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 Dit samenvattend werk dat de micro-economie behandelt is gebaseerd op de vierde editie van het 
boek Microeconomics, geschreven door David Besanko en Ronald Braeutigam. Naast de concepten 
uit het boek worden ook topics behandeld die gezien worden in het opleidingsonderdeel Micro-
economie gedoceerd door Prof. De Borger aan de faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen.  
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Voorwoord 
Dit samenvattend werk dat de micro-economie behandelt is gebaseerd op de vierde editie van het 

boek Microeconomics, geschreven door David Besanko en Ronald Braeutigam. Naast de concepten 

uit het boek worden ook topics behandeld die gezien worden in het opleidingsonderdeel Micro-

economie gedoceerd door Prof. De Borger aan de faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen. 

Vele concepten die behandelt worden, kunnen als herhaling beschouwd worden, daar ze al gezien 

werden in de cursus Algemene Economie uit de 1ste Bachelor. Voor de eenvoud werd voor de lezer 

een (*) toegevoegd aan de titels van de onderdelen die “nieuw” zijn en waarbij in de hoorcolleges 

langer bij werd stilgestaan. Het spreekt voor zich dat deze onderdelen meer kans hebben om 

onderwerp te zijn van een examenvraag dan de herhaling, maar verlies zeker ook die basisconcepten 

niet uit het oog. 

 

Advies voor het examen 

Mede dankzij deze samenvatting ben ik erin geslaagd om een 19 te behalen voor dit 

opleidingsonderdeel. Een goede samenvatting is echter maar de basis, het frequent bijwonen van de 

hoor- en werkcolleges zijn minstens zo belangrijk. 

Naar het examen toe zijn vooral de wiskundige bewijzen en de grafische weergaven van deze 

modellen belangrijk. Ik raad u dan ook aan om de opgenomen grafieken aandachtig te analyseren 

door ze apart opnieuw te schetsen. Probeer ook de grafieken van de situaties die niet in het boek of 

dit werk zijn afgebeeld zelf te tekenen. Hetzelfde geldt voor de wiskundige bewijzen: je leert ze het 

best door ze zelf te maken. 

De meeste vragen komen  uit de latere hoofdstukken, leer ze dus best niet als laatste. 

Ik wens u alvast veel studeerplezier toe. 

 

De auteur  
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H1. ECONOMISCHE PROBLEMEN ANAYSEREN 

1.1 Waarom micro-economie studeren? 
Economie = wetenschap die de allocatie van schaarse middelen ter bevrediging van 

ongelimiteerde menselijke behoeften bestudeert.  

 

Micro-economie: Mikros (klein)  
Bestudeert economisch gedrag van individuele economische agenten en hun 

onderlinge interactie 

Macro-economie: Makros (groot)  
  Bestudeert hoe een volledige nationale economie zich ontwikkelt 

1.2 Drie Analytische hulpmiddelen 
Economisten gebruiken economische modellen om de realiteit te bestuderen. Deze modellen 

zijn een abstractie van de werkelijkheid. Ze brengen het te onderzoeken fenomeen terug tot 

de essentie. 

Onderscheid tussen: 

 Exogene variabele 

o wordt als gegeven beschouwd 

o waarde w bepaald door proces dat niet onder het model valt 

 Endogene variabele 

o waarde w bepaald door het bestudeerde model 

1.2.1 Beperkte optimalisatie 
Het maken van de beste (optimale) keuze, rekening houdend met keuzebeperkingen. 

Beperkt optimalisatie probleem bestaat uit 2 delen: 

 Doelfunctie: 

Relatie tussen de variabelen die we wensen te optimaliseren (max. of min.) 

 Beperkingen: 

wiskundige uitdrukking van de economische beperkingen 

 Voorbeelden: HB p. 7 – 8 

keuze 

probleem 

oneindige 
behoeften 

schaarse 
middelen 
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 Marginaal denken 

 Voor de hand liggende oplossingen voor problemen zijn niet altijd correct. 

 “marginaal”: hoe verandert een afhankelijke variabele als we 1 eenheid van een 

onafhankelijke variabele toevoegen? 

 = (partiële) afgeleide!!! 

1.2.2 Evenwichtsanalyse 
Evenwicht = een conditie die behouden blijft zolang er geen uitwendige factoren inspelen op 

het systeem 

Wanneer het systeem niet in evenwicht is, is er een kracht aanwezig die het systeem terug in 

evenwicht brengt. 

1.2.3 Vergelijkende statistieken 
Gebruikt voor onderzoek hoe een exogene variabele een endogene variabele zal beïnvloeden 

= “before-and-after” analyse:  

uitgangspositie met initiële waarden voor exogene variabelen 

eindpositie: hoe is de endogene variabele veranderd door een shock in exogene var.? 

de weg tussen de twee posities is ons onbekend!!! 

 Toegepast op optimalisatie problemen en evenwichtsanalyses 

1.3 Positieve en normatieve analyse 
Positieve analyse: 

 Probeert uit te leggen hoe een economisch systeem werkt 

 Tracht te voorspellen hoe een economisch systeem verandert in de tijd 

 Tools: 

o Uitleggende vragen: Wat gebeurt er? Wat is er gebeurt? 

o Voorspellende vragen: Wat zal er gebeuren als…? 

Normatieve analyse: 

 Zoekt naar de beste mogelijkheid tussen verschillende beleidskeuzes 

 Tools: 

o Voorschrijvende vragen: Wat moeten we doen om… ? 

 Vooral gebruikt bij topics rond sociaalwelzijn 
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H2. VRAAG EN AANBOD ANALYSE 

2.1 Vraag, aanbod en marktevenwicht 
Het principe van vraag en aanbod geldt enkel bij zuivere markten! 

 Zuivere markt/zuivere mededinging: 

 Groot aantal kopers en verkopers 

 “Price-taking”: individuele koop/verkoop transacties hebben geen effect op de markt 

 Geen enkele partij heeft info die gebruikt kan worden om de andere uit te buiten 

Basiskarakteristieken van een markt: 

 Handelsgoed: het product dat verkocht/aangekocht wordt 

 Locatie: de plaats waar de transacties doorgaan 

 Tijd:  de periode waarin de transacties plaatsvinden 

2.1.1 Vraagcurves 
Vraagcurve = curve die toont welke hoeveelheden consumenten bereid zijn te 

kopen bij verschillende prijzen 

 WANNEER ANDERE FACTOREN CONSTANT BESCHOUWD WORDEN !!! 

