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1. De (inverse) vraagcurve voor een chemisch product is 𝑝 = 17 − 𝑥. Het product wordt 

geproduceerd op een markt met volmaakte mededinging en het markaanbod is 𝑝 = 2 +

0,25𝑥. Bij de productie van het chemisch product komt pollutie vrij met volgende marginale 

externe kost: 𝑀𝐸𝐾 = 2,5𝑥. Bepaal het sociaal (= maatschappelijk meest wenselijke) 

optimum.  

A. 𝑥 = 4 ;  𝑝 = 3 

B. 𝑥 = 10 ;  𝑝 = 7 

C. 𝑥 = 8 ;  𝑝 = 4 

D. 𝑥 = 4 ;  𝑝 = 13 

 

2. Een markt wordt gekenmerkt door zuivere mededinging en wordt bestudeerd op lange 

termijn. Welke uitspraak is FOUT?  

A. De gemiddelde kost is verschillend van de gemiddelde variabele kost. 
B. De evenwichtsprijs is gelijk aan de marginale kost. 
C. In het evenwicht is de totale kost gelijk aan de totale opbrengst. 
D. Een individueel bedrijf zal in evenwicht zoveel produceren totdat er geen 

schaalvoordelen meer zijn. 
 

3. De korte termijn totale kostenfunctie van een elektriciteitsproducent wordt gegeven door: 

𝑇𝐾(𝑥) = 10 + 2,5𝑥2. Stel dat deze producent de enige aanbieder is op een markt met 

vraagcurve 𝑥𝑣 = 14 − 𝑝. Bepaal de winstmaximaliserende monopolieprijs.  

A. 𝑝𝑚 = 5 

B. 𝑝𝑚 = 7 

C. 𝑝𝑚 = 9 

D. 𝑝𝑚 = 12 

 

4. Het verloop van de variabele kosten voor een technologiebedrijf is weergegeven op 

onderstaande grafiek door middel van een blauw gekleurde kromme. De voerstraal en 

raaklijn door punt A zijn ook weergegeven in de grafiek. Welke uitspraak is JUIST?  
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A. Bij een productiehoeveelheid overeenstemmend met punt A zijn er schaalnadelen. 
B. Bij een productiehoeveelheid overeenstemmend met punt A zijn er schaalvoordelen. 
C. Bij een productiehoeveelheid overeenstemmend met punt A zijn er constante 

schaalopbrengsten. 
D. Bij een productiehoeveelheid overeenstemmend met punt A is de marginale kost 

gelijk aan de gemiddelde variabele kost. 
 

5. De overheid kent aan de consumenten een subsidie toe in de vorm van een vast bedrag per 

geconsumeerde eenheid. Het voordeel hiervan voor de producenten in de vorm van een 

prijsverhoging is groter naarmate in het oorspronkelijk evenwicht in absolute termen:  

A. 𝜀𝑝
𝑎  groot is en 𝜀𝑝

𝑣  groot is. 

B. 𝜀𝑝
𝑎  klein is en 𝜀𝑝

𝑣  klein is. 

C. 𝜀𝑝
𝑎  groot is en 𝜀𝑝

𝑣  klein is. 

D. 𝜀𝑝
𝑎  klein is en 𝜀𝑝

𝑣  groot is. 

 

6. Welke van de volgende uitspraken is JUIST indien de prijs van een inferieur goed daalt 
(ceteris paribus)?  

A. Het negatief inkomenseffect overstijgt in absolute waarde altijd het positief 
substitutie-effect. 

B. Het inkomenseffect is altijd negatief en het substitutie-effect is altijd positief. 
C. Het inkomenseffect is altijd positief en het substitutie-effect is altijd negatief. 
D. Het inkomenseffect kan zowel positief als negatief zijn en het substitutie-effect is 

altijd positief. 
 

7. Een consument beschikt over een inkomen van 1000 euro dat hij kan besteden aan de 

consumptie van twee goederen. De prijzen bedragen p1 = 10 en p2 = 100. De nutsfunctie van 

de consument is gegeven door 𝑢 = 𝑥1
4𝑥2

2. Hoeveel eenheden wenst deze 

nutsmaximaliserende consument in de optimale goederenbundel op te geven van goed 2 

voor een extra eenheid van goed 1 zodat zijn nutsfunctie ongewijzigd blijft?  

A. 0,1 

B. 1 

C. 5 

D. 10 

 

8. Een consument heeft een nutsfunctie 𝑢 = 2𝑥1
0,5 + 2𝑥2

0,5. Welke uitspraak is altijd juist? 

A. In het optimum consumeert de consument evenveel eenheden van goed 1 als van 

goed 2. 

B. Goed 1 en goed 2 zijn perfecte substituten. 

C. Het marginaal nut van beide goederen is constant. 

D. Geen van bovenstaande uitspraken is altijd juist. 
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9. Jef spendeert steeds 1/4de van zijn budget aan films. Wat is zijn inkomenselasticiteit met 
betrekking tot de vraag naar films?  

A. 𝜀𝑦
𝑣 =

1

4
 

B. 𝜀𝑦
𝑣 = 1 

C. 𝜀𝑦
𝑣 = −

1

4
 

D. 𝜀𝑦
𝑣 = 4 

 
10. Welke van de volgende vier mogelijkheden zal leiden tot een afname in de totale 

bestedingen van een bepaald goed?  

A. De vraag naar dat goed is unitair elastisch en de prijs van het goed daalt. 

B. De vraag naar dat goed is elastisch en de prijs van het goed stijgt. 

C. De vraag naar dat goed is elastisch en de prijs van het goed daalt. 

D. De vraag naar dat goed is inelastisch en de prijs van het goed stijgt. 

 

11. Als goederen J en K complementaire goederen zijn, dan zal een toename in de prijs van goed 

J leiden tot:  

A. een daling in de gevraagde hoeveelheid van goed J en een verschuiving van de 

vraagcurve van goed K naar links. 

