
Voorwoord 
 

Dit is het overzicht van de studiestof van het vak Grondslagen Micro-Economie. Het 

betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur.  

 

Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze 

overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. 

SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik 

ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de 

verplichte leerstof. 

 

Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen 

aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een 

exemplaar aanschaffen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met de tentamens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met de tentamens! 

 

SlimStuderen.nl 

SlimMededelingen: 

 

Kwaliteit 

Om de kwaliteit van de verslagen op een hoog niveau te houden, zijn wij onder 

andere afhankelijk van jullie feedback. Heb je opmerkingen, tips of 

verbeterpunten? Mail ze dan naar info@slimstuderen.nl, dan kunnen we met deze 

feedback onze verslagen verder verbeteren. 

 

Auteurs 

SlimStuderen.nl is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar 

info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! 

 

Bestellen 

Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we 

deze hier uiteenzetten: 

 

• Bestel je middels een éénmalige machtiging, en doe je dit voor 19:00 

uur, dan worden de verslagen dezelfde dag verzonden. In principe ontvang 

je de verslagen dan de volgende dag, afhankelijk van de bezorging via 

PostNL. Het bedrag wordt achteraf éénmalig van je rekening afgeschreven. 

 

• Bestel je middels een overschrijving, dan worden de verslagen eenmaal 

per week verzonden. Je dient dus zelf het geld over te maken op ons IBAN  

(NL81 ABNA 0590 3250 00). Wanneer je gebruik maakt van deze 

methode, heb je de verslagen binnen 6 tot 8 werkdagen in huis nadat 

het geld op onze rekening staat. 

 

Social media 

Bezoek ook eens op onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven van het 

verschijnen van nieuwe verslagen en/of supplementen! 
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A. Het analyseren van economische problemen 
 

Micro-economie: de studie van het gedrag van individuele economische agenten zoals 

consumenten, werkenden, ondernemingen of managers. De micro-economie houdt zich 

bezig met de agenten als individu, maar ook als onderdelen op de markt en hoe deze 

handelen op een markt.  

 

Met behulp van micro-economie proberen we keuzes te begrijpen die consumenten, 

ondernemers of beleidsbepalers maken. Wanneer deze personen een keuze maken, 

kijken ze naar het alternatief. Wat geven ze op als ze een keuze maken, wat zijn de 

opofferingskosten?   

 

Micro-economische modellen 

Modellen zijn vereenvoudigingen van de werkelijkheid. Deze modellen bevatten een 

aantal elementen: 

• Doelen en restricties: bij het maken van een keuze heeft de agent een bepaalde 

doelstelling. Deze ligt vast in de doelstellingsfunctie. Er zijn echter ook 

restricties die ervoor zorgen dat niet alles wat de agent wil haalbaar is. Als een 

consument bijvoorbeeld zoveel mogelijk appels wil kopen, maar zijn budget is 

€100, kan hij niet meer uitgeven dan €100. Dit budget is zijn restrictie omdat hij 

niet meer kan uitgeven om zijn doel te bereiken, namelijk zo veel mogelijk appels 

kopen.   

• Alternatieven en consequenties: alternatieven geven aan wat een agent zou 

kunnen doen. Restricties bepalen de haalbare alternatieven. Elk alternatief 

heeft consequenties. Welke consequenties van belang zijn op de agent, hangt af 

van zijn doelstellingsfunctie. Hij bepaalt zijn keuze door de opofferingskosten 

(opportunity cost) van zijn keuze te onderzoeken. Dit is de waarde van het beste, 

niet-gekozen alternatief.  

In een model is dit als volgt weer te geven: 

 
Figuur 1: micro-economisch model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De economische baten worden weergegeven als opbrengst – kosten – opportunity cost.  

 

Instrumenten voor het maken van modellen 

Er zijn verschillende manieren waarop micro-economen kwesties vastleggen in modellen. 

 

 

Economisch subject 

(agent) 

Doelstellingsfunctie Alternatieven  

Haalbare 

alternatieven  

Restricties 

Consequenties 

(hierop wordt de 

keuze gebaseerd)  

Opofferingskosten 

(beste niet-gekozen 

alternatief) 



Optimaliseren onder nevenvoorwaarde(n) 

Een bierbrouwerij wil de bierverkoop maximaliseren en kan €1 miljoen uitgeven aan 

reclame via TV (T) of radio (R). De variabelen die als gegeven worden verklaard, zijn de 

exogene variabelen (T, R). De variabele die met het model bepaalt kan worden, is de 

endogene variabele (B). Dit wordt als volgt genoteerd: 

 

Max B(T, R) (doel = maximaliseer B met bepaalde hoeveelheden T en R.  