Aggregatieve vraag = totale vraag van alle kopers van het goed op de markt 

 Directe vraag = vraag naar het goed voor directe consumptie 

 Afgeleide vraag = vraag naar het goed, afkomstig van de vraag naar een ander goed  

(= uitgestelde consumptie; goed is grondstof voor een ander goed) 

 Wet van de vraag 
= inverse relatie tussen prijs en gevraagde hoeveelheid, wanneer alle andere factoren 

constant zijn. 

2.1.2 Aanbodcurves 
Aanbodcurve = curve die toont hoeveel verkopers bereid zijn te verkopen tegen  

verschillende prijzen. 

WANNEER ANDERE FACTOREN CONSTANT BESCHOUWD WORDEN !!! 

 Wet van het aanbod 
= positieve relatie tussen prijs en aangeboden hoeveelheid, wanneer alle andere 

factoren constant zijn. 

2.1.3 Marktevenwicht 
Marktevenwicht = situatie waarin er geen tendens is voor de marktprijs om te 

veranderen, zolang als exogene variabelen niet veranderen. 
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Aanbodoverschot bij gegeven prijs zal aanbod hoger zijn dan vraag => marktkrachten 
brengen prijs naar beneden 

 
Aanbodtekort bij gegeven prijs zal vraag hoger zijn dan aanbod => marktkrachten 

brengen prijs naar boven 

2.1.4 Veranderingen in vraag en aanbod 
Beweging LANGS de vraagcurve 

 De prijs van het goed verandert 

 Andere factoren blijven constant!!! 

Beweging VAN de vraagcurve 

 Hele curve verschuift naar boven/onder 

 Exogene factoren zijn gewijzigd 

o Inkomen 

 Normale goederen:  inkomen ↗ = vraag ↗ 

 Inferieure goederen: inkomen ↗ = vraag ↘ 

o Prijzen van gerelateerde goederen 

 Substituten 

 = goederen die elkaar volledig kunnen vervangen 

(bevredigen zelfde behoefte) 

 Vb. elektriciteit en aardgas 

 Prijs A ↗ = vraag B ↗ 

 Complementen 

 = goederen die samen verbruikt worden 

 Vb. auto’s en benzine 

 Prijs A ↗ = vraag B ↘ 

o Reclame 

 Meestal positieve invloed op vraag 

 In sommige gevallen niet: 

Vb. rookwaren: bepaald merk maakt reclame, vraag naar rookwaren 

stijgt, maar niet de specifieke vraag naar het merk. 

 => afhankelijk van de merkgebondenheid! 

o Andere factoren: voorkeur, … 

Beweging LANGS de aanbodcurve 

 Prijs van het goed verandert 

 Andere factoren blijven onveranderd! 

Beweging VAN de aanbodcurve 

 Hele curve verschuift 

 Exogene factoren veranderen: bereidheid om te verkopen w beïnvloed 
o Bereidheid om te verkopen ↗: curve naar rechts 
o Bereidheid om te verkopen ↘: curve naar links 
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De vraag- en aanbodcurves zijn niet observeerbaar! Men observeert slechts één punt op een 

gegeven tijdstip. Dit punt is het marktevenwicht (evenwichtsprijs + verhandelde 

hoeveelheid). Verzamelde punten zijn slechts een verzameling van verschillende 

marktevenwichten, ze geven dus geen enkele informatie over de vraag/aanbod. 

2.2 Prijselasticiteit van de vraag 
 => weergeeft prijsgevoeligheid 

 Met welk percentage wijzigt de gevraagde hoeveelheid bij een verandering van 1% vd prijs? 

       
                                      

                      
       

   

  
 
 

 
 

 Prijselasticiteit is afhankelijk van het uitgangspunt! 

 Boogelasticiteit: gemiddelde van twee uitgangsmogelijkheden 

       

 (     )

(     )

 (     )

     

 

  Onafhankelijk van het uitgangspunt 

           
Perfect elastisch Elastisch Unitair Inelastisch Perfect inelastisch 

 

2.2.1 Elasticiteit langs specifieke vraagcurves 
 Lineaire vraagcurve 

            
 

 
  

 

 
 

Inverse vraagcurve = prijs in functie van gevraagde 

hoeveelheid. 

 Choke prijs = prijs waartegen de vraag op nul valt. 
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 Bijzondere punten: (   ) 

 Choke prijs: (  
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 Nulwaarde: (   )          
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Constante Elasticiteit curves 

         

       
  

  
 

 

   
  

  
 
 

 
          

 

 
           

 

        

2.2.2 Prijselasticiteit van de vraag en totale inkomsten 
 Totale inkomsten (Total Revenue)       ( ) 

  Vermits de hoeveelheid een functie is van de prijs: 

Prijs ↗ ≠ inkomsten ↗ 

Een hogere prijs doet immers de hoeveelheid dalen. De mate waarin dit gebeurd is 

afh. v. de prijselasticiteit van de vraag. 

