en de 
marginale reductiekostenfunctie juist vlak. Dan kan een iets te laag bepaald 
emissiebetalingsbedrag een groot effect hebben op de uitstoot en dus rampzalig zijn. 
In dat geval zou een standaard beter zijn.  Maar een standaard is juist weer inefficiënt 
wanneer er verschillende bedrijven zijn die een andere marginale 
reductiekostenfunctie hebben. Verhandelbare emissierechten combineren de 
voordelen van deze beide. De maximale vervuiling ligt dan vast en de overheid hoeft 
geen prijs te bepalen van de rechten; dat doet de markt. Er is nog een bijkomend 
voordeel van verhandelbare emissierechten. Ook niet-producenten, zoals 
milieugroeperingen kunnen emissierechten kopen op de markt, en vervolgens 
vernietigen. Groeperingen die vinden dat de overheid te veel rechten uitgeeft, kunnen 
(tegen betaling) de uitstoot beperken, en bovendien de marktprijs verhogen 
(waardoor research naar nieuwe milieuvriendelijke technieken wordt gestimuleerd). 
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FIGUUR VI-4: Emissiebetalingen: per eenheid uitstoot betaalt het bedrijf een bedrag 

van 3 euro 
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FIGUUR VI-5: Verhandelbare emissierechten: beide bedrijven krijgen 6 rechten; 

bedrijf 1 heeft 3.75 over voor een 7ste recht. Bedrijf 2 wil minstens 
2.50 hebben voor haar 6de recht 
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Coase theorema 

Bij externe effecten is overheidsingrijpen niet altijd noodzakelijk. Met name wanneer 
er maar weinig partijen bij betrokken zijn, en er goed gespecificeerde 
eigendomsrechten zijn, kan een efficiënte uitkomst door onderhandelen tot stand 
komen. In dat geval geld het Coase14  theorema: 

“als partijen zonder kosten kunnen onderhandelen resulteert een efficiënte uitkomst, ongeacht 
wie de eigendomsrechten heeft”  

De werking van Coase theorema wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld (zie 
ook Pindyck & Rubinfeld) . Er is een fabriek die bij de productie afvalstoffen loost (of 
wil lozen) in een meer. Deze stof is slecht voor de visstand in het meer. Er is een 
groep vissers op het meer, deze zijn tegenstander van het lozen van deze stof in het 
meer. Er zijn twee mogelijkheden om lozing te voorkomen. Er kan een filter geplaatst 
worden in de fabriek, dit kost 200 euro (per dag). Of de vissers kunnen tussen de 
fabriek en het meer een waterzuivering bouwen, dit kost 300 euro per dag. De vissers 
verdienen in een vervuild meer 100 euro per dag en in een schoon meer 500 euro per 
dag. De fabriek verdient 500 euro per dag. In tabel VI-1 staan deze aannames nog 
eens op een rijtje. 

 

 Winst fabriek Winst vissers Gezamelijke winst 

Geen filter, geen zuivering 500 100 600 

Filter, geen zuivering 300 500 800 

Geen filter, zuivering 500 200 700 

Filter én zuivering 300 300 600 

TABEL VI-1: Voorbeeld Coase theorema, aannames 

 

De efficiënte uitkomst is “Filter, geen zuivering”, dan is de gezamenlijke winst 800. In 
dit geval is het aantal betrokkenen beperkt (we nemen aan dat de vissers als een 
groep optreden) en onderhandelingen zijn dus praktisch mogelijk. Wat betreft 
eigendomsrechten zijn er nu twee mogelijkheden: 

1. Vissers hebben recht op schoon water. In dat geval heeft de fabriek de keus 
tussen het schadeloosstellen van de vissers (400 euro, omdat ze voor 400 euro 
minder vis vangen), of het installeren van een filter. De fabriek zal kiezen 
voor een filter omdat dat goedkoper is. De gezamenlijke totale winst is dan 
800. 

2. De fabriek heeft recht op vervuilen. De vissers kunnen dan kiezen tussen zelf 
een zuivering bouwen (winst is dan 500-300=200) of de fabriek betalen om 
een filter te installeren. De filter kost 200 en de vissers willen maximaal 300 
betalen. Stel dat na onderhandelen de vissers de fabriek 250 euro betalen om 
de filter te installeren. Dan is de winst van de vissers 500-250=250 en van de 
fabriek 500+250-200=550. De gezamenlijke totale winst is dan 800. 

In beide gevallen wordt de efficiënte uitkomst gerealiseerd met een totale 
gezamenlijke winst van 800. Voor het bereiken van de efficiëntie is dus niet van 
belang wie precies de eigendomsrechten heeft, zolang de eigendomsrechten maar 
duidelijk en onomstreden zijn, en onderhandelingen mogelijk zijn. 

 

                                                        
14 Ronald Coase, Engels-Amerikaans econoom, geboren in 1910, kreeg de  Nobelprijs 
1991. 

Coase theorema 
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6.2 Publieke –  of zuiver collectieve goederen  
Zuiver collectieve goederen worden gekenmerkt door: 

1. Volledige non-rivaliteit in consumptie. Dit betekent dat de marginale kosten 
van het verstrekken van het goed aan een extra consument 0 is. Bijvoorbeeld, 
bij radio-uitzendingen brengt een extra luisteraar geen extra kosten met zich 
mee. 

2. Volledige niet-uitsluitbaarheid bij het aanbod. Het is niet mogelijk om 
mensen uit te sluiten, bijvoorbeeld omdat ze niet (genoeg) betaald hebben. 
Bijvoorbeeld, een dijk beschermt alle inwoners achter de dijk, ongeacht de 
bijdrage aan de kosten van de dijk. 

We kunnen hiertegenover individuele goederen plaatsen, waar wel rivaliteit en 
uitsluitbaarheid is. Bijvoorbeeld, een broodje kaas. Als Els het broodje opeet, kan 
Henk datzelfde broodje niet óók eten. En de broodjeswinkel sluit alle niet-betalende 
klanten uit. 

Er zijn ook nog tussenvormen, onzuivere collectieve goederen, die worden 
gekenmerkt door óf non-rivaliteit óf niet-uitsluitbaarheid. Bijvoorbeeld, televisie-
uitzendingen achter een decoder kunnen wel uitsluiten, maar er is geen rivaliteit. 
Men kan mensen niet uitsluiten van de openbare weg, maar als het heel druk wordt is 
er wel rivaliteit. 