T, R 

s.t. T + R < €1 mln (restrictie van €1 mln) 

 

Met behulp van de marginale analyse wordt de keuze gemaakt tussen T en R. Het 

marginale effect van een verandering is de impact van de laatste eenheid van de 

exogene variabele (T en R) op de endogene variabele. Marginaal nut (MU), de 

marginale opbrengst (MO) en de marginale kosten (MK) zijn voorbeelden van 

marginale effecten. Hier wordt in het vervolg dieper op in gegaan.  

 

Evenwichtsanalyse 

In het evenwicht bestaat er voor het economisch subject geen enkele reden om voor een 

ander alternatief te kiezen. 

 
Figuur 2: evenwichtsanalyse  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparatieve statica 

Bij comparatieve statica vergelijken we het evenwicht van een systeem voor 

verandering van een exogene variabele en na verandering van een exogene variabele. 

Wanneer de aanbodlijn bijvoorbeeld verschuift naar links komt er een nieuw evenwicht. 

Bij de comparatieve statica wordt hier aandacht aan besteed.  

 

Positieve en normatieve economie 

Er zijn verschillende manieren waarop je een economisch model kunt benaderen. Als een 

positieve analist naar een model kijkt, gaat hij uit van handelingen in het verleden en 

de gevolgen van deze handelingen. Gegeven de doelstelling kijkt hij naar de gevolgen 

hiervan. Als een normatieve analist een model bekijkt, vraagt hij zich af wat een 

subject zou moeten doen om een doelstelling tot stand te brengen.  

 

 

 

 

 

In het evenwicht zijn vraag en 

aanbod aan elkaar gelijk en is er 

geen reden om een hogere of 

lagere prijs te vragen. Bij 

schommelende prijzen zal er 

altijd gezocht worden naar dit 

evenwicht.  



B. Vraag- en aanbodanalyse 
 

Bij de vraag- en aanbodanalyse gaan we uit van een markt van volledige 

mededinging. Individuele vragers en aanbieders hebben niets te zeggen. De prijs wordt 

als gegeven beschouwd. In de ogen van de consument zijn de producten van alle 

aanbieders aan elkaar gelijk (homogeen product). Er zijn kopers (vragers) en 

verkopers (aanbieders).  

 

Marktvraag 

Op een markt zijn vragers naar producten. Deze zijn echter in een markt van volledige 

mededinging zo klein dat er een functie wordt opgesteld voor de totale vraag: de 

marktvraagfunctie. Deze kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 

Q1
d= 100 – 2*P1 + 3*P2 + 0,5*I 

 

De marktvraagfunctie laat zien dat de marktvraag van een aantal factoren afhangt: 

• De prijs van het product (P1). Hoe hoger de prijs van het product, des te lager de 

marktvraag.  

• De prijs van substitutiegoederen (P2). Substitutiegoederen zijn goederen die 

elkaar kunnen vervangen. Wanneer de prijs van een substitutiegoed afneemt, zal 

de vraag naar het gegeven product afnemen. Wanneer er sprake is van 

complementaire goederen (goederen die elkaar aanvullen) geldt er echter een 

negatief verband.  

• Het inkomen: wanneer het inkomen toeneemt, neemt de vraag eveneens toe. Dit 

is echter niet het geval bij inferieure goederen. Dit zijn goederen waarbij de 

vraag afneemt als het inkomen toeneemt (zoals merkloze kleding. Bij een stijging 

van het inkomen vervang je deze door merkkleding).  

Van deze marktvraagfunctie is een marktvraagcurve op te stellen. Deze stelt de 

gevraagde hoeveelheid voor bij wisselende prijsniveaus als we ervan uitgaan dat de 

andere factoren constant blijven: ceteris paribus. Economen tekenen altijd de prijs op 

de verticale as en de vraag op de horizontale as. Precies omgekeerd zoals bij wiskunde. 

Daarom wordt er vaak gewerkt met de inverse vraagfunctie, waarbij P voorop wordt 

gezet.  

 

De wet van de vraag impliceert dat, ceteris paribus, de gevraagde hoeveelheid van een 

product daalt als de prijs stijgt. De vraagcurve kent dus een dalend verloop. Hier zijn 

echter wel uitzonderingen op. Als de prijs verandert, vindt er verschuiving plaats langs 

de vraagcurve (figuur 4). De vraagcurve verschuift naar links bij een afname van de 

vraag en naar rechts bij een toename van de vraag (figuur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met behulp van de marktvraagfunctie kan het consumentensurplus worden berekend. 

Het consumentensurplus is het verschil tussen wat een consument wil betalen en wat 

deze daadwerkelijk betaalt.  