 Effect van een prijsverhoging op de totale inkomsten: 

  
   

  
 

 (   ( ))

  
  ( )    

  ( )

  
  ( )  (  

 

 ( )
 
  ( )

  
)   ( )  (       ) 

 Verandering i/d inkomsten enkel afh. v/d elasticiteit: 

 Inelastische vraag: prijs ↗ = inkomsten ↗ (terugval vraag te verwaarlozen) 

 Elastische vraag: prijs ↗ = inkomsten ↘ (vraag valt te sterk terug) 

2.2.3 Determinanten voor de prijselasticiteit van de vraag 
 Beschikbaarheid van directe substituten 

o Vraag zeer prijsgevoelig: meer elastisch 

o Immers eenvoudig overstappen naar ander product als te duur 

 Definitie van de markt 

o Hoe smaller de markt gedefinieerd w, hoe meer elastisch 

o Vb.: vraag naar huizen minder elastisch dan vraag naar huizen in A’pen 

 Basisgoederen versus luxegoederen 

o Hoe luxueuzer, hoe elastischer 

o Als luxe te duur wordt, doet men het al snel wat minder luxueus 

 Tijdsperspectief (KT vs. LT) 

o LT: meer elastisch 

 Vb.: hogere benzine prijs: 

 KT: nog steeds met auto gaan 

 LT: nadenken om over te schakelen op openbaar vervoer 

o UITGEZONDERD DUURZAME GOEDEREN 

 LT: minder elastisch 

 Geplande aankopen worden na prijsstijging uitgesteld, op LT 

zal men toch het oude toestel moeten vervangen. 



 

 8 

2.2.4 Markt gebonden versus merk gebonden prijselasticiteiten 
Inelastische vraag voor een product op marktniveau, impliceert NIET ALTIJD een inelastische 

vraag voor het product op individueel producentenniveau. Dit is afhankelijk van de 

aanwezigheid van substituten. Het kan zijn dat er geen substituten zijn voor een bepaald 

product op marktniveau (vb. sigaretten), maar wel op individueel producentenniveau (vb. 

verschillende merken van sigaretten). 

2.3 Andere elasticiteiten 

2.3.1 Inkomenselasticiteit van de vraag 
 => weergeeft inkomensgevoeligheid van de vraag 

Met welk percentage wijzigt de vraag als het inkomen met 1% wijzigt en andere factoren 

constant blijven? 

      
                                   

                     
 

   

  
 

 

  
 

 Op basis van inkomenselasticiteit kan men goederen indelen in 4 categorieën: 

 Normale goederen:           consumptie ↗ bij I ↗ 

 Inferieure goederen:          consumptie ↘ bij I ↗ 

 Noodzakelijke goederen:           

 Luxegoederen:           

2.3.2 Kruiselingse prijselasticiteit van de vraag 
 => weergeeft gevoeligheid van de vraag aan de prijs van een ander goed 

 Met welk percentage wijzigt de vraag als de prijs van een ander goed met 1% wijzigt? 

 
  

    
 

                                     

                     
 

   
 

   
 
  

  
  

 Substituten: 

 Vraag naar i ↗ als prijs j ↗ 

  
  

    
   

Complementen: 

 Vraag naar i ↘ als prijs j ↗ 

  
  

    
   

2.3.3 Prijselasticiteit van het aanbod 
 => weergeeft de prijsgevoeligheid van het aanbod 

 Hoeveel verandert de aangeboden hoeveelheid als de prijs met 1% wijzigt? 
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 Factoren die prijselasticiteit van het aanbod bepalen: 

 Mate waarin bedrijven in staat zijn om het aanbod op te drijven 
o Vb. bouwgronden aan de kust: inelastisch 
o Boeken, auto’s, … elastisch 

 Tijdsperiode: 
o Aanbod elastischer op lange termijn 
o UITZONDERING: sommige mineralen (goud, zilver, …) 

 Op KT kan aanbod ↗ (verkoop v juwelen etc.) 

2.4 Elasticiteit op lange termijn versus korte termijn 

2.4.1 Grotere elasticiteit op LT dan in KT 
 Consumenten kunnen niet altijd op korte termijn drastisch hun vraag verminderen. 
  (vb. stijging gasprijs, pas op LT verbruik effectief drastisch kunnen verminderen) 
 
 LT-vraagcurve: 

 Consumenten kunnen zich volledig aanpassen aan de prijsveranderingen 

 Curve is vlakker => grote elasticiteit 
 KT-vraagcurve: 

 Consumenten kunnen zich niet direct aanpassen aan prijsveranderingen 

 Curve is steiler => minder elasticiteit 
 
Producenten kunnen ook niet direct reageren op prijsveranderingen 
 (vb. stijging prijs, pas op LT meer arbeid + machines om meer te produceren) 
 
LT-aanbodcurve: 

 Producenten kunnen zich volledig aanpassen aan de prijsveranderingen 

 Curve is vlakker => grote elasticiteit 
KT-aanbodcurve: 

 Producenten kunnen zich niet direct aanpassen aan prijsveranderingen 

 Curve is steiler => minder elasticiteit 

2.4.2 Grotere elasticiteit op KT dan in LT 
 Voor sommige goederen minder elasticiteit op lange termijn 

Duurzame goederen: Goederen die lange tijd gebruikt kunnen worden 

Vb. stijging prijs vliegtuigen: 

 LT: maatschappijen hebben vliegtuigen nodig en blijven kopen 

 KT: uitstelgedrag: huidige toestellen langer gebruiken (meer waar voor geld) 
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2.5 Back-of-the-Envelope Calculations  

2.5.1 Opstellen van lineaire vraagcurves via hoeveelheid, prijs en elasticiteit 

Het opstellen van een vraagcurve op basis van statistische technieken kan zeer tijdrovend en 

duur zijn en is bovendien niet altijd mogelijk. Op basis van één enkele observatie van het 

marktevenwichtspunt (verhandelde hoeveelheid, marktprijs) en een schatting van de 

prijselasticiteit van de vraag zijn voldoende om de vraagcurve vrij nauwkeurig lineair te 

benaderen. 

Lineaire vraagcurve: 

        

Uit de afleiding van de prijselasticiteit halen we factor b: 

         
  

  
 

          
  

  
 

Dit substitueren we in het functievoorschrift om a te berekenen: 

                  

      (       
  

  
)   

     (       )  

2.5.2 Identificeren van vraag en aanbodcurves (Identificatieprobleem) 
Veranderingen in de vraag, te wijten aan andere factoren dan de prijs, laten toe de 

aanbodcurve te identificeren. 

Veranderingen in het aanbod, te wijten aan andere factoren dan de prijs, laten toe de 

vraagcurve te identificeren. 