In een markt zonder overheidsbemoeienis zal elke consument de kosten van zijn 
bijdrage aan het publieke goed laten bepalen door de baten die hij er zelf bij heeft, 
zonder rekening te houden met het positieve externe effect dat anderen ook baat 
hebben bij het publieke goed. Ondanks het feit dat iedereen een voorstander is van 
het publieke goed, heeft iedereen liever dat een ander de rekening betaalt. Iemand die 
niet meebetaalt aan het publieke goed maar er wel van profiteert, wordt een free-rider 
(mee-lifter) genoemd. Er zal te weinig publiek goed worden geproduceerd. Dit is een 
reden voor overheidsbemoeienis. De overheid kan dwingend een bijdrage aan het 
publieke goed opleggen (belasting). De optimale omvang van het publieke goed 
wordt bereikt wanneer de marginale sociale baten (is de som van alle individuele 
baten) gelijk zijn aan de marginale kosten.  

 

6.3 Asymmetrische informatie 
Tot nu toe hebben we aangenomen dat iedereen de beschikking had over alle 
relevante informatie. In de praktijk is dat vaak niet zo; sommige weten meer dan 
anderen. We spreken dan over asymmetrische informatie. We zullen een drietal 
specifieke problemen behandelen, adverse selction, moral hazerd en het principal-
agent probleem.  

 

Adverse selection: “the market for lemons” 

Een beroemd probleem is de ‘market for lemons’ van Akerlof15. Een bijna 
gloednieuwe auto is op de tweedehands markt al veel minder waard dan de 
nieuwprijs. Mogelijke kopers vragen zich af wat er mis is met die auto, dat hij al zo 
snel verkocht wordt. Ze zijn bang een ‘lemon’ te kopen, in goed Nederlands een ‘kat 
in de zak’.De koper heeft minder informatie dan de verkoper en deze asymmetrie 
veroorzaakt een slecht functionerende markt.  

Figuur VI-6 illustreert dit. Stel er zijn twee soorten auto’s: van hoge kwaliteit en van 

                                                        
15 George A. Akerlof, Amerikaans econoom, geboren in 1940. Hij kreeg in 2001 de 
Nobelprijs, onder andere voor zijn: ‘The market for lemons’, Quarterly Journal of 
Economics 1970: 488-500. 
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lage kwaliteit. Wanneer er geen asymmetrische informatie zou zijn, en zowel koper 
als verkoper de juiste kwaliteit weten, zouden er twee markten ontstaan. Links in 
figuur VI-6 zien de vraag DH en aanbod SH van auto’s van hoge kwaliteit en rechts de 
vraag DL en het aanbod SL van auto’s van lage kwaliteit. In dat geval zouden er 
evenwichtsprijzen van 10000 (hoge kwaliteit) en 5000 (lage kwaliteit) tot stand komen 
en op beide markten zouden 50000 auto’s worden verhandeld. Wanneer de kopers 
niet de kwaliteit van de auto’s kennen (en de verkoper wel), ontstaat er één 
vraagfunctie voor beide soorten auto’s, DM, met het idee dat de aangeboden auto’s 
van gemiddeld een ‘medium’ kwaliteit zijn. Bij deze vraagcurven gaan de verkopers 
van hoge kwaliteit auto’s minder aanbieden (25000), en handelaren met lage 
kwaliteitsauto’s bieden juist meer aan (75000). Gemiddeld zijn de auto’s nu van laag-
medium kwaliteit en de vraagcurve zakt naar DLM. Dit gaat door totdat er alleen maar 
auto’s van lage kwaliteit wordt aangeboden, de vraagfunctie wordt weer DL. 
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FIGUUR VI-6: De ‘market for lemons’ van George Akerlof. Wanneer kopers en 

verkopers de kwaliteit van de auto’s kunnen bepalen, ontstaan er 
twee markten met aparte vraag en aanbodfunctie. Wanneer de kopers 
niet de kwaliteit kunnen beoordelen, ontstaat er één vraagfunctie 
voor beide soorten auto’s. Deze vraagcurve verschuift wanneer de 
proportie auto’s van lage kwaliteit groeit, tot uiteindelijk DL  en er 
worden alleen nog maar auto’s van lage kwaliteit aangeboden 

Het lemons-probleem is een voorbeeld van adverse selection. Door asymmetrische 
informatie wordt goede kwaliteit door slechte kwaliteit verdrongen. Deze term komt 
uit de verzekeringsliteratuur om aan te duiden dat degenen die graag een 
verzekering willen hebben, naar verwachting degenen zijn die een hoog risico lopen. 
Bijvoorbeeld, mensen met een uitstekend gebit nemen geen tandartsverzekering. 
Door de selectie van mensen met een slecht gebit,  worden de kosten voor de 
verzekering hoog, de premie gaat omhoog, en de verzekering is alleen nog maar 
aantrekkelijk voor mensen met een heel erg slecht gebit. In het meest extreme geval 
worden geen verzekeringen aangeboden of geen tweedehands auto’s verkocht. 

Een mogelijke remedie is reputatie. Een voorbeeld van hoe krachtig reputatie kan 
werken is de diamanthandel. Dit is een wereldwijde handel, waarbij de meeste 
handelaren elkaar kennen of elkaars kennissen kennen. Vertrouwen speelt een grote 
rol; als iemand één keer de boel belazert, kan hij een ander beroep gaan kiezen want 
niemand zal nog met hem willen handelen. Een andere remedie kan een garantie-
systeem zijn waarmee de verkoper een signaal over de kwaliteit geeft. We gaan 

‘adverse selection’ 
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algemener in op deze remedie.  

SIGNALING 
Er is sprake van ‘signaling’ als in een situatie met asymmetrische informatie, 
verkopers een geloofwaardig signaal aan de kopers kunnen geven over de kwaliteit 
van het product. Een signaal kan alleen effectief zijn als het voor verkopers van goede 
producten goedkoper is om het signaal uit te zenden dan voor verkopers van slechte 
producten.  

Bijvoorbeeld, werknemers met hoge productiviteit kunnen een gegeven 
opleidingsniveau makkelijker voltooien. We werken dit uit. Veronderstel dat er twee 
typen werknemers op de arbeidsmarkt zijn met verschillende productiviteit:  

Type I: Lage productiviteit: MPI  = 1 

Type II: Hoge productiviteit: MPII  = 2 

Van beide typen zijn er evenveel werknemers. Derhalve geldt dat de verwachte 
marginale productiviteit gelijk is aan: MP  = 1,5. Veronderstel dat op de afzetmarkt 
volkomen mededinging heerst: P = 10.000, een type I werknemer produceert dus 
10000 en een type II 20000 per jaar. We veronderstellen dat werknemers 10 jaar 
werken en de werknemers produceren in die tijd dus 100.000 (type I) en 200.000 (type 
II).  We kijken nu naar drie gevallen: 

1. Complete informatie. De werkgever kent de productiviteit van de werknemer die 
aangenomen wordt. Het loon is gelijk aan de marginale productiviteit en is dus 10.000 
(type I) en 20.000 (type II) per jaar.  

