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Voorwoord 
 
Beste Economie student, 
 

Pas geleden heb je de twee beste keuzes gemaakt die je had kunnen maken na je 
eindexamens. Allereerst de keuze voor de studie Economie en Bedrijfseconomie en ten 
tweede de keuze voor de stad Rotterdam. Onderhand zitten je eerste tentamens er al 
weer op! 
 
Naast studeren zal je natuurlijk ook bezig zijn met het ontdekken van het studentenleven 

in Rotterdam. Dit kan je uiteraard doen bij een studie-, studenten- of sportvereniging, 
maar het kan ook dat je dit doet met vrienden van je middelbare school of met je nieuwe 
studievrienden. Eén ding is zeker, je wilt niet continue bezig zijn met je studie. Er moet 
genoeg tijd over blijven om nieuwe, leuke en gekke dingen mee te maken.  
 
Omdat wij als geen ander weten – wij bij SlimStuderen zijn immers zelf studenten – dat 
het belangrijk is om ook volop van het studentenleven te genieten, willen wij jou hierin 

een beetje tegemoet komen. Wij begrijpen dat je er niet op zit te wachten om iedere 
ochtend, middag en avond aan je studie te zitten.  
 
SlimStuderen biedt dan ook de ideale uitkomst: samenvattingen. Deze samenvattingen 
zijn echter niet zomaar samenvattingen. Deze zijn namelijk voor en door studenten 
gemaakt en ze bevatten precies de benodigde materie voor je tentamen, niet meer en 
niet minder.  

 
Iedere periode worden de hoor- en sommencolleges voor jou samengevat, waarbij de 
literatuur ook geïntegreerd wordt. Zo heb je in één oogopslag de verplichte stof voor je 
tentamens beschikbaar. Door de samenvattingen van SlimStuderen kun je daardoor 
soms nog even lekker wat langer in bed blijven liggen, na het afgaan van de wekker in 
de vroege ochtend.  
 
Kortom: SlimStuderen biedt jou een totaalpakket van studiestof aan tegen een zeer 
scherpe prijs, waardoor jij je tentamens een stuk makkelijker kunt halen en tegelijkertijd 
volop van je studentenleven in Rotterdam kunt genieten. Zeg nou zelf, waar vind je 
tegenwoordig nog een totaalpakket samenvattingen van hoogstaande kwaliteit? 
 
Dit is een voorbeeldverslag en het bevat de eerste twee hoorcolleges van het vak Micro-

economie. Tevens bieden we je bij deze een kortingscode aan die je voor dit blok kunt 
gebruiken: WelkomEco15-16. Vul deze kortingscode in als je je samenvattingen bestelt 
op www.slimstuderen.nl. Doe je dit voor 19:00 uur, dan worden je verslagen dezelfde 
dag nog verzonden.  
 
Geniet van je studentenleven en succes met de studie! 
 
Groetjes, 
Linda Kievits 
Studiemanager Economie SlimStuderen.nl 
 
 
 

http://www.slimstuderen.nl/
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Week 1: De basis van micro-economie 
 
Let op: dit is uit de samenvatting van vorig jaar!  
 

Hoorcollege 1: Denken als een econoom 

 
In het eerste hoorcollege wordt ten eerste een inleiding gegeven van het vak micro-
economie. Algemene begrippen worden gedefinieerd, zoals het begrip economie. Verder 
wordt hier ook de denkwijze van een econoom behandeld, en is er veel aandacht besteed 
aan veel gemaakte fouten hierin: de drie valkuilen. Het keuzegedrag en de rationaliteit 

van de consument staan centraal, zowel als het belang van kosten-baten en prijs. 

 
Inleiding in denkwijze 
Economie is de wetenschap die bestudeert hoe mensen kiezen wanneer er sprake is van 
schaarste. Doordat weinig oneindig beschikbaar is voor de consument, betekent dat er 
altijd keuzes moeten worden gemaakt. Dit houdt in dat als econoom men eigenlijk 
bestudeert hoe de consumenten deze keuzes maken. Inzicht hierin is zeer belangrijk. 
Denk bijvoorbeeld aan reclames, die proberen te beïnvloeden hoe mensen kiezen, of hoe 
politici en managers keuzes maken. 
 