IN DE VERONDERSTELLING DAT DE ANDERE CURVE NIET BEWEEGT! ! ! 
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Eens de hellingen gekend zijn, kan men ook terugrekenen om het intercept te bepalen. 

Nogmaals: deze afleidingen zijn enkel mogelijk als de andere curve niet beweegt! 

2.5.3 Herkennen van prijselasticiteit van de vraag in aanbodsprongen 
 Elastische vraag: 

  Aanbod stijging/afname heeft kleine impact op prijsverandering. 
   Aanbod drastisch gewijzigd + kleine prijsverandering = elastische vraag 

 Inelastische vraag: 

  Aanbod stijging/afname heeft grote impact op prijsverandering. 
   Aanbod drastisch gewijzigd + grote prijsverandering = inelastische vraag 

 (zie fig. 2.22 HB p.62) 
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H3. CONSUMENTEN VOORKEUR EN NUTSCONCEPT 

3.1 Representaties van voorkeuren 
Goederenbundel: een combinatie van goederen en diensten die een consument zou 

kunnen consumeren. 

Consumentenvoorkeur: hoe zou een consument 2 goederenbundels rangschikken naar 

voorkeur, in de veronderstelling dat de goederenbundels bereikbaar 

zijn tegen elke prijs. 

3.1.1 Assumpties over consumentenvoorkeuren 
1. Voorkeuren zijn compleet 

Er moet een keuze gemaakt kunnen worden: 

      A geprefereerd boven B 

      B geprefereerd boven A 

      indifferent: even blij met A als met B 

2. Voorkeuren zijn transitief 

               

3. Voorkeuren zijn monotoon (meer is beter) 

“niet verzadiging”: we hebben altijd liever wat meer dan dat we nu hebben. 

Kritische kantlijn: Transitiviteit & leeftijd 
 Transitiviteit geldt zelden voor kinderen! 
 Ook voor volwassenen geldt transitiviteit voor 13% v/d mensen niet 
Toch kunnen we transitiviteit nog gebruiken in onze voorspellingen, aangezien de micro-economie 
voorspellingen maakt voor groepen van mensen en niet voor individuen. 

3.1.2 Ordinale en kardinale rangering 
Ordinale rangering: geeft aan of dat een consument de ene goederenbundel prefereert 

boven de andere, maar geeft geen indicatie over hoeveel meer ze A 

prefereert boven B. M.a.w. er is geen informatie over de intensiteit 

van de voorkeuren. 

Kardinale rangering: een kwantitatieve uitdrukking voor de intensiteit van de 

consumentenvoorkeur voor een bepaalde bundel. Hier kan men 

zeggen dat de consument A 3 keer meer prefereert dan B. 

3.2 Nutsfuncties 
= functie die het niveau van voldoening voor een willekeurige goederenbundel weergeeft. 

Nut is een ordinale grootheid !!! 
Nutsfunctie laat ons enkel toe te bepalen welke goederenbundel geprefereerd zal 
worden, we weten echter niet hoeveel keer meer zij die prefereert boven de andere. 
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3.2.1 Voorkeuren met één goed: Marginaalnutsconcept 
Marginaalnut: de graad waarin het nut verandert als er meer geconsumeerd wordt van een 

bepaald goed. (Andere goederen blijven onveranderd.) 

    
  

  
 

De extra voldoening van het consumeren van een extra eenheid van het goed is afhankelijk 

van de hoeveelheid die al geconsumeerd is. 

Aandachtspunten: 

 Totaal nut en marginaal nut kunnen niet op dezelfde grafiek getekend worden 

o Andere eenheid!!! 

 Totaal nut uitgedrukt in bepaalde dimensie 

 Marginaal nut uitgedrukt in nut per eenheid van het goed 

 Marginaal nut is de helling van de nutsfunctie 

o Volgt uit de wiskundige definitie voor afgeleiden 

 De relatie tussen totale en marginale functies geldt ook voor andere principes 

o Marginale functies weergeven de helling van totale functies 

o Marginale functies zijn de afgeleide van totale functies 

Principe van dalend marginaal nut 

Hoe meer we iets consumeren, hoe minder extra nut een extra eenheid zal opleveren 
Nadat we een bepaalde hoeveelheid hebben geconsumeerd zal het marginaal nut afnemen 

Is meer altijd beter? 

Voor bepaalde goederen zal er een punt komen waar we zoveel van het goed geconsumeerd 

hebben dat een extra hoeveelheid ons geen extra nut meer zal opleveren (m.a.w. marginaal 

nut is nul). Consumeren we in dat geval toch nog een extra hoeveelheid dan zal de 

nutsfunctie dalen (m.a.w. marginaal nut is negatief), de consumptie van een extra 

hoeveelheid laat dan ons totaal nut afnemen. 

We kunnen er echter vanuit gaan dat deze situatie zich niet zal voordoen, aangezien een 

consument geen extra hoeveelheid zal aankopen als hem dat geen bijkomend of zelfs een 

dalend nut oplevert. De monotone eigenschap van het nut houdt dus stand voor de 

hoeveelheid goederen die de consument maximaal zal consumeren. 
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3.2.2 Voorkeuren met meerdere goederen: Marginaal nut, 

indifferentiecurves, en marginale substitutiegraad 
Marginaal nut: de graad waarin het nut verandert als er meer geconsumeerd wordt van een 

bepaald goed. (Andere goederen blijven onveranderd.) 

    
  

  
 

    
  

  
 

Nutsfunctie is functie in 2 variabelen => grafiek in 3D! 

Indifferentie curve: curve die de goederenbundels verbindt die een consument hetzelfde 

nut opleveren. => in 2D! 