2. Asymmetrische informatie zonder signaling. Geen enkele  werkgever weet de 
productiviteit van een sollicitant. Het loon zal dan voor beide typen de verwachte 
marginale productiviteit zijn, 15.000 per jaar. 

3. Asymmetrische informatie met signaling. De werknemers kiezen het aantal jaren 
onderwijs dat ze volgen, en de werkgever kan waarnemen hoeveel onderwijs een 
sollicitant heeft gevolgd. De kosten van het volgen van onderwijs verschilt tussen de 
typen, 40.000 per jaar onderwijs voor type I en 20.000 per jaar voor type II. 
Veronderstel nu dat het volgen van onderwijs geen invloed heeft op de 
productiviteit, maar de werkgever het volgende criterium hanteert: 

1. Als een werknemer opleidingsniveau y* heeft, wordt ervan uitgegaan dat 
diegene van type II is en wordt w = 20.000 betaald. 

2. Als een werknemer een opleidingsniveau lager dan y* heeft, wordt ervan 
uitgegaan dat diegene van type I is en wordt w = 10.000 betaald. 

Hoeveel onderwijs moet iemand volgen? De werknemers zullen hun aantal jaren 
onderwijs baseren op een afweging van kosten en baten. Voor type I werknemers zijn 
de kosten relatief hoog. Wanneer de werkgever y* tussen 2,5 en 5 kiest, loont het wel 
voor type II om in dat aantal jaren onderwijs te investeren, maar niet voor type I 
werknemers. Het signaal werkt dan;  beide typen krijgen hun marginale 
productiviteit als loon uitbetaald. De beslisregel van de werkgever heeft gezorgd voor 
de juiste zelf-selectie. 

Signaling 
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FIGUUR VI-7: Signaling in de arbeidsmarkt. Op de horizontale as staat het aantal 

jaren onderwijs, op de verticale kosten en baten. B(y) geeft de extra 
verdiensten weer, CY) de kosten van de opleiding. Wanneer het 
criterium van de werkgever y* tussen de 2.5 en 5 wordt gekozen, 
zullen alleen type II werknemers precies aan deze eis willen voldoen 

  

Moral hazard 

Ook deze term komt oorspronkelijk uit de verzekeringsliteratuur. Er is sprake van 
moral hazard wanneer het gedrag van de verzekerde van invloed is op de kans dat 
schade optreedt en/of op de omvang van de schade. Omdat het gedrag niet wordt 
waargenomen door de andere partij (de verzekeraar), is ook hier sprake van 
asymmetrische informatie. Het verzekerd zijn zal het gedrag van de verzekerde 
beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een automobilist wiens auto all-risk is verzekerd, rijdt 
wellicht minder voorzichtig. 

Een rekenvoorbeeld. Een bedrijfspand is €100.000 waard. Als het bedrijf € 50 aan een 
brandpreventie programma besteedt is de kans op brand 0,5% en het is 1% zonder 
zo’n programma. Met programma zou de premie moeten zijn: 0,005 x €100,000 = €500. 
Maar nadat de eigenaar van het bedrijf de verzekering heeft afgesloten, heeft zij geen 
prikkel meer om geld aan  brandpreventie te besteden. Daardoor is de werkelijke 
kans op brand 1% in plaats van 0,5%. Tegenover de premie van € 500 staat voor de 
verzekeringsmaatschappij nu een verwacht verlies van €1.000 (=0,01 x €100,000) 

 

Het principal-agent probleem 

Het principal-agent probleem gaat over het ontwerpen van een beloningssysteem, 
zodanig dat de doelen van werkgever (principal) en werknemer (agent) 
overeenstemmen. We gaan uit van de volgende situatie.  

• De opbrengsten hangen af van de inzet van de werknemer én van 
omstandigheden waar de werknemer geen invloed op heeft (toeval: geluk of 
pech), zie tabel VI-2. 

• Hoge monitoring kosten maken het onmogelijk om de inzet van de 
werknemer waar te nemen.  De werkgever kan dus niet vaststellen of een 
opbrengst van €20.000 tot stand komt door “lage inzet + geluk” of door “hoge 

Moral hazard  

Principal-agent 
probleem  
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inzet + pech”.  

• De werknemer wil zijn netto opbrengst (loon minus kosten van inzet) 
maximaliseren, waarbij de kosten = 0 als de inzet laag is en de kosten = 
€10.000 als de inzet hoog is. 

 

 Pech Geluk 

Lage inzet (a=0) €10.000 €20.000 

Hoge inzet (a=1) €20.000 €40.000 

TABEL VI-2: Voorbeeld principal-agent probleem; opbrengst 

De werkgever moet een loon w(R) vaststellen dat alleen af mag hangen van de de 
opbrengst R (en niet van de inzet, want die wordt niet waargenomen). Wanneer het 
loon onafhankelijk is van R, zal de werknemer zich niet inspannen, en het resultaat 
zal €15.000 zijn. Een betere optie is om de werknemer alleen te belonen wanneer de 
opbrengst €40.000 is, met w= €24.000. Het verwacht netto loon bij hoge inzet is dan 
50%*€24.000 (verwacht loon) -€ 10.000 (kosten van inzet)= €2.000, meer dan het 
nulloon bij lage inzet. Voor de werkgever is de verwachte opbrengst dan €30.000 en 
de verwachte winst €18.000. 

Een andere mogelijkheid is om de werknemer een deel van de winst te geven, 
bijvoorbeeld w = R – €18.000 (of 0 als dat negatief is). Het verwacht netto loon bij hoge 
inzet is dan €2.000 en bij lage inzet is €1.000. De verwachte netto winst voor de 
werkgever is dan wederom €18.000. 

Dit soort beloningsstructuren kunnen ervoor zorgen dat een werknemer (agent) doet 
wat de werkgever (principaal) wenselijk acht, ondanks de niet-waarneembaarheid 
van de inzet. Het principal-agent model wordt overigens ook in de politieke 
wetenschappen gebruikt waarbij de agent de politicus is en de kiezers de principal.  