Er wordt aangenomen door de econoom dat dit wordt gedaan op basis van kosten-
baten analyses. Keuzes door consumenten worden dus gemaakt met als doel om zo 
veel mogelijk baat en zo min mogelijke kosten bij hun keuze te hebben. Wordt een keuze 
door de klant gemaakt op basis van een kosten-baten analyse, dan is deze keuze 

rationeel volgens de econoom. Kosten en baten worden meestal uitgedrukt in geld, maar 
dit hoeft niet. 
 
Belangrijk bij kosten-baten analyses is het concept van de reservation price, oftewel de 
prijs die de klant maximaal zou willen betalen. Er moet altijd verondersteld worden dat 
deze bestaat. Deze kan beide positief of negatief zijn. Als men de keuze van iemand wil 

beïnvloeden, dan is de kennis van zijn reservation price belangrijk. Door deze te weten, 
kan men de winst maximaliseren als winkel, bijvoorbeeld. 
 
Voorbeeld 
Stel je voor dat de beroemde kok Gordon Ramsay twee banen bij twee verschillende 
restaurants krijgt aangeboden. Het eerste restaurant, restaurant A, heeft drie Michelin 
sterren en is wereldberoemd, terwijl restaurant B kleiner en minder bekend is. Zou de 

loon gelijk zijn, dan kiest Gordon Ramsay voor restaurant A. Namelijk: 
 

𝐵(𝐴)  −  𝐾(𝐴)  >  𝐵(𝐵)  −  𝐾(𝐵) 

 
Om Gordon Ramsay over te halen om te werken bij restaurant B, dan is r hetgene wat er 
voor zorgt dat de twee keuzes gelijk zijn en Ramsay dus indifferent is tussen de twee. 
 

𝐵(𝐴)  −  𝐾(𝐴)  =  𝐵(𝐵) −  𝐾(𝐵)  +  𝑟 

 
Een reservation price is niet altijd monetair, net als in het geval van het uitdrukken van 
kosten en baten. Misschien is de reservation price van Gordon Ramsey juist dat hij veel 
blijer wordt van een kleinere, minder drukke werkomgeving. Doordat een reservation 
price van individu tot individu verschilt, kan het moeilijk zijn om deze te bepalen. Ook is 

het moeilijk om de precieze waarden van kosten en baten van een goed te bepalen.  
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Andere moeilijkheden zijn valkuilen in de denkwijze, men moet hier goed op letten: 
 Sunk costs; 
 Opportunity costs; 
 Wat is relevant, een percentage of een absoluut bedrag? 

 
Valkuilen 
De eerste valkuil is die van sunk costs. Sunk costs zijn kosten die al zijn gemaakt en 
onveranderbaar zijn. 
 
Voorbeeld 
Emma heeft kaartjes van 50 euro gekocht voor een concert. Later wordt ze uitgenodigd 
voor een feest op dezelfde avond als het concert. Als ze dit eerder had geweten, dan had 
ze de kaartjes niet gekocht. Emma gaat toch naar het concert, want anders zijn de 
kaartjes immers weggegooid geld. Toch? 
Dit is fout. Als Emma rationeel is, dan gaat ze naar het feest. Ze kan niks meer 
veranderen aan het feit dat ze vijftig euro heeft uitgegeven, want deze zijn sunk costs. 
 

De tweede valkuil is die van opportunity costs. Opportunity costs is wanneer door het 
doen van A, B uitgesloten wordt. B is dan de opportunity cost. 
 
Voorbeeld 
Jan vraagt zich af of hij pizza moet bestellen of döner. Als hij pizza bestelt, dan kan hij 
geen döner bestellen want zo veel eet hij niet. 
 

De laatste valkuil is die van percentages en absolute bedragen. 
 