Eigenschappen van indifferentie curves 

1. negatieve helling 

(veronderstel dat de consument van beide goederen liever meer heeft => marginaal nut 

van beide goederen positief) 

 
Geel gebied: meer van beiden = hoger nut 

Roze gebied: minder van beiden = lager nut 

Wit gebied: 1 goed neemt toe, ander neemt af => IC moet hier doorlopen 

 IC heeft dus negatieve helling 

2. convex t.o.v. de oorsprong 

Marginale substitutiegraad: de bereidheid om het ene goed op te geven voor meer van 

het andere, gegeven dat je hetzelfde nut krijgt. 

       |
  

  
|  

   

   
 

Dalende marginale substitutiegraad: hoe minder we van het goed y hebben, hoe minder 

we bereid zijn op te geven in ruil voor 1 eenheid x 

 MRS neemt af 

 Helling vd curve neemt af (w vlakker) 

Door de dalende MRS gaan we dus van een steile naar een vlakkere curve => convex! 
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Gevolg: tussenwaarden worden geprefereerd boven extremen: 

 

Extremen A en B: we hebben liever meer van het andere goed 
   Als we van elk evenveel hebben levert ons dit meer nut op 

=> Het midden van de rechte die A en B verbindt moet dus op een 
hoger nutsniveau liggen. Dit kan alleen als de curves convex zijn! 

 

3. kunnen niet snijden 

snijden ze wel, dan leidt dit tot een contradictie: 

 
Bundel S bevat meer van elk dan bundel T             

Bundel R bevat meer van elk dan bundel Q            

Contradictie:             

Gevolg hiervan is dat een goederenbundel slechts op één indifferentiecurve kan liggen. 

 

4. zijn niet “dik” 

 
B bevat meer van elk dan A      B levert meer nut dan A, kan dus niet op 

zelfde nutsniveau liggen! 
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3.3 Speciale voorkeuren 

3.3.1 Perfecte substituten 
 Marginale substitutiegraad is constant 

o Op elk moment bereid een vaste hoeveelheid van y op te geven voor een 

extra hoeveelheid x 

 Indifferentiecurve is een rechte 

 (   )        

    
  (   )

  
   

    
  (   )

  
   

       
   

   
 

 

 
 

3.3.2 Perfecte complementen 
= goederen die de consument altijd in een vaste 

verhouding wenst te consumeren 

Vb.: Altijd 1 rechter schoen met 1 linker schoen; 

Altijd 1 A320 met 2 motoren; Altijd 1 tas koffie met 

1 klontje suiker; … 

 (   )      {   } 

 

3.3.3 De Cobb-Douglas Nutsfunctie 

 (   )                                

Eigenschappen: 

 Marginaal nut voor beide goederen positief: 

    
  (   )

  
           

    
  (   )

  
           

“Meer is beter” voor beide goederen 

IC heeft negatieve helling 

 

 Marginale substitutiegraad is dalend 

       
   

   
 

         

         
 

 

 
 (   )     (   )  

 

 
      

  

  
 

(als x toeneemt, daalt MRS) 

Gevolg:  IC is convex  
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3.3.4 Quasilineaire nutsfuncties (*) 
 (   )   ( )     

  ( ) : willekeurige stijgende functie in x => niet-lineair verband in x 

    : lineair verband in y 

    
  (   )

  
 

  ( )

  
 

    
  (   )

  
   

       
   

   
 

  ( )

 
 

 Marginale substitutiegraad is enkel afhankelijk van x: 

 Als we x constant houden, dan verschuift IC parallel: 

 
 

De vraag naar x wijzigt niet bij veranderend inkomen 

Fundamentele vraag: Maakt consumptie gelukkiger? (*) 
1ste studie: We bevragen een steekproef van mensen uit verschillende inkomensklassen naar hun 

geluk op een schaal van 1 tot 10. 

 We zien dat er een kleine stijging in het geluk is als we naar de hogere 

inkomenskwartielen gaan. 

2de studie: We bevragen in verschillende landen het geluk op een schaal van 1 tot 10 en zetten 

deze resultaten uit tegenover het BNP per capita. 

 We zien een kleine stijging in het geluk als we richting de klasse met hoger BNP per 

capita gaan. 

3de studie: We volgen een groep mensen op in de tijd en kijken of dat ze gelukkiger worden 

naarmate ze meer verdienen. 

 We zien geen significante toename in het geluk. 
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Conclusie: Maakt meer consumptie gelukkiger? 

Ja, MAAR: 

 De verschillen zijn klein en de relaties zijn niet monotoon 

 Wanneer het inkomen stijgt over de tijd, blijft men zich even gelukkig voelen 

Mogelijke verklaringen: referentie-afhankelijke preferenties 

 Mensen evalueren hun geluk t.o.v. een referentiepunt: 

o “de verwachte situatie” 

o Beter voelen als situatie beter is dan verwacht 

 Vb. men krijgt meer opslag dan men had verwacht 

o Slechter voelen als situatie slechter is dan verwacht 

 Vb. men krijgt minder opslag dan men had verwacht 

 Verliezen hebben een groter effect op geluk dan winsten 

 Mensen evalueren winst en verlies afzonderlijk: 

o € 1000 winnen + € 500 verliezen => ongelukkig voelen 

o € 500 winnen    => gelukkig voelen 

Gevolgen van referentie-afhankelijkheid 

 Mensen voelen zich niet noodzakelijk beter bij loonsopslag 

 Arme mensen kunnen zich toch gelukkig voelen 

 Gehandicapten kunnen zich toch gelukkig voelen (veranderend referentiepunt) 

 Getrouwde mensen zijn niet gelukkiger dan alleenstaanden (veranderend ref. punt) 

 Gescheiden mensen zijn niet gelukkiger na als voor 

H4. CONSUMENTEN KEUZE 

4.1 De Budgetbeperking 
Budgetbeperking = de verzameling goederenbundels die een consument kan kopen met 

een beperkt inkomen. 