 



6. Marktfalen 

85 

Opgaven 6 
Opgave 6.1 Een imker (bijenhouder) woont naast een appelboomgaard. De 
eigenaar van de boomgaard profiteert van de aanwezigheid van de bijen, omdat deze 
de appelbloesems helpen bevruchten, ongeveer 0.5 hectare per korf. Kunstmatig 
bevruchten kost 10 euro per halve hectare.  
De marginale kosten van een bijenkorf zijn 20+2Q euro met Q het aantal bijenkorven. 
Elke korf levert voor 10 euro honing op.  

a) Hoeveel korven zal de imker houden? 

b) Wat is het sociaal efficiënt aantal korven? 

c) Hoe zou deze efficiënte oplossing kunnen worden bereikt? 

Opgave 6.2 De marginale kosten van het beperken van zwaveldioxide is 
MC=100+20A en de marginale baten van reductie is MB=400-10A, met A het aantal ton 
gereduceerde uitstoot. 

a) Wat moet de emissie-betaling per ton uitstoot bedragen om een efficiënte nivo 
van uitstoot te bereiken? 

b) Wanneer in plaats hiervan een standaard wordt gehanteerd, wat is de efficiënte 
standaard? 

Opgave 6.3 De gezamenlijke Amsterdamse musea hebben door een 
onderzoeksbureau laten vaststellen hoeveel toeristen naar Amsterdam komen 
speciaal voor de musea en hoeveel deze toeristen uitgeven. Ze hebben berekend dat 
per jaar 20 miljoen euro in de gemeente- en staatskas vloeit als direct gevolg van 
musea-toerisme. Ze stellen dat het alleen daarom al redelijk zou zijn dat de musea 
door de overheid gesteund zouden worden voor minstens 20 miljoen. Kan je achter 
deze redenering staan? 

Opgave 6.4 We kunnen in een stad drie groepen bewoners onderscheiden, die 
alledrie geïnteresseerd zijn in lokale televisie. De vraagcurven (marginale 
waardering) van deze groepen is respectievelijk 

W1 = 150 - T, W2 = 200 - 2T, W3 = 250 - T. 

Met T het aantal uren tv per week. De kosten van het produceren van een uur tv is 
200 euro. Beantwoordt de volgende vragen aan de hand van een tekening. 

a) Wat is het efficiënt aantal uren tv per week? 

b) Hoeveel uren tv zal er worden aangeboden? 

c) Als bovenstaande vraagcurven betrekking zouden hebben gehad op een 
individueel goed, zeg appels, wat is dan de marktprijs en hoeveelheid? 

Opgave 6.5 Er zijn problemen in een bepaalde bedrijfstak, maar het is de 
overheid niet duidelijk hoe ernstig deze problemen zijn. De bedrijfstak kent wel de 
ernst van de problemen. De lobbygroep van deze bedrijfstak wil graag dat de 
overheid bepaalde maatregelen neemt (bijvoorbeeld subsidie en  
belastingverlichting). Deze maatregelen kosten de overheid 100 miljoen, en dat is 
sociaal gezien verspilling wanneer de situatie niet ernstig is (-100), maar goed voor 
het land wanneer de situatie echt ernstig is (+100). Voor de bedrijfstak is ingrijpen 
altijd gunstig, maar gunstiger wanneer de situatie ernstig is (100) dan wanneer die 
niet ernstig is (+50). De lobbygroep bepaalt zelf hoeveel geld ze steken in het lobbyen 
(advertentiepagina’s, spotjes op tv, politici stalken, etc). Bovenstaande informatie is 
bekend bij beide partijen, en is samengevat in onderstaande tabel, met in elke cel voor 
de komma de uitbetaling voor de overheid en na de komma voor de bedrijfstak. 
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 Niet ernstig Wel ernstig 

Niet ingrijpen 0,0 0,0 

Wel ingrijpen -100,50 100,100 

Hoeveel geld zal de lobbygroep moeten besteden om de overheid te overtuigen dat 
de situatie ernstig is? 

 

Opgave 6.6 Welke van deze drie reisverzekeringen levert de minste moral 
hazard problemen op?: 

a) Alle schade wordt vergoed; 

b) Alle schade wordt vergoed boven het eigen risico van 100 euro per 
gebeurtenis; 

c) 90% van de schade wordt vergoed. 

Opgave 6.7 Het slachtoffer van een medische fout wil via de rechtbank een 
schadevergoeding eisen. Het slachtoffer neemt daarom contact op met een advocaat. 
Het slachtoffer heeft geen ervaring met letselschade rechtszaken en kan dus niet de 
verrichtingen van de advocaat beoordelen, alleen de uiteindelijke hoogte van de 
vergoeding. De uitkomst van de rechtszaak wordt bepaald door de inspanning die de 
advocaat verricht, en door het toeval. De advocaat kan worden beloond volgens een 
uurtarief, of op basis van “no-cure-no-pay” waarbij de advocaat een vast percentage 
(bijvoorbeeld 50%) van de toegekende vergoeding krijgt.  

a) Welke van deze beloningsstructuren is optimaal, vanuit een principal-agent 
perspectief? 

b) Is er vanuit het principal-agent perspectief een betere beloningsstructuur te 
bedenken dan de bovengenoemde? 

Opgave 6.8 Hoe kan het geven van een garantie op een tweedehands auto een 
manier van signaling zijn?  
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Proeftentamen micro-economie bèta - gamma propedeuse 
Je kan in totaal 100 punten verdienen, vanaf 58 punten heb je een voldoende. 

 

1. Leg in eigen woorden de onderstaande begrippen uit. Gebruik er eventueel een voorbeeld 
bij.  

a) Adverse selection (5 punten) 

b) Monopolistische concurrentie(5 punten) 

c) Substitutie-effect van een prijsverlaging(5 punten) 

d) Monopsonie(5 punten) 

 

2. Van een bepaald goed zijn de vraag- en aanbodcurven lineair. In marktevenwicht geldt P=5 
en Q=10. De prijselasticiteit van de vraag is in dat punt –2 en van het aanbod 1. Bereken de  

a) vraagcurve (5 punten) 

b) aanbodcurve. (5 punten) 

 

3. Een student van de beta-gàmma bachelors  moet zich voorbereiden op twee tentamens: een 
tentamen natuurkunde en een tentamen  micro economie.  Hij kan nog 24 uur studeren voor 
de tentamens.  Wanneer hij helemaal niets meer zou doen zou hij een 3 voor natuurkunde en 
een 5 voor economie halen.  Elk uur dat hij aan natuurkunde besteed verhoogt zijn cijfer 
(voor natuurkunde) met 1/4, en elk uur dat hij aan economie besteedt verhoogt  zijn cijfer 
(voor economie) met 1/6. We gaan er van uit dat de tentamencijfers ook breuken mogen zijn.  