Voorbeeld 
Kees gaat een boeket rozen kopen voor zijn vrouw. Bij de bloemist om de hoek kost dat 
20 euro. Bij de bloemist in een stadje verderop kosten ze 10 euro. Kees koopt ze dus bij 
de bloemist in een stadje verderop. 
 

Nu gaat Kees een auto kopen. Als hij deze koopt waar hij woont, dan kost hem dat 
10,000 euro. Als hij dertig minuten rijdt naar een andere stad, kost dezelfde auto 9,990 
euro. Ook al kan hij hier weer tien euro besparen, neemt hij toch niet de moeite. 
 
Hier wordt de kosten-baten analyse niet goed gebruikt, want in beide situaties is het 
gunstiger om naar de andere stad te gaan. Absolute bedragen betekenen toch duidelijk 

minder voor de consument dan een percentage, maar dit is irrationeel. Toch moet hier op 
worden gelet wanneer men een kosten-baten analyse opstelt. 
 
Keuzegedrag 
Er zijn twee benaderingen: 

 Positieve benadering; 
 Normatieve benadering. 

 
De positieve benadering legt nadruk op verklaren en begrijpen. Wat kiezen mensen, 
en kunnen wij, als economen, verklaren wat ze kiezen? Deze benadering kan ook worden 
gezien als de wetenschappelijke benadering omdat er geen moreel oordeel wordt geveld. 
 
Bij de normatieve benadering gaat het vooral om wat mensen behoren te kiezen? 
Deze benadering helpt mensen de ‘goede’ beslissing te nemen. Het gaat er niet om wat 

mensen uiteindelijk kiezen, maar wat ze rationeel gezien zouden moeten kiezen. 
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Rationaliteit 
Mensen hebben doelstellingen en mogelijkheden. Toch kunnen ze niet altijd hun 
doelstelling bereiken met de mogelijkheden die zij hebben. De econoom kan niet 
beslissen wat een goede doelstelling precies inhoudt. Het enige van belang is het 

bereiken van de doelstelling door de mensen. 
Maar niet alles valt te verklaren via doelstelling. Bijvoorbeeld, in 2010 waren er 2 miljoen 
Kinder Bueno chocoladerepen verkocht. In 2011 waren dit er 1,5 miljoen. Dit betekent 
niet sowieso dat mensen minder van Kinder Bueno chocoladerepen zijn gaan houden. 
Misschien zijn deze chocoladerepen duurder geworden, zijn de lonen omlaag gegaan, of 
zijn er minder repen geproduceerd. 
 
Onzekerheid speelt een enorm belangrijke rol, omdat men niet altijd van tevoren weet 
wat de beste keuze is. Ook hier zijn er twee vormen: 

 Self interest: hier wordt ervan uitgegaan dat mensen egoïstisch zijn. In het 
vervullen van de doelstelling betekenen anderen niks. Het nadeel hiervan is dat 
deze benadering niet realistisch is. 

 Present aim standard: mensen kunnen allerlei doelstellingen hebben. Ze wegen 

constant af wat ze nu wel willen, en wat nu wat minder belangrijk is. Een nadeel 
van deze vorm is dat je hiermee alles kan verklaren. Deze benadering wordt 
steeds populairder. 

 
Let op: rationaliteit betekent niet dat mensen nooit de verkeerde keuzes maken. Ook 
betekent dit dat ze altijd kosten-baten analyses maken. 
 

Belang van marginalen baten en marginale kosten. 
 
Voorbeeld: het pizza experiment 
Er zijn twee situaties: 

 Geen entreeprijs. Pizza kost $0,80. Kees eet twee pizza’s. 
 Entreeprijs pizzeria $2,40. Binnen zijn de pizza’s gratis. 

 

Behalve de wijze van prijsstelling zijn de situaties identiek. 
 
Stelling: in situatie 2 eet Kees drie pizza’s. 
 
Het antwoord op deze stelling is dat deze fout is. De sunk costs zijn $2,40. Die is men 
toch al kwijt. Dus moet men gewoon eten hoeveel men zin in heeft. 