Figuur 3: vraagcurve  Figuur 4: prijsverandering  Figuur 5: toename vraag  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktaanbod 

De marktaanbodfunctie geeft aan hoe de aangeboden hoeveelheid afhangt van 

verschillende factoren. Een voorbeeld van een marktaanbodfunctie: 

Q1
s = 50 – 6*W + 0,4*P1 

 

Ook hiervan is een marktaanbodcurve op te stellen. Deze marktaanbodcurve laat de 

aangeboden hoeveelheid zien bij verschillende prijsniveaus, aangenomen dat andere 

factoren constant blijven (ceteris paribus). Ook hier staat de prijs weer op de verticale 

as, terwijl de aangeboden hoeveelheid op de horizontale as wordt weergegeven. Er wordt 

dan ook vaak gewerkt met de inverse aanbodfunctie.  

 

De wet van het aanbod geeft aan dat de aangeboden hoeveelheid van een product 

positief afhankelijk is van de prijs. Bij een stijgende prijs, stijgt de aangeboden 

hoeveelheid. De marktaanbodcurve kent dus een stijgend verloop.   

 

Bij een verandering van het product zelf vindt er een verschuiving langs de aanbodcurve 

plaats (figuur 8). De aanbodcurve verschuift naar rechts wanneer het aanbod toeneemt 

(figuur 9) en naar links wanneer het aanbod afneemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast een consumentensurplus bestaat er ook een producentensurplus. Dit 

producentensurplus geeft het verschil aan tussen de minimale prijs waarbij een 

producent bereid is te leveren en de prijs op de markt.  

 

 

Een consument is bereid €20 te betalen, 

maar de marktprijs is €15. Zijn 

consumentensurplus is op dit moment gelijk 

aan €5.  

 

In de figuur hiernaast is het totale 

consumentensurplus (welvaart) geel 

gearceerd. Dit is te berekenen door het 

verschil tussen de marktprijs en de hoogste 

prijs die de consument wil betalen te 

vermenigvuldigen met de vraag bij de 

marktprijs: 

 
1

2
∗ (𝑃 − 𝑃𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡) ∗ (𝑄𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠) 

 

 

Figuur 6: consumentensurplus 

Figuur 7: marktaanbodcurve  Figuur 8: prijsverandering  Figuur 9: verschuiving curve  



Figuur 10: producentensurplus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktevenwicht 

Met behulp van de vraag- en aanbodcurve kan het marktevenwicht bekeken worden. In 

het marktevenwicht is de prijs zodanig dat de gevraagde hoeveelheid gelijk is aan de 

aangeboden hoeveelheid. De vraag en aanbodcurve snijden elkaar in dit punt. Dit punt 

kan berekend worden door de vraagcurve aan de aanbodcurve gelijk te stellen en de prijs 

te berekenen. Deze prijs kun je daarna weer invullen in één van de functies.  

 

Als producenten bij een gegeven prijs niet zoveel kunnen verkopen als gewenst, is er 

sprake van een aanbodoverschot. Bij een aanbodoverschot is er een neerwaartse 

druk op de prijs. De prijs zal zakken totdat vraag en aanbod weer in evenwicht zijn.  

 

Andersom is ook mogelijk. Wanneer de vragers meer willen kopen dan mogelijk, is er 

sprake van een vraagoverschot. De prijs zal gaan stijgen (opwaartse druk) waardoor 

vraag en aanbod weer in evenwicht komen.  

 

Indien een verandering in de exogene variabele de vraag- of aanbodcurve doet 

verschuiven, verandert ook het evenwicht. In welke mate dit evenwicht verandert, hangt 

af van de karakteristieken van vraag en aanbod.  

 

Karakteriseren van vraag en aanbod 

 

Prijselasticiteit van de vraag 

De directe prijselasticiteit van de vraag is de procentuele verandering van de vraag 

naar een product bij een stijging van de prijs van het product van 1%.  

  

De prijselasticiteit van de vraag is een maatstaf voor de gevoeligheid van de vraag: 

• Elastische vraag: als de vraag gevoelig is voor de prijs. De prijselasticiteit is dan 

groter dan de absolute waarde van 1. Bij een stijging van de prijs van 1% neemt 

de vraag met meer dan 1% af.  

• Eenheidselastische vraag: als de elasticiteit precies 1 is. Dit betekent dat bij een 

stijging van 1% van de prijs, de vraag met 1% afneemt.  

• Inelastische vraag: als de vraag minder gevoelig is voor de prijs. De 

prijselasticiteit is dan kleiner dan de absolute waarde van 1. Bij een stijging van 

de prijs van 1% daalt de vraag met minder dan 1%. Dit is het geval bij 

noodzakelijke goederen (zoals eten).  

Het producentensurplus van een 

producent die bereid is bij €5 te leveren, 

terwijl de marktprijs €10 is, is €5.  