          

Budgetlijn = de verzameling goederenbundels die een consument kan kopen 

wanneer hij zijn volledige beschikbare inkomen spendeert. 
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4.1.1 Effect van een inkomensverandering op de budgetrechte 
Inkomen ↗: budgetlijn verschuift parallel naar boven 
  (waarden van de intercepten A en B neemt toe) 

Inkomen ↘: budgetlijn verschuift parallel naar beneden 
  (waarden van de intercepten A en B neemt af) 

 

4.1.2 Effect van een prijsverandering op de budgetrechte 
Prijs van x ↗: (-) draaiing rond intercept op y-as (A) 
  (intercept op x-as wordt kleiner en helling wordt groter) 
Prijs van x ↘: (+) draaiing rond intercept op y-as (A) 
  (intercept op x-as wordt groter en helling wordt kleiner) 
Prijs van y ↗: (+) draaiing rond intercept x-as (B) 
  (intercept op y-as wordt kleiner en helling wordt kleiner) 
Prijs van y ↘: (-) draaiing rond intercept x-as (B) 
  (intercept op y-as wordt groter en helling wordt groter) 

  

4.2 Optimale keuze 
Optimale keuze (rationeel): Consument kiest die goederenbundel die 

1. zijn nut maximaliseert; 
2. hem toestaat te consumeren binnen zijn budgetbeperking. 

 
 

 
 
Grafische oplossing: Optimale keuze is het punt waar 
de budgetrechte een IC raakt. 
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Mathematische oplossing: Optimaliseringsprobleem onder één voorwaarde. 
   (   )  (   ) onder de voorwaarde:           

 (     )   (   )   (         ) 

1ste orde voorwaarde: 

{
  
 

  
 
  (     )

  
  

  (     )

  
  

  (     )

  
  

 

{
 
 

 
 
  (   )

  
      

  (   )

  
      

           

 {

         
         

           
 {

   

   
 

  

  
  

           

 {
       

  

  

           
 

4.2.1 Begrijpen waarom een goederenbundel niet optimaal is 

 

Punt D:  Kan nooit optimaal zijn, omdat het buiten het budget valt. 
Punt E: Kan nooit optimaal zijn, omdat het volledige budget niet besteed is. De 

consument kan zijn nut nog maximaliseren binnen zijn budget. 

Punt B: Niet optimaal omdat consument meer bereid is op te geven dan dat hij moet 

opgeven: 

   Wat hij wil opgeven van y voor extra eenheid x:        
  

 
   

  Consument wil 2 eenheden y opgeven voor 1 eenheid x 

   Wat hij moet opgeven van y voor extra eenheid x: 
  

  
 

  

  
 

 

 
 

  Consument moet slechts een halve eenheid y opgeven voor extra x 

 Deze keuze is dus niet optimaal omdat deze persoon liever eenheden van x 

inruilt voor eenheden van y. 
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4.2.2 De optimale goederenbundel vinden 
(via evenwichtsvoorwaarde of via optimalisatietechnieken) 

4.2.3 2 manieren van denken over optimalisatie: Dualiteit (*) 
“Maximaliseer het nut, gegeven een budgetbeperking.”  
(Wat is het hoogste nut dat je kunt bereiken men een gegeven budget?) 

   
(   )

 (   )              

“Minimaliseer de uitgaven, gegeven een bepaald nutsniveau.”  
(Wat is de goedkoopste manier om een bepaald nutsniveau te bereiken?) 

   
(   )

 (   )     
(   )

[       ]       (   )     

Beide probleemstellingen leveren hetzelfde optimum!!! 

    

4.2.4 Hoekoplossingen 
Interne oplossing = een optimale goederenbundel waarin een consument positieve 

hoeveelheden van alle goederen koopt 

Hoekoplossing = een optimale goederenbundel waarin een consument één of 

meerdere goederen niet wenst te consumeren 

De evenwichtsvoorwaarde geldt niet bij hoekoplossingen! 

In het geval je via de evenwichtsvoorwaarde een tegenstrijdige oplossing krijgt: denk dan aan 

een hoekoplossing! 

Lineaire nutsfuncties leiden altijd tot een hoekoplossing! 

4.3 Consumenten keuze met composietgoederen (*) 
Composietgoed = goed dat de uitgaven voor alle goederen, uitgezonderd 1, voorstelt. 
Het composietgoed laat ons toe de voorkeuren voor 1 bijzonder goed te bestuderen. 
De prijs van het composietgoed wordt per conventie vastgelegd op €1,00 per eenheid. 
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4.3.1 Toepassing: Coupons en geldsubsidies (*): HB p. 121 
Deze toepassing wordt uitvoerig besproken in de hoorcolleges, werkcolleges en in het handboek. Om 

economische redenen werd deze niet opgenomen in dit werk. Probeer de toepassing zelf uit. 

4.3.2 Toepassing: Lid worden van een club (*) 

 

Budgetbeperking voor het lidmaatschap:           

Wanneer deze consument lid wordt van een CD club, kan hij goedkoper aan CD’s geraken dan 

voorheen. Hij dient hiervoor wel maandelijks een lidmaatschap (€ 100) te betalen, waardoor zijn 

beschikbaar inkomen afneemt. 

Budgetbeperking na het lidmaatschap: (       )        
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De oorspronkelijke consumptiebundel A blijft beschikbaar, maar is niet langer optimaal. De 

consument kan een hoger nutsniveau bereiken door meer CD’s te kopen en dus voor bundel B te 

kiezen. 

Besluit:  Een consument zal enkel lid worden van een club, als hem dat een voordeel oplevert. 

Analoog kan men de keuze voor een bepaald gsm-abonnement verklaren. 

Neem een inkomen van € 500 per maand en de volgende 2 abonnementen: 

a) P = € 40/mnd.: 450 gratis belminuten, alle volgende minuten kosten € 0,40 

b) P = € 60/mnd.: 900 gratis belminuten, alle volgende minuten kosten € 0,40 

 

4.3.3 Toepassing: Sparen en lenen (*) 
Stel dat we onze consumptie kunnen verdelen over twee periodes. Er zijn dan enkele mogelijkheden: 

 We besteden het volledige inkomen in de periode waarin we het ontvingen 

 We besteden meer in de eerste periode dan ons inkomen (= geld lenen) 

 We besteden minder in de eerste periode dan ons inkomen (= geld sparen) 

We kunnen dit probleem analyseren door gebruik te maken van twee composietgoederen, één voor 

elke periode. Veronderstel volgende notaties: 

   : consumptie in periode 1 

   : consumptie in periode 2 

   : prijsniveau in periode 1 

   : prijsniveau in periode 2 

   : inkomen in periode 1 

   : inkomen in periode 2 

   : de rentevoet, in de veronderstelling dat lenen en sparen tegen dezelfde voet gebeurt 
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Van het inkomen uit periode 1 wordt de consumptie in periode 1 betaald. Ofwel blijft er geld over 

(    ), ofwel blijven er schulden over (    ): 

           

Het inkomen in periode twee wordt verhoogd of verlaagd met het gespaarde of geleende geld uit 

periode 1. Van dit beschikbare inkomen wordt de consumptie in periode 2 betaald: 

     (   )          

We veronderstellen dat er geen geld of schuld meer overblijft na periode 2 (    ). Het 

overblijvende inkomen uit periode 1 (of de resterende schuld) wordt verhoogd met de rentevoet  . 