 
De kosten-baten curve van Kees ziet er zo uit: 
 

 
(Swank, college 1, 2014, slide 32) 
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De marginale baten zijn de baten van een extra eenheid. De marginale kosten zijn de 
kosten van een extra eenheid. De marginale baten curven is in dit voorbeeld dalend, wat 
betekent dat per extra eenheid, de baten omlaag gaan. Maar wat belangrijk is om op te 
merken in dit voorbeeld is dat de marginale baten van pizza in beide situaties gelijk zijn. 

De marginale kosten veranderen wel. In de eerste situatie bedragen de marginale kosten 
$0,80 omdat Kees per pizza betaalt. In de tweede situatie bedragen de marginale kosten 
$0,00. Kees betaalt alleen een entreeprijs, en die verandert niet per extra eenheid. 
 
Belang van prijzen 
In de Verenigde Staten in 2004 waren er wegens transport problemen maar 40 miljoen 
vaccinaties beschikbaar, terwijl er 100 miljoen nodig waren. Er heerste dus schaarste. De 
Amerikaanse overheid reageerde hierop met de mededeling dat de vaccinaties op basis 
van zelfselectie zouden worden uitgedeeld. De uitkomst was dat de ouderen zichzelf 
opofferden, terwijl zij de vaccin het hardste nodig hadden. 
 
Volgens een econoom zou dit probleem veel beter opgelost zijn als er prijzen werden 
gebruikt. Zo gaat de consument de kosten en baten vergelijken van de vaccin. Degenen 

die bereid zijn om het meeste te betalen krijgen zo de vaccinatie.  
 
  



Voorbeeldverslag SlimStuderen Economie 2015-2016 

Facebook.com/SlimStuderen 

 
 
 
 

7 

Toevoegingen vanuit de literatuur 
 
Micro-economie draait voornamelijk om de vraag hoe mensen kiezen bij schaarste. Van 
veel belangrijke bonnen is te weinig, waardoor keuzes onvermijdelijk zijn. De meest voor 

de hand liggende schaarse bron is geld maar dit is zeker niet de enige. 
 
Economen bestuderen hoe mensen kiezen. Er zijn altijd belangrijke beperkingen bij het 
kiezen, te weten: 

 Schaarse bronnen; 
 Tijd; 
 Geld; 
 Capaciteit. 

 
De rol van economische theorie 
Economen hebben veel kritiek ontvangen op het maken van onrealistische aannamen 
over de gedragingen van mensen. Op deze kritiek kwamen twee antwoorden. Allereerst 
stelden economen dat zij helemaal geen veronderstellingen maakten over de expliciete 

kostenafwegingen die mensen maakten tijdens het nemen van besluiten. Economen 
stelden dat zij juist bruikbare voorspellingen konden doen wanneer aangenomen werd 
dat mensen handelen alsof zij van tevoren expliciete kostenafwegingen hebben gemaakt. 
Een beroemde aanhanger van deze visie is de econoom Milton Friedman. Vele economen 
zijn net als Friedman van mening dat er bruikbare inzichten in het gedrag van mensen 
kunnen worden verkregen door aan te nemen dat mensen zich gedragen naar de regels 
van rationele besluitvorming. 

 
De tweede reactie op de ontvangen kritiek heeft betrekking op het gegeven dat werkelijk 
gedrag vaak afwijkt van de voorspellingen die zijn gedaan door economische modellen. 
Hoewel economische modellen vaak niet in staat zijn om te voorspellen hoe mensen zich 
werkelijk gedragen, kunnen zij inzicht verschaffen in hoe doelen efficiënter bereikt 
kunnen worden. 
 

Besluitvorming 
Aangenomen wordt dat een handeling slechts wordt verricht wanneer de opbrengsten de 
kosten overschrijden. Het identificeren van de kosten en opbrengsten vormt een 
belangrijk onderdeel in het besluitvormingsproces. Er kan een aantal valkuilen worden 
onderscheiden die vermeden moeten worden tijdens het identificeren van de kosten en 
opbrengsten.  