a) We kunnen de 24 uur die de student te besteden heeft als een budget beschouwen; 
met ieder uur kan een deel van een tentamencijfer worden gekocht. Teken de 
budgetrestrictie. (5 punten) 

b) De student wil zijn laagste cijfer zo hoog mogelijk hebben. Hoe hoog zijn hoogste 
cijfer precies is maakt hem niets uit. Zijn nutsfunctie is dus  
U(CN, CE)=min(CN,CM), met CE en CN de cijfers voor respectievelijk economie en 
natuurkunde. Teken een aantal indifferentie-curven. (5 punten) 

c) Bereken hoeveel uur de student zal besteden aan natuurkunde en aan micro-
economie, en wat zijn cijfers zullen zijn. (5 punten) 

4. In dit plaatje  staat een vraagcurve D, een aanbodcurve S, de evenwichtsprijs P* en een 
evenwichtshoeveelheid Q* aangegeven.  Verder is het figuur gevuld met een aantal niet 
noodzakelijkerwijs relevante lijntjes , hoofdletters die oppervlakten aanduiden,  en prijzen 
en hoeveelheden. 
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In het marktevenwicht wordt Q* geproduceerd en verkocht tegen een marktprijs P*.  

Vervolgens stelt de overheid  een maximumprijs Pb in.  

a) Wat is nu het consumentensurplus? (2 punten) 

b) Wat is nu het producentensurplus? (2 punten) 

c) Wat is het welvaartsverlies? (2 punten) 

d) Wat stelt in de tekening de hoeveelheid Qd-Qc voor? (4 punten) 

 

5. In het lange termijnevenwicht onder volkomen concurrentie geldt dat (1) P=MC (prijs is 
gelijk aan marginale kosten) en (2) P=AC (prijs is gelijk aan gemiddelde kosten).  

a) Van welke aanname(s) is (1) het gevolg? (5 punten) 

b) Van welke aanname(s) is (2) het gevolg? (5 punten)  

 

6. Een monopolist kan twee deelmarkten onderscheiden. Op deelmarkt 1 is de vraagcurve 
gelijk aan P1 = 10 - 2Q1, op deelmarkt 2 geldt voor de vraagcurve P2 = 18 - 6Q2. De marginale 
kosten zijn gelijk aan MC = 6. Welke hoeveelheden biedt de monopolist op beide markten aan 
als gestreefd wordt naar winstmaximalisatie? (5 punten) 

 

7. Twee winstmaximaliserende aanbieders opereren op een markt met vraagfunctie P = 10 – 
Q. Aanbieder 1 heeft als kostenfunctie C1 = 2Q1; aanbieder 2 heeft als kostenfunctie C2 = 4Q2.  

a) Welke prijs geldt in het Cournot evenwicht? (5 punten) 

b) Welke hoeveelheid biedt aanbieder 2 aan in het Stackelberg evenwicht als aanbieder 
1 de leider is? (5 punten) 

 

8. Gegeven zijn de vraag- en aanbodvergelijkingen van de goederen F en C. 

 

QFD = 50 - 2PF + PC  

QFS = PF   

QCD = 100 - PC + PF  
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QCS = PC  

 

Gegeven evenwicht op beide markten, wordt een belasting van t=15 per eenheid van goed F 
ingevoerd.  

a) Welke nieuwe prijs ontvangen producenten voor goed F als deze wordt berekend op 
basis van een partiële evenwichtsanalyse? (5 punten) 

b) Bereken nu welke nieuwe prijs producenten ontvangen voor goed F op basis van een 
algemene evenwichtsanalyse. (5 punten) 

 

9. Een economie bestaat uit drie individuen: A, B en C. De marginale waardering w van het 
zuiver collectief goed zijn voor de drie individuen: 

A: wA = 10-Q  voor Q<10, daarboven 0 

B: wB = 15-Q  voor Q <15, daarboven 0 

C: wC = 20-Q  voor Q <20, daarboven 0 

De marginale kostencurve voor de productie van dit goed luidt: MK = Q  

Hoe groot is de efficiënte productie van dit goed? (10 punten) 

 

Antwoorden 

1. Zie syllabus 

2. QD=30-4P; QS=2P 

3. a) 

 

Ce 

Cn 

5 9 

9 

3 

 
b) zoals  
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c) un is het aantal uren besteed aan natuurkunde, en ue aan economie. CN=3+un/4, 
CE=5+ue/6 en ue+un=24. Hij zal beide cijfers even hoog willen hebben, dus 3+un/4 
=5+ue/6, 36+3un=60+2ue, 24+2ue-3un=0  en ue+un=24,. ue=9.6 uur , un=14.4 uur en beide 
cijfers zijn 6.6 

 

4. a) A+B+F 
b) K 
c)-C-G 
d) Het tekort: bij prijs Pb wordt Qd gevraagd en maar Qc geproduceerd. 

5. a) Winstmaximalisatie 
b)Vrije toe en uittreding  

6. Q1=Q2=1 (prijzen zijn respectievelijk 8 en 12) 

7. a)R1=Q1(10-Q1-Q2); MR1=10-2Q1-Q2=MC1=2 
R2=Q2(10-Q1-Q2); MR2=10-Q1-2Q2=MC2=4, Q1=3 1/3 Q2=1 1/3 Q=14/3, P=5 1/3 
b) Reactiecurve firma 2:  Q2=3-1/2 Q1 
R1= Q1(10-Q1-Q2)= Q1(10-Q1-3+1/2 Q1), MR1=7-Q1=MC1=2, Q1=5, Q2= ½ , (Q=5 ½ 
, P=4 ½ ) 

8. a) Oorspronkelijk evenwicht: PF=40, PC=70, we veronderstellen PC onveranderlijk, 
noem PFC en PFP resp. de prijs die consumenten betalen en producenten krijgen, dan 
QFD = 50 - 2PFC + 70=120-2PFC=120-2(PFP+15)=QFS = PFP .Dus PFP =30 
b) Oplossen van dit stelsel van 4 vergelijkingen: 
QFD = 50 – 2(PFP +15)+ PC =20 – 2PFP+ PC 
QFS = PFP   
QCD = 100 - PC + PF  
QCS = PC  
Geeft PFP=28 

9. De totale marginale waardering is 
45-3Q voor 0<Q<10 (alledrie de individuen hebben een positieve waardering) 
35-2Q voor 10<Q <15 (alleen B en C hebben een positieve waardering) 
20-Q voor 15<Q <20 (Alleen C heeft een positieve waardering) 
De marginale sociale waardering moet gelijk zijn aan de marginale kosten. De 
oplossing is Q=35/3=11 2/3 (tweede deel van de curve wordt gesneden) 
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Tentamen Micro-economie bèta gamma, woensdag 17 maart 2004 