Als we nu beide uitdrukkingen combineren komen we tot de intertemporele budgetrestrictie: 

     (   )         

    (       )(   )         

Deze restrictie kunnen we herschrijven als: 

     (   )      (   )              (   )             (   )

      
    

(   )
    

  
(   )

 

Dit houdt in: De totale uitgaven verdisconteert naar de eerste periode moeten gelijk zijn naar de 

totale inkomsten verdisconteert naar de eerste periode. De verdiscontering is noodzakelijk om 

rekening te houden met het waardeverlies van geld over de tijd. 

Om de budgetrestrictie eenvoudig grafisch te kunnen weergeven herschrijven we hem als: 

    (   )            (   )            (   )      (   )                                

    
     (   )      (   )

  
    

     (   )

  
 

  (   )

  
   

We zien een duidelijke overeenkomst met de gekende budgetbeperking:   
 

  
 

  

  
 : 

 Helling: - verhouding van de prijzen 

 Intercept y-as: verhouding totale inkomen en prijs van het goed op y-as 

(Dat wat je maximaal kan kopen van y als je het volledige inkomen besteed) 

 Intercept x-as: verhouding totale inkomen en prijs van het goed op x-as 

(Dat wat je maximaal kan kopen van x als je het volledige inkomen besteed) 

In het geval van de intertemporele budgetbeperking zijn de inkomens en prijzen echter wel nog 

verdisconteert. 
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We krijgen nu volgend maximaliseringsprobleem: 

   
     

 (     ) 

   
   (   )  

  
 

  (   )

  
   

Dit lossen we wiskundig als volgt op: 

 (       )   (     )   (
   (   )  

  
 

  (   )

  
     ) 

{
  
 

  
 
  (       )

   
  

  (       )

   
  

  (       )

  
  

 

{
  
 

  
 

  (     )

   
  

  (   )

  
  

  (     )

   
    

   (   )  
  

 
  (   )

  
       

 

{
 
 

 
 

  (     )
   

  (     )
   

 

  (   )
  

 

   (   )  
  

 
  (   )

  
     

 

{
 
 

 
         

 
  (   )

  

   (   )  
  

 
  (   )

  
     

 

Ook hier krijgen we een verwacht resultaat voor de evenwichtsvoorwaarde: de marginale 

substitutiegraad is gelijk aan de verhouding van de (verdisconteerde) prijzen. 

Grafisch wordt dit: 
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Merk op dat het punt (
  

  
 
  

  
), waar de consument ervoor kiest noch te sparen noch te lenen, steeds 

deel moet uitmaken van de mogelijke oplossingen.  

Ook bij deze grafische oplossing is er een analogie met wat we eerder vaststelden: 

 Intercept met de x-as: het totale inkomen wordt besteed in periode 1, geen consumptie in p2 

 Intercept met de y-as: het totale inkomen wordt besteed in periode 2, geen consumptie in p1 

Raakt de IC de intertemporele budgetrechte rechts van de evenwichtige verdeling (
  

  
 
  

  
), dan zal de 

consument moeten lenen: 

 Hij besteedt meer in periode 1, dan dat hij in periode 1 verdient 

o Hij gaat lenen 

 Hij besteedt minder in periode 2, dan dat hij in periode 2 verdient 

o Hij moet zijn lening afbetalen 

Raakt de IC de intertemporele budgetrechte links van de evenwichtige verdeling (
  

  
 
  

  
), dan zal de 

consument ervoor kiezen om te sparen: 

 Hij besteedt minder in periode 1, dan dat hij in periode 1 verdient 

o Hij zet geld opzij voor later 

 Hij besteedt meer in periode 2, dan dat hij in periode 2 verdient  

o Hij gaat zijn spaargeld aanwenden 

Het is interessant om na te gaan wat er gebeurt als een van de exogene variabelen verandert: 

 Rentevoet   ↗ 

De intercepten zullen wijzigen: 
     (   )

  
 wordt groter; 

   
  

(   )

  
 wordt kleiner 
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Merk op dat het punt waar het inkomen uit een bepaalde periode in dezelfde periode 

volledig wordt verbruikt nog steeds behoord tot de mogelijke oplossingen. 

 

 Rentevoet   ↘ 

De intercepten zullen wijzigen: 
     (   )

  
 wordt kleiner; 

   
  

(   )

  
 wordt groter 
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Probeer nu zelf de effecten te ontrafelen voor de overgebleven situaties: 

  ↗;   ↘;   ↗;   ↘;    ↗;   ↘;   ↗;   ↘ 

In bovenstaande gevallen werd er steeds vanuit gegaan dat men tegen dezelfde rente kan lenen als 

men spaart. In werkelijkheid is de spaarrente natuurlijk lager dan de rente die men betaalt bij een 

lening.(verschil tussen beiden is winstmarge van de bank!) 

Hoe ziet de intertemporele budgetrestrictie eruit als er 2 rentevoeten zijn? 