 

Het totale producentensurplus 

(welvaart) is te berekenen door de 

minimale prijs waar de producent tegen 

wil leveren af te trekken van de 

marktprijs en dat te vermenigvuldigen 

met het aanbod bij de marktprijs: 

 
1

2
∗ (𝑃𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡 − 𝑃𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑎𝑙) ∗ (𝑄𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠) 



Het gevaar bij een inelastische vraag is dat producenten weinig produceren tegen een 

hoge prijs, omdat de vraag procentueel minder afneemt dan de prijs procentueel 

toeneemt. De producenten maken hierdoor extra omzet. 

 

Een vraagcurve kan perfect elastisch of perfect inelastisch zijn. Wanneer de curve geheel 

verticaal is, is de vraag perfect inelastisch: de prijs kan zoveel schommelen als hij maar 

wil, de vraag blijft toch gelijk. Bij een horizontale vraagcurve is het precies andersom. De 

prijs kan schommelen maar de vraag valt volledig weg bij een andere prijs.   

 

Er zijn verschillende factoren die de directe prijselasticiteit van de vraag aangeven: 

• Beschikbare substituten: als er meer substituten beschikbaar zijn op de markt, zal 

de vraag meer prijselastisch zijn.  

• Noodzakelijke goederen: meestal prijsinelastisch, ze zijn immers hoe dan ook 

nodig.   

• Aandeel in budget: op het moment dat het product een groot aandeel in het 

budget van de consument inneemt, zal de vraag meer prijselastisch zijn.  

• Tijdshorizon: als het product voor lange termijn is, is het over het algemeen meer 

prijselastisch. Dit komt omdat een product op lange termijn meer substitueerbaar 

is dan op korte termijn. Voor duurzame productiemiddelen (auto’s) is dit juist 

omgekeerd. De aankoop kan uitgesteld worden, dus is de vraag op korte termijn 

meer prijselastisch.  

Er zijn twee soorten elasticiteiten waarmee te rekenen valt: 

• Boogelasticiteit. Dit is de elasticiteit op een bepaalde stap-grootte. Deze wordt 

op de volgende manier berekend: Q,P = (Q/P)(P/Q). 

• Puntelasticiteit. Dit is de elasticiteit op een bepaald punt: 𝑄′𝑑 ∗ (
𝑃

𝑄𝑑
) . Q’d is de 

eerste orde afgeleide van Qd. Op deze manier is de puntelasticiteit makkelijk te 

berekenen. 

Lineaire vraagcurve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constant Elasticity 

Een vraagcurve van de orde Qd = aPb  , met a als positieve constante en b als negatieve 

constante, is constant elastisch. Dat wil zeggen dat de elasticiteit op elk punt op de curve 

gelijk is. De richtingscoëfficiënt verandert. De elasticiteit is op elk punt op de grafiek 

gelijk aan b.  

 

 

Figuur 11: elasticiteit lineaire curve  

Een lineaire vraagcurve is van 

de orde Qd = a – b*P.  

b is in deze formule de 

richtingscoëfficiënt. Die is 

constant. (a/b) is gelijk aan de 

choke price (de prijs waarbij 

niets meer gevraagd wordt). De 

elasticiteit verandert met de 

grafiek.  

 



Het belang van de directe prijselasticiteit is voor ondernemingen dat ze weten wat voor 

effect een prijsverandering heeft op de opbrengst. Bij een prijsinelastische vraag 

betekent een hogere prijs een hogere opbrengst, terwijl dit bij een prijselastische vraag 

niet het geval is.  

 

Andere elasticiteiten 

 

Prijselasticiteit van het aanbod 

De prijselasticiteit van het aanbod is het effect van een kleine verandering van de prijs 

op de aangeboden hoeveelheid. Deze wordt hetzelfde berekend als de prijselasticiteit van 

de vraag maar dan met de Qs: 𝑄′𝑠 ∗ (
𝑃

𝑄𝑠
).  

 

Inkomenselasticiteit van de vraag 

De inkomenselasticiteit van de vraag is het effect van een kleine verandering van het 

inkomen op de gevraagde hoeveelheid. Deze kun je berekenen door de vraagfunctie te 

differentiëren naar I: 𝑄′𝑑 ∗ (
𝐼

𝑄𝑑
).  

De inkomenselasticiteit van de vraag is positief bij normale goederen (de vraag neemt 

toe als het inkomen toeneemt), maar negatief bij inferieure goederen (de vraag neemt af 

bij een toenemend inkomen).  

 

Kruislingse prijselasticiteit van de vraag 

De kruislingse prijselasticiteit van de vraag is het effect van een kleine verandering van 

de prijs van een ander product (P2) op de vraag naar ons product (P1). Deze kun je 

berekenen door de vraagfunctie te differentiëren naar P2: 𝑄′𝑑 ∗ (
𝑃2

𝑄𝑑
).  

De kruislingse prijselasticiteit van de vraag is bij vraagsubstituten positief. Immers bij 

stijging van het andere product, stijgt de vraag naar ons product. Bij 

vraagcomplementen is deze negatief.  

 

 

 

 