 

1. Leg in eigen woorden de onderstaande begrippen uit. Gebruik er eventueel een voorbeeld 
bij.  

a. Collectieve (of publieke) goederen (5 punten) 

b. Moral Hazard (5 punten) 

c. Natuurlijk monopolie (5 punten) 

d. Inferieur goed (5 punten) 

 

2. Een marktvraagfunctie is QD=25-P2. Wat is de elasticiteit van de vraag als P=3? (5 punten) 

 

3. J.S. is een fanatieke verzamelaar van (antieke) borrelglazen. Hij geeft zijn hele inkomen I uit 
aan eten (F) en borrelglazen (B) en zijn nutfunctie is U(F,B)=B+ln(F). 
(Een wellicht overbodige opmerking: de afgeleide van ln(x) is 1/x).  

a) Wat is zijn marginaal nut van borrelglazen en zijn marginaal nut van voedsel? (4 
punten) 

b) Ervan uitgaande dat hij zowel voedsel als borrelglazen consumeert (dat wil zeggen er 
is geen sprake van een randoplossing, maar van een interne oplossing, waar de 
nutsindifferentiecurve de budgetlijn raakt), wat is zijn  vraagfunctie voor voedsel en 
zijn  vraagfunctie voor borrelglazen? (4 punten) 

c) Zijn inkomen is 100, een borrelglas kost 10 en een eenheid voedsel 1. Hoeveel 
borrelglazen en hoeveel voedsel zal hij consumeren? (3 punten) 

d) De vriendin van J.S. klaagt dat telkens wanneer hij een extra euro verdient, hij deze 
volledig aan borrelglazen uitgeeft. Heeft ze gelijk? Licht toe. (4 punten) 

 

4. In dit plaatje  staat een vraagcurve D, een aanbodcurve S, de evenwichtsprijs P* en een 
evenwichtshoeveelheid Q* aangegeven.  Verder is het figuur gevuld met een aantal niet 
noodzakelijkerwijs relevante lijntjes , hoofdletters die oppervlakten aanduiden,  en prijzen 
en hoeveelheden. 

 
P 

Q 

S 

D 

P* 

Q* 

A 

B C 
D 

E 

F G 
H I 

J 

K 

Pa 

Pb 

Qc Qd 
 

In het marktevenwicht wordt Q* geproduceerd en verkocht tegen een marktprijs P*.  
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Vervolgens stelt de overheid een hoeveelheidsbelasting in.  Er wordt vervolgens Qc 
geproduceerd en geconsumeerd.  

a. Hoe hoog is de belasting? (2 punten) 

b. Hoe groot is de belastingopbrengst? (2 punten) 

c. Wat is het nieuwe consumentensurplus? (2 punten) 

d. Wat is het nieuwe producentensurplus? (2 punten) 

e. Wat is het welvaartsverlies? (2 punten) 

 

5. Op een markt van volkomen mededinging ("perfect competition") is de markt-vraagcurve 
gelijk aan P = 75 - 1,5Q; de markt-aanbodcurve luidt: P = 25 + 0,5Q. Een individueel bedrijf op 
deze markt heeft als marginale kostencurve: MC = 12,5 + 10q. (Q is de markthoeveelheid, q is 
de hoeveelheid van het individuele bedrijf.) 

Hoe groot is q in het marktevenwicht onder winstmaximalisatie? (10 punten) 

 

6. Een winstmaximaliserende monopolist verkoopt zijn product op twee deelmarkten. Op 
deelmarkt 1 luidt de vraagfunctie P1 = 15 – Q1, op deelmarkt 2 luidt de vraagfunctie P2 = 25 – 
2Q2. De totale kostenfunctie van de monopolist is C=100+5(Q1+Q2). Arbitrage tussen beide 
markten  is niet mogelijk. Welke prijzen vraagt de monopolist op beide markten in geval van 
derdegraads prijsdiscriminatie? (10 punten) 

 

7. Twee winstmaximaliserende aanbieders opereren op een markt met vraagfunctie P = 40 – 
2Q. Aanbieder 1 heeft als kostenfunctie C1 = Q1; aanbieder 2 heeft als kostenfunctie C2 = 2Q2.  

a. Hoeveel produceren de aanbieders het Cournot evenwicht? (5 punten) 

b. Wat is de prijs in het Stackelberg evenwicht als aanbieder 1 de leider is? (5 punten) 

 

8. Gegeven zijn de vraag- en aanbodvergelijkingen van de goederen F en C. 

 

QFD = 50 - PF + PC  

QFS = PF   

QCD = 100 - PC + PF  

QCS = 2PC  

 

Bereken het evenwicht op beide markten 

Door een bevolkingsexplosie stijgt de vraag naar voedsel, de nieuwe vraag is QFD = 100 - PF + 
PC  

a. Welke nieuwe prijs ontvangen producenten voor goed F als deze wordt berekend op 
basis van een partiële evenwichtsanalyse? (5 punten) 

b. Bereken nu welke nieuwe prijs producenten ontvangen voor goed F als deze wordt 
berekend op basis van een algemene evenwichtsanalyse. (5 punten) 

 

9. Een economie bestaat uit drie individuen: A, B en C. Voor deze drie individuen gelden als 
vraagfuncties betreffende een zuiver collectief goed: 

A: wA = 25- ½Q voor Q<50, daarboven 0 
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B: wB = 10- 1/3 Q voor Q <30, daarboven 0 

C: wC = 40-2Q  voor Q <20, daarboven 0 

De marginale kostencurve voor de productie van dit goed luidt: MC = 5 . 