B. een daling in de gevraagde hoeveelheid van goed J en een verschuiving van de 

vraagcurve van goed K naar rechts. 

C. een daling in de vraag naar goed K zonder dat de gevraagde hoeveelheid van goed J 

verandert. 

D. een verschuiving van de vraagcurves van beide goederen. 

 

12. Als de productiemogelijkhedencurve van hout en erts een convex verloop vertoont, welke 
van de volgende uitspraken is dan correct?  

A. De opportuniteitskosten zijn in elk punt van de productiemogelijkhedencurve 
hetzelfde. 

B. De opportuniteitskosten van erts nemen af naarmate meer erts wordt 
geproduceerd. 

C. De opportuniteitskosten van erts nemen toe naarmate meer erts wordt 
geproduceerd. 

D. Geen van bovenstaande uitspraken is correct. 
 

13. In onderstaande grafiek illustreert het punt (x*,p*):  
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A. het lange termijn evenwicht op een markt met volmaakte mededinging. 

B. het korte termijn evenwicht op een monopolistische markt. 

C. het korte termijn evenwicht op een oligopolistische markt. 

D. het lange termijn evenwicht op een markt met monopolistische concurrentie. 

 

14. Twee goederen zijn perfecte substituten. Hieruit volgt noodzakelijkerwijze dat: 

A. de indifferentiecurven m.b.t. deze twee goederen evenwijdige krommen zijn. 

B. de indifferentiecurven m.b.t. deze twee goederen lineair zijn. 

C. de indifferentiecurven m.b.t. deze twee goederen een rechte hoek vormen. 

D. de indifferentiecurven m.b.t. deze twee goederen rechten zijn met een helling gelijk 

aan -1. 

 

15. In een economie worden slechts twee soorten goederen (zuivel en groenten) geproduceerd. 

Beschouw de Cobb-Douglas productiefunctie van zuivel (𝑥1) en groenten (𝑥2): 𝑥1 = 2𝑙1 en 

𝑥2 = 𝑙2
2.  Hierin is 𝑙1 de vereiste arbeid voor de productie van zuivel en 𝑙2 de vereiste arbeid 

voor de productie van groenten. Welke productieniveaus liggen op de 

productiemogelijkhedencurve? 

A. 𝑥1 = 18; 𝑥2 = 1 
B. 𝑥1 = 14; 𝑥2 = 4 
C. 𝑥1 = 16; 𝑥2 = 0 
D. Op basis van bovenstaande gegevens kan men hierover geen uitspraak doen. 

 
16. Indien de overheid een minimumprijs vastlegt onder de evenwichtsprijs, dan zal: 

A. de gevraagde hoeveelheid gelijk zijn aan de aangeboden hoeveelheid. 
B. een aanbodoverschot ontstaan. 
C. een vraagoverschot ontstaan. 
D. een zwarte markt ontstaan. 

 
17. De evenwijdige rechten BA en BB stellen respectievelijk de budgetrechten voor van persoon A 

en persoon B. De prijs van een concert is voor beide personen hetzelfde en de prijs van een 
theatervoorstelling is voor beide personen hetzelfde. De blauwe en rode convexe curve 
stellen respectievelijk de indifferentiecurven voor van persoon A en persoon B.  Bij de 
‘consumptie’ van 3 concerten en 7 theatervoorstellingen raakt BB  de indifferentiecurve van 
persoon B. Welke van onderstaande uitspraken is FOUT? 
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A. De marginale substitutiegraad van theatervoorstellingen voor concerten is hetzelfde 
voor persoon A als B indien men de optimale bundel van concerten en 
theatervoorstellingen ‘consumeert’. 

B. De marginale substitutiegraad van theatervoorstellingen voor concerten is lager voor 
persoon B dan voor persoon A indien men reeds 3 concerten heeft opgeluisterd. 

C. Er is één bundel van concerten en theatervoorstellingen die altijd hetzelfde totale 
nut oplevert voor zowel persoon A als B. 

D. Het inkomen van persoon A is hoger dan het inkomen van persoon B. 
 

18. De productiefunctie van de vorm 𝑓(𝑙, 𝑘) = 2𝑘 + 𝑙 (met 𝑙 = arbeidsinzet en 𝑘 = kapitaalinzet)  
wordt gekenmerkt door: 

A. constante schaalopbrengsten 
B. toenemende schaalopbrengsten 
C. afnemende schaalopbrengsten 
D. Op basis van bovenstaande gegevens kan men hierover geen uitspraak doen. 

 
19. Hoeveel bedraagt de prijselasticiteit van de vraag in het punt (400, 50) als de volgende vraag- 

en aanbodcurve gekend is? We veronderstellen lineaire curves. 
 

 

 

 

 

 

A. 𝜀𝑝
𝑣 = −

1

40
 

B. 𝜀𝑝
𝑣 = −

8

5
 

C. 𝜀𝑝
𝑣 = −

5

8
 

D. Op basis van bovenstaande gegevens kan men hierover geen uitspraak doen. 
 

20. Hoeveel bedraagt het welvaartsverlies indien de overheid beslist om in een markt met 
volmaakte mededinging een maximumprijs op te leggen van 20 euro. Marktvraag en 
marktaanbod worden als volgt voorgesteld: 𝑥𝑣 = 35 − 𝑝 en 𝑥𝑎 = −15 + 𝑝. De prijs is 
uitgedrukt in U.S. dollars en 𝑥𝑣 en 𝑥𝑎 zijn uitgedrukt in stuks. 

A. 10 USD 
B. 15 USD 
C. 20 USD 
D. 25 USD 

 