 
Marginaal en gemiddeld 
In het hoorcollege is al gesproken over marginale kosten en marginale baten. Hierop 
wordt verder aangevuld dat het niveau van een activiteit kan worden verhoogd totdat de 
marginale kosten de marginale opbrengsten overschrijden. Deze regel van de kosten- 
opbrengstenanalyse wordt vaak verkeerd toegepast doordat niet de marginale kosten en 
opbrengsten, maar de gemiddelde kosten en opbrengsten worden gebruikt. De 
gemiddelde kosten of gemiddelde opbrengsten voor het uitvoeren van n eenheden 
activiteit zijn de totale kosten of opbrengsten gedeeld door het aantal eenheden n. De 
gemiddelde kosten en opbrengsten hoeven niet gelijk te zijn aan de marginale kosten en 
opbrengsten. Zo kunnen de marginale opbrengsten van het toevoegen van een extra 
eenheid activiteit gelijk zijn aan nul, terwijl de gemiddelde opbrengsten groter dan nul 
zijn. Slechts als de marginale opbrengsten groter zijn dan de marginale kosten, is het 
zinvol om een extra eenheid activiteit toe te voegen.  

 
Wanneer de hoeveelheid waarin een activiteit kan worden uitgevoerd continu is, 
bijvoorbeeld het kopen van olie, is het handig om de marginale opbrengsten en kosten 
weer te geven in een grafiek.  
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Bij het maken van een beslissing moet niet alleen gekeken worden naar de keuze die het 
meeste geld oplevert. Ook de externe kosten moeten worden meegewogen, dit zijn 
kosten die mensen dragen die niet direct betrokken zijn bij de activiteit. Een voorbeeld is 
roken in openbare gelegenheden: mensen die niet roken hebben hier last van en dragen 

zo externe kosten.  
 
In de economische wetenschap wordt vaak uitgegaan van de homo economicus, een 
individu welke alleen om persoonlijke materiele baten en lasten geeft. Deze figuur wordt 
gebruikt om de modellen te kunnen toepassen maar is in de praktijk niet realistisch. 

 
Economisch naturalisme 
Een economische naturalist is een persoon die de aardse details van het dagelijkse 
bestaan in een nieuw licht plaatst. Elk kenmerk is niet langer gewoon, maar een resultaat 
van een impliciete kosten- voordelenberekening. Alles uit het dagelijkse leven is 
gebaseerd op een compromis. Het kiezen voor het één, betekent tegelijkertijd het niet 
kiezen van het ander. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een opleiding tot brandweerman, 
betekent dat er wordt afgezien van een carrière als advocaat.    

 
Micro- en macro-economie 
Micro-economie behelst de studie naar individuele keuzes en groepsgedrag binnen de 
individuele markt. Macro-economie omvat de studie naar bredere toepassingen van 
markten, bijvoorbeeld het verklaren van de nationale werkeloosheidsgraad.  
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Hoorcollege 2: Vraag en aanbod 
 
Een markt bestaat uit de vragers en aanbieders van een goed of dienst. Er zijn veel 
verschillende soorten wegens factoren zoals plaats, tijd, en anonimiteit. In de praktijk is 

een markt moeilijk te definiëren, maar het kan wel worden gedaan. Meestal bestaat deze 
mogelijkheid wanneer het een erg specifieke markt, dus bijvoorbeeld die van zeldzame 
postzegels. 
 
Dit is omdat het bekend is hoeveel er van een bepaald soort postzegel bestaan en in wat 
voor staat zij verkeren. Er is dus weinig verschil tussen de producten die in de markt 
verhandeld worden en dus ook weinig prijsverschil. Maar bij andere markten kan tijd ook 
belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de markt voor ijs. In de zomer is er vraag voor een 
kraampje dat ijs verkoopt in een park, maar in de winter juist helemaal niet. 
 
Om een markt te analyseren, zijn er twee dingen die de econoom moet verklaren: 

 De prijs (P) van een goed; 

 De verhandelde hoeveelheid (Q). 

 
Ook zijn er twee curves: 

 Vraagcurve; 

 Aanbodcurve. 