Hoe groot is de efficiënte productie van dit goed? (10 punten) 

 

Antwoorden 

1. Zie syllabus 

2. P=3 dus Q=16, afgeleide is –2P=-6, elasticiteit=-6*P/Q= -18/16=-9/8=-1.125 

3. a) MUB=1, MUF=1/F 
b) gebruik dat PB*MUF= PF*MUB (raaklijn) en BPB+FPF=I (heel inkomen wordt 
uitgegeven). Resultaat van a) invullen: PB/F=PF dus FPF=PB en de vraagfunctie van 
voedsel is F=PB/PF.  Verder BPB+PB=I dus B=I/PB – 1 
c) F=10/1=10, B=100/10 –1= 9 
d) Als het inkomen stijgt, maar de prijzen van voedsel en kleren veranderen niet, 
verandert de hoeveelheid voedsel niet. Al het extra geld wordt inderdaad aan 
borrelglazen uitgegeven, daar heeft ze gelijk in. (Of dat een reden om te klagen is, is 
natuurlijk een punt voor discussie.) Zie ook www.borrelglazen.nl 

4. a) Pa-Pb 
b) B+F 
c) A 
d) K 
e) C+G 

5. Markthoeveelheid is Q=25, de prijs P=37 ½ . Voor het individuele bedrijf stellen 
MC=MR=P dus 12,5 + 10q =37,5, dus q= 2,5 

6. De MC zijn constant, MC=5 en dat maakt het iets makkelijker. In beide markten stelt 
de monopolist de marginale opbrengsten MR gelijk aan de MC. Dus:  
15-2Q1=5, Q1=5, P1=10 
25-4Q2=5, Q2=5, P2=15 

7. a) de marginale kosten zijn respectievelijk 1 en 2, voor beide groepen stellen we de 
marginale opbrengsten gelijk aan de MC: 
40-4Q1-2Q2=1 
40-2Q1-4Q2=2, dit stelsel oplossen geeft  
Q1= 40/6= 6 2/3, Q2=37/6=6 1/6 
b) Reactiefunctie van firma 2 is (38-2Q1)/4, de R van firma 1 is dus 
R1=Q1P=40Q1-2Q1(Q1+(38-2Q1)/4)=21Q1-Q12, MR1=21-2Q1=MC=1, Q1=10 en Q2=4 ½, 
Qtot=14 ½ , P=11 

8. PF=50, QF=50, PC=50, QC=100 
a) Partieel wil zeggen is dat we aannemen dat de PC gelijk blijft, PC=50. De 
vergelijking is dan 100-PF+50=PF, dus PF=75 
b) In dat geval lossen we de twee stelsels met twee onbekenden op, PF=80 

9. De vraagfuncties zijn de individuele marginale baten, de sociale marginale baten zijn 
gelijk aan de som, een curve met twee knikken: 
MSB=75- 2 5/6 Q , als 0=Q=20 
MSB=35-  5/6 Q , als 20=Q=30 
MSB=25- 1/2 Q , als 30=Q=50 
Voor de efficiente productie moeten we de MSB gelijk stellen aan de marginale 
kosten (5). Q=40 voldoet (derde deel curve) 
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Hints bij de opgaves in de syllabus 
Deze hints zijn bedoelt om je tijdens de werkcolleges op het juiste been te zetten als je er niet 
uitkomt. Kom je er dan nog niet uit, vraag het dan een docent. Na de werkcolleges zullen 
bekopte uitwerkingen met de juiste antwoorden op Blackboard verschijnen. 

HINTS hoofdstuk 0 

0.1 Elasticiteiten: zie pagina 3. Bedenk goed wat er op de assen staat! 

0.2 Bedenk bij iedere vraag: is de verandering aan de vraag- of aan de aanbodzijde? Wanneer 
de verandering aan de vraagzijde is, zal de aanbodcurve veranderen  en wanneer de 
verandering aan de vraagzijde is zal de vraagcurve veranderen. Beredeneer steeds welke 
kant op de curves zullen veranderen. 

0.3 Elasticiteiten: zie pagina 3. 

0.4 Formuleer de vraag als QD=a+bP en het aanbod als QS=c+dP. We moeten a,b, c en d 
uitrekenen (4 onbekenden) en we kennen de P, Q, en twee elasticiteiten, zie formules 
pagina 3. 

0.5 Substituten en complementen pagina 2, kruiselingse prijselasticiteit pagina 3. 

 

HINTS hoofdstuk 1 

1.1 Teken 2 indifferentiecurves die elkaar snijden. Bedenk wat het betekent als twee punten op 
dezelfde indifferentie-curve liggen. Kan dit gegven de drie axiamo’s op bladzijde 7? 

1.2 Doe je iemand die alleen een rechtervoet heeft een plezier met een linkerschoen? 

1.3 Teken eerst een aantal indifferentie-curven. Bedenk dat Jan altijd evenveel nut ontleent aan 
2 blikjes pepsi als aan 1 blikje cola. Budgetlijn (pagina 8): alle combinaties pepsi en cola die 
Jan kan kopen voor 6 euro. Waar bereikt Jan het meeste nut? Bij de koffie en cognac: denk 
aan de linker en rechterschoenen... 

1.4 Inferieur: pagina 15 

1.5 Budgetlijn: pagina 8. Bepaal eerst waar de budgetlijn de assen snijdt en teken dan de rechte 
lijn. Nutsindifferentiecurve: wat is Henk’s nut bij deze consumptie? Welke andere 
combinaties geven hetzelfde nut? Kijk hoe de budgetlijn en indifferentiecurve elkaar 
raken of snijden in (8,8): wat betekent dat?  
Optimale consumptie; gebruik de formule van de optimale keuze op bladzijde 12. 
Marginaal nut van voedsel MUF is de partieel afgeleide van U naar F, dito voor kleren. 
Voor het inkomens en substitutie effect (bladzijde 18) zoek je naar het raakpunt van het 
oorspronkelijke nut met een budgetlijn met de nieuwe prijsverhouding. 

1.6  

1.7 Waar is het makkelijker om een substituut voor te vinden, en hoe zal er dus op een 
prijsverandering worden gereageerd? 

1.8 Tekenen! Consumentensurplus blz 20. 

1.9 A en b recht-toe-recht-aan. Voor de ideaal-index: bereken het nut in 1990 en bereken 
hoeveel kleren en voedsel er in 2004 moet worden gekocht om hetzelfde nut te bereiken. 
Voor deze specifieke nutsfunctie: zie pagina 13. 

 

HINTS hoofdstuk 2 

2.1  

2.2 Marginale opbrengsten: extra opbrengst van een productiefactor wanneer de andere 
factor constant blijft, vergelijk figuur II-2. Schaalopbrengsten: het effect van verandering 
van beide factoren in gelijke mate, dit zegt dus iets over de isoquanten zijn verdeeld over 
het quadrant (figuur II-3). Als je geen voorbeeld weet te bedenken, doe dan eerst opgave 



Hints 

95 

2.6 

2.3 Bladzijde 25. 

2.4 Je kan dit op de nette manier doen, met formule blz 27. De Quick&Dirty-way werkt 
meestal ook: als je kapitaal en arbeid verdubbelt, verdubbelt dan ook de productie 
(constant) of stijgt de productie dan meer (toenemend) of minder (afnemend)? Bij c) 
werkt de Q&D manier niet, omdat de schaalvoordelen daar afhangen van welke K en L je 
precies hebt. 