 
Vraagcurve  
De vraagcurve beschrijft de relatie tussen de hoeveelheid van een goed die vragers 
willen kopen en de prijs van dat goed. 
 

 
(Swank, college 2, 2014, slide 5) 
 
Deze kan met twee verschillende methodes worden gelezen, namelijk: 

 Begin bij prijs en bepaal de hoeveelheid die vragers willen kopen; 

 Begin bij hoeveelheid en bepaal hoeveel vragers bereid zijn te betalen. 

 
Belangrijk is om door te hebben dat er ook veel niet wordt weergegeven op een 
vraagcurve. De vraagcurve laat niet de gevraagde hoeveelheid zien zoals bijvoorbeeld 
een functie van inkomen, van smaak, van de prijzen van andere goederen, van het weer, 
enzovoorts. Dit is omdat de vraagcurve de gevraagde hoeveelheid laat zien als een 
functie van prijs. 
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Eigenlijk is de vraagcurve een illustratie van de ‘law of demand’. Dit is de empirische 
waarneming dat als de prijs van een product daalt, de vraag naar dat product toeneemt. 
Empirisch wil zeggen dat het gebaseerd is op waarnemingen, die economen wiskundig 
proberen te verklaren. Bij de law of demand is dit gedaan door de afgeleide van de 

vraagfunctie te nemen, want hieruit komt een negatief getal. Dat wil zeggen dat het een 
dalende lijn is, dus hoe hoger de prijs, hoe minder de vraag.  
Hiervoor zijn twee redenen: 

 Mensen zullen op zoek gaan naar substituten; 
 Het reële inkomen van mensen daalt. 

 
Wiskundig is de vraagfunctie:  
 

𝑄 = 𝑓(𝑃),
𝑑𝑄

𝑑𝑃
= 𝑓′ < 0 

 
De vraagcurve laat ook veel zaken niet zien. Bijvoorbeeld: 

 De gevraagde hoeveelheid als een functie van het inkomen; 

 De gevraagde hoeveelheid als een functie van smaak; 

 De gevraagde hoeveelheid als een functie van de prijzen naar andere goederen; 

 De gevraagde hoeveelheid als een functie van het weer. 
 
Aanbodcurve 
De aanbodcurve geeft de relatie tussen de hoeveelheid van een goed die aanbieders 

willen verkopen en de prijs. Dit is dus de vraagcurve, maar vanuit het perspectief van de 
producent, de aanbieder, in plaats van de klant, de vrager. Deze curve vat de kosten en 
de baten van de aanbieders samen. Er zijn twee variabelen: 

 P, de baten van het verkopen van een extra eenheid. 

 MC, marginale kosten, oftewel de kosten van het produceren van een extra 
eenheid. 

 

Zolang de prijs groter is dan de marginale kosten (P>MC), dan moet er meer 
geproduceerd worden. 
 

 

(Swank, college 2, 2014, slide 12) 

Ook een aanbodcurve kan op twee manieren gelezen worden: 

 Stel de hoeveelheid vast en bepaal de minimale prijs die aanbieders moeten 
hebben; 

 Stel de prijs vast en bepaal de hoeveelheid die aanbieders willen verkopen. 
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De baten voor de producent is de prijs die de producent voor het product krijgt, terwijl 
de kosten de kosten van het produceren zijn. Zolang de marginale baten hoger zijn dan 
de marginale kosten, dan zal de aanbieder voor P, een extra eenheid kiezen. 
 

Hier is de law of supply van toepassing. Dat is de empirische observatie dat aanbieders 
meer willen verkopen als de prijs van een goed stijgt. Dit houdt in dat de marginale 
kosten stijgen (zeker op korte termijn) als er meer wordt geproduceerd. 
Dit kan ook wiskundig worden bewezen: de afgeleide van de aanbodfunctie moet hoger 
zijn dan nul. Dan is de aanbodcurve stijgende, en neemt aanbod toe naarmate de prijs 
toeneemt.  
 
Wiskundig gezien is dit de aanbodfunctie:  
 

𝑄 = 𝑓(𝑝);  
𝑑𝑄

𝑑𝑝
= 𝑓′ > 0 

 
Evenwicht 
Evenwicht is de prijs en de hoeveelheid waarbij de vragers en aanbieders tevreden zijn. 
Niemand heeft de neiging om zich aan te passen wanneer er evenwicht is bereikt in de 
markt. De vraagcurve en de aanbodcurve snijden elkaar als er evenwicht is, zoals in dit 
voorbeeld: 
 

 
(Swank, college 2, 2014, slide 14) 
 

Als er geen evenwicht is, dan is er of excess supply of excess demand. Excess supply 
betekent dat de aanbieders “gefrustreerd” zijn en de neiging hebben om producten aan 
te bieden tegen een lagere prijs. Excess demand betekent dat de vragers “gefrustreerd” 
worden en de neiging hebben om een hogere prijs te betalen.  
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Excess supply en excess demand kunnen ook makkelijk grafisch worden gezien: 
 

 
(Swank, college 2, 2014, slide 17) 

 
Eén van de positieve eigenschappen van een markt is dat als er evenwicht is, dat zowel 
de koper als de aanbieder tevreden is. Er zijn dan geen gefrustreerde mensen in de 
markt. Hoe dan ook kunnen marktuitkomsten onaanvaardbaar zijn gezien vanuit een 
sociaal perspectief. Ingrijpen in de markt, door bijvoorbeeld de staat, leidt ook tot 
problemen. 
 

Denk bijvoorbeeld aan de excess demand voor plekken op scholen in steden. Er zijn meer 
leerplichtige kinderen dan plek op scholen. In een vrije markt betekent dit dat de prijzen 
voor scholen erg hoog zouden zijn en kinderen uit lagere inkomensgroepen niet naar 
school kunnen.  
 
Dit wordt als onaanvaardbaar gezien en zijn er dus openbare scholen, waar de prijs niet 
verandert op basis van vraag en aanbod. Maar dit heeft zijn nadelen, want openbare 
scholen zijn overvol en de kwaliteit is minder omdat de leraar geen aandacht aan ieder 
kind kan geven. Een privéschool is weliswaar duur, maar heeft hogere kwaliteit. Leraren 
hebben hogere salarissen en zijn vaak beter, de klassen kleiner, betere materialen, 
enzovoorts.  
 
Een rationing function laat zien dat de goederen terecht komen bij de gebruikers die 

bereid zijn het meeste voor de goederen te betalen.  
 
Openbare scholen worden betaald door belastinggeld. Vanuit een economisch perspectief 
is het een slecht idee. Als de vrager niet bereid is het zelf te betalen, dan zijn ze het ook 
niet bereid te betalen via extra belasting. De vrager die zijn geld niet uitgeeft aan 
schoolgeld heeft meer baten bij zijn geld uitgeven aan andere dingen zoals huur of eten. 
 
Wie betaalt de belasting? 
Wie betaalt eigenlijk de belasting, de producent of de consument? In de praktijk ligt dat 
aan de belastingwetten van het land. Er zijn twee manieren om belasting te heffen, 
namelijk via de producenten, of via de consumenten. Het maakt niet uit welke manier 
wordt gehandhaafd, uiteindelijk worden de kosten 50-50 gedeeld. 
 
Stel dat de vraag is 𝑃 =  20 − 𝑄. Het aanbod is 𝑃 =  10 +  𝑄. Er is dus evenwicht wanneer 
20 − 𝑄 = 10 + 𝑄  𝑄 =  5, 𝑃 =  15. De belasting is 𝑇 =  4 per eenheid Q. 
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Als de consumenten de belasting zouden moeten betalen, dan is de prijs gelijk aan de 
prijs plus de belasting. 𝑃 +  𝑇 =  𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑣𝑎𝑛 𝑄. De vraagfunctie was 𝑃 =  20 −  𝑄 en wordt 

𝑃 + 4 = 20 − 𝑄  𝑃 =  16 −  𝑄. 16 − 𝑄 = 10 + 𝑄  Q = 3, P = 13 is dus het nieuwe 

evenwicht. De producent ontvangt 13, terwijl de consument 17 betaalt. Het aandeel 

belasting dat de consument betaalt, is 
17−15

4
=

1

2
.  