2.5 Blz 28 onderaan. 

2.6 a) schrijf q als een functie van alleen L. Marginale productiviteit is afgeleide naar L.  
b) op korte termijn kan men alleen de factor arbeid aanpassen. 
c) bereken eerst de MRTS en bedenk dat deze gelijk is aan w/r (blz 31) en dus bekend. 
Verder weet je dat de productie 12 moet zijn; je hebt dus twee vergelijkingen met twee 
onbekenden. 
d) Schaalopbrengsten: blz 27 

2.7 Gelegenheidskosten: blz 28 

 

HINTS hoofdstuk 3 

3.1 Bereken steeds de MC en teken deze even om te zien wat het surplus is bij verschillende 
prijzen. 

3.2 Als II-14, maar bedenk dat bij een subsidie de consument netto minder betaald als de 
producent krijgt.  

3.3 b) Bedenk dat er nu 2 prijzen zijn, PC voor de consumenten en PP voor de producenten en 
PC=PP+1. Voor de aanbodcurve is PP relevant en voor de vraagcurve PC. Voor 
welvaartsverleis: maak een figuur als III-14. 
c) en d) Tekenen even, dan is het meteen duidelijk. 

3.4 a) Laat Q het aantal gewerkte uren zijn. Druk I en V uit in Q en vul deze in in de 
nutsfunctie. Afgeleide 0 stellen geeft dan het optimale niveau. 
b) hier verandert de relatie tussen I en Q. Vul de nieuwe I weer in in de nutsfunctie, 
analoog aan a) 
c) Rekenwerk! I=10Q(1-t) invullen in de nutsfunctie en het aantal gewerkte uren als 
functie van t afleiden. De ge-inde belasting moet 12.5 zijn en is gelijk aan 10tQ. Hier vul je 
de gevonde Q in en je krijgt een tweedgraadsvergelijking in t. 

3.5   

3.6 b) Bepaal het aanbod en de vraag bij deze prijs. 
c) Bedenk dat er nu twee lonen zijn, het loon wa die de arbeiders krijgen en ww die de 
werkgevers betalenen wa=ww+1, het aanbod wordt bepaald door wa en de vraag door 
ww. 
d) even tekenen helpt. 
e) Wat is de (impliciete) aanname bij de voorspelling dat hogere lonen de 
werkgelegenheid zal verminderen? 

3.7 Teken analoog aan III-13 

 

HINTS hoofdstuk 4 

4.1 Lerner’s maatstaf: blz 51. Wat betekent L<1 voor de MC? 

4.2 a) Bereken voor beide markten de totale opbrengsten als functie van Q, de marginale 
opbrengsten en stel dit gelijk aan de marginale kosten (zie blz 49) 
b) bepaal de totale vraag van beide markten Q als funtie van P en schrijf dit om als P als 
een functie van Q om de totale opbrengst en vervolgens de marginale opbrengst te 
berekenen. 
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c)  Tekenen! 
d) Marginale kosten zijn nu niet constant! Je krijgt nu twee vergelijkingen met twee 
onbekenden. 
f) Bereken voor e), voor d) is het veel rekenwerk (niet te lang aan blijven werken)! 

4.3 Blz 50 onderaan: prijs hangt van elasticiteit af. Bedenk een verandering waarin de 
vraagcurve omhoog verschuift en de prijs toch zal dalen of gelijk zal blijven. 

4.4   

4.5 a) Pagina 55. Druk het loon uit als functie van het aantal arbeidskrachten en bereken dan 
de totale uitgaven aan arbeid en de marginale uitgaven.  
b) bereken hiervoor eerst wat het loon en het aantal arebiders zouden zijn in een 
competitieve markt. Gebruik opgave 4.4. 
c) Vergelijk met het instellen van een maximumprijs bij monopolies (blz 53), maar nu dus 
met een minimumprijs bij monopsonies. 

4.6 NS is monopolist dus de aanbodcurve.......??? Denk aan een hoogbejaardekortingskaart: 
wat kan de NS hiervoor vragen? 

 

HINTS hoofdstuk 5 

5.1 Bij bijna alle onderdelen is discussie mogelijk 

5.2 a) Zie hdst 4  
b) Zie het voorbeeld op blz 62. In de prijsfunctie zit een Q die je kan schrijven als (Q1+Q2). 
Voor de reactiecurve van firma 1 bepaal je eerst de opbrengst als functie van Q1 en dan de 
marginale opbrengst. Die stel je gelijk aan de marginale kosten: je kan dan Q1 uitdrukken 
als een functie van Q2, dat is de reactiecurve. 
c) zie blz 64: de leider maximaliseert haar opbrengst gegeven de reactiecurve van de 
volger. In de opbrengstfunctie wordt de reactiecurve van firma 2 dus ingevuld zodat dit 
alleen nog maar een functie van Q1 is. Vervolgens differentieren etc. 
d) definieer Qanderen als de productie van de n-1 andere bedrijven. Gebruik dat 
vanwege de symmetrie iedereen evenveel zal produceren in het evenwicht, dus 
Qanderen=(n-1)*Q1 

5.3 Zie blz 65. Bepaal de eerst de afmetingen van de box! 
b) bereken eerst het nut van James en Karen. De indifferentiecurves zijn de punten met 
precies dit nut. 
c) Om niet in de war te raken kan je het beste onderscheid maken in de consumptie van 
James Fj en Cj en van Karen Fk en Ck. Bereken de MRSj=MUCj/MUFj en dito voor Karin. 
Deze moeten aan elkaar gelijk zijn (zie blz 66 onderaan). Bedenk voorts dat de totale 
hoeveelheid kleren en voedsel gelijk blijft. 

5.4 a) Op beide markten moet vraag en aanbod in evenwicht zijn. Dit geeft twee 
vergelijkingen met twee onbekenden. 
b) Pd die je in a) hebt gevonden vul je in bij de bioscoopvraagcurve. Vervolgens stel je 
vraag gelijk aan aanbod. 
c) analoog aan a) 

 

HINTS hoofdstuk 6 

6.1 In a) houdt de imker geen rekening met de externe effecten.  
b) Bij het sociaal efficient aantal korven houdt je rekenening met de positieve externe 
effecten. 

6.2 Zie figuur VI-2 en VI-3 

6.4 a) Zet tijd op de horizontale as en waardering opp de verticale. Realiseer je dat de 
waardering nooit negatief wordt: na 150 uur (resp. 100 en 250 uur voor de drie groepen) 
zet men de tv uit. De totale waardering zal daarom knikken hebben bij 100 en 150 uur. 
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