 
Let op: juridisch gezien betaalt de consument alle belasting, maar feitelijk, zoals in dit 
voorbeeld wiskundig werd gezien, betaalt de consument de helft. 
 
Als de producenten de belasting moeten betalen, dan dalen de baten van het produceren 

van een eenheid Q. Het netto-inkomen, de baten, wordt dus 𝑃 − 𝑇. De aanbodfunctie was 

𝑃 =  
10 

𝑄
 en wordt 𝑃 −  4 =  

10 

𝑄
→  𝑃 =  

14 

𝑄
. Het nieuwe evenwicht wordt zo gevonden: 

20 −  𝑄 =  
14 

𝑄
→  𝑄 = 3, 𝑃 =  17. Dit is precies dezelfde uitkomst als wanneer de consument 

belasting betaalt. De consument betaalt weer 17, en producent ontvangt nog steeds 13. 
Zowel de consument als producent betaalt 50% van de belasting.  

 
Dit laat dat regels niet laten zien wie werkelijk de belasting betaalt. Het is de wet van 
vraag en aanbod die dat toont. 
 
Voorbeeld: Melkplas 
Vraag naar melk: 𝑃 =  600 −  𝑄 
Aanbod: 𝑃 =  𝑄 

 
EU: minimum prijs = 500 euro. 
Het is nu aantrekkelijk om boer te worden want je bent je melk meteen kwijt voor 500 
euro. Het aanbod verandert dus. 
 
Bereken het aanbodoverschot. 
Aanbod: 𝑃 =  1/2 𝑄 

 
Bereken het nieuwe aanbodoverschot. 
𝑆 −  𝐷 =  1000 −  100 =  900 
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Toevoegingen vanuit de literatuur 
 
Horizontale en verticale interpretaties 
Horizontal interpretation is een schema van de vraagcurve dat weergeeft hoeveel van 

een product de consument wenst te kopen tegen verschillende prijzen. Real price of a 
product is de prijs ten opzichte van de prijzen van andere goederen en diensten. Een 
schema van de vraagcurve dat weergeeft wat de marginale reservation price van de 
vrager is, wordt vertical interpretation genoemd. 
 
Vraag en aanbod schema’s  
De prijshoeveelheid waarvoor de aanbieders tevreden zijn, is het supply schedule. Dit 
wil zeggen dat ieder punt van de supply schedule aangeeft hoeveel de aanbieder wil 
verkopen voor de gegeven prijs. Hiertegenover staat het demand schedule, de reeks 
van prijzen en hoeveelheden waarvoor kopers tevreden zijn. Op elke gegeven prijs 
zouden de kopers zich slechter af voelen wanneer ze meer of minder dan de 
overeenkomstige hoeveelheid op de demand schedule kopen. 
 

Gereguleerde markten 
In een ongereguleerde markt zouden prijzen extreem hoog en extreem laag kunnen zijn. 
In een gereguleerde markt zijn er zogenaamde prijsplafonds ingesteld, waardoor 
extreem hoge of extreem lage prijzen bijna niet meer voor kunnen komen. Het plafond 
waarboven de prijs niet mag stijgen wordt price ceiling genoemd. Een prijs hierboven is 
verboden door de wet. Het plafond waaronder de prijs niet mag dalen is de price floor 
of price support. Een prijs hieronder is ook verboden door de wet. Het wordt 

ondersteund door de regering om het betreffende goed voor deze prijs te kopen. Om 
effect te hebben moet price support boven het evenwichtslevel liggen. Price floor houdt 
de prijzen boven de evenwichtsprijs en hoeveelheid. De wet heeft dus een degelijke 
invloed op de markt. De wetgever is in staat om veel invloed uit te oefenen op het 
marktevenwicht, maar de wetten van vraag en aanbod blijven gelden.  
 

 



 



 





 