 Het scharnierpunt (
  

  
 
  

  
) blijft onveranderd (onafh. van de rentevoet) 

 Rechts van dit scharnierpunt kiest men om te lenen (meer consumptie dan inkomen in P1) 

o Helling:  
(        )  

  
 is steiler (              ) 

o Intercept x-as: 
   

  
        

  
 verschuift richting de oorsprong 
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 Links van dit scharnierpunt kiest men om te sparen (minder consumptie dan inkomen in P1) 

o Helling:  
(         )  

  
 is vlakker (              ) 

o Intercept y-as: 
(         )     

  
 verschuift richting de oorsprong 

Grafisch krijgen we dus een geknikte budgetrechte. 

4.3.4 Toepassing: Duurzame goederen (*) 
Duurzame goederen = goederen die diensten leveren over meer dan één periode. 

Stel dat er twee periodes zijn: 

 Periode 1: Aankoop van het duurzaam goed + goed levert diensten 

Periode 2: Het goed levert diensten, maar deze diensten zullen van mindere kwaliteit 

zijn dan toen het goed werd aangekocht. (Er is slijtage.) 

Veronderstel verder volgende notaties: 

       : Consumptie in periode 1 / 2 

         : prijsniveau in periode 1 / 2: gelijk aan 1 voor de eenvoud 

       : Inkomen in periode 1 / 2 

   : rentevoet 

   : aankoop van het duurzaam goed in periode 1 

   : waarde van de diensten geleverd in periode 1 

    : waarde van de diensten geleverd in periode 2 

De diensten die het goed zal leveren in periode 1 is een proportie van de aankoopprijs: 

        

De diensten die het goed zal leveren in periode 2 is de waarde van de diensten in p1, vermenigvuldigt 

met de depreciatievoet (kwaliteit van de diensten neemt af): 

   (   )        (   )    

We bekomen dan volgend nutsmaximalisatieprobleem: 

   
(           )

 (           ) 

   
  

   
         

    

   
 

Probleem is echter dat de variabelen       niet in de restrictie voorkomen. We stappen dus over op: 

   
(        )

 (          (   )   ) 
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Lossen we dit probleem op dan krijgen we: 

 (          )   (          (   )   )   (   
  

   
         

    

   
) 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
  (          )

   
  

  (          )

   
  

  (          )

   
  

  (          )

  
  

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

  (          (   )   )

   
      

  (          (   )   )

   
  

  

   
  

  (          (   )   )

   
      

   
  

   
         

    

   
  

 

{
 
 

 
         

 
  (   )

  

   
     

      
  

   
      

    

   

 

{
 

         
 

  (   )

  

   

  
    

  
   

      
    

   

 

{
 
 

 
         

 
  (   )

  

   
   

  
    

  
   

      
    

   

 

 

4.3.5 Toepassing: Hoeveelheidskortingen 
Vele producenten geven een korting wanneer hun klanten boven een bepaalde hoeveelheid 

hebben gekocht (vb. frequent flyer programs). Stel dat een fabrikant voor de eerste 10 

eenheden € 10 per stuk aanrekent en vanaf de elfde eenheid slechts €5 per stuk. Dit 

resulteert in een geknikte budgetrestricitie en bied de consument de mogelijkheid om een 

hoger nutsniveau te bereiken. 

 (grafisch: HB p.131 fig. 4.17) 

4.4 Verborgen voorkeur (*) 
De voorkeuren van een consument zijn in praktijk niet altijd bekend (= verborgen). Wanneer de 
prijzen of het inkomen verandert, veranderen ook de keuzes van de consument. Door deze 
keuzeveranderingen te observeren krijgen we informatie over hoe een consument goederenbundels 
rangschikt. 
 
Vb.: In volgende gevallen kiest de consument steeds voor bundel A op BL1 en voor B op BL2 
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(a) BL1: consument kiest A: C en B behoren niet tot de mogelijkheden 
BL2: consument kiest B: C>A; B>A; B>C  => nutsmaximalisatie mogelijk 
 

(b) BL1: consument kiest A: A>B 
BL2: consument kiest B: B>A  => tegenstrijdigheid: geen nutsmaximalisatie 
 

(c) BL1: consument kiest A: A>B 
BL2: consument kiest B: A behoort niet meer tot de mogelijkheden => nutsmax. mogelijk 
 

(d) BL1: consument kiest A: B behoort niet tot de mogelijkheden 
BL2: consument kiest B: A behoort niet tot de mogelijkheden  => nutsmax. mogelijk 

 

H5. THEORIE VAN DE VRAAG 

5.1 Optimale keuze en vraag 
 De vraagcurve kan afgeleid worden uit het optimale keuze diagram. 

 Indirecte nutsfunctie = nut in functie van de prijzen en het inkomen 
 Laat toe het effect van verandering nut te 

zien als prijzen en inkomen wijzigen, zonder 
te weten wat met de consumptie gebeurt. 

(voor voorbeeld: zie slides p. 22-23) 

5.1.1 Effecten van een verandering in prijs 
Optimale keuze diagram 

Als de prijs van x stijgt (y is het composiet goed) wordt de helling 

van de budgetrechte steeds vlakker.  
  

  
 

De optimale keuzes van de consument verschuiven steeds naar 

rechts (meer consumptie van x), wat hem een groter nut 

oplevert. 

Als we de optima bij verschillende prijsniveaus verbinden 

bekomen we de prijsconsumptiecurve. 

Vraagcurve = “betalingsbereidheid” curve 

Het is duidelijk dat een stijging in prijs, overeenkomt met een 

verschuiving langs de individuele vraagcurve. 

  

WISKUNDIGE AFLEIDING MOET ER NOG BIJ 

MARCHALIAANSE VRAAG 
 
+ NUMERIEK VOORBEELD 
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5.1.2 Effecten van een verandering in inkomen 
Optimale keuze diagram 

Als het inkomen stijgt, wijzigt het intercept met de x-as 
 

  
 en 

met de y-as 
 

  
. De budgetlijnen verschuiven dus // naar boven 

Ook nu verschuiven de optima naar rechts (meer consumptie 

van x), wat de consument meer nut oplevert. 

Als we de optima bij verschillende inkomens verbinden, 

bekomen we de inkomensconsumtiecurve. 

Vraagcurve 

De prijs van x blijft constant, maar er wordt steeds meer 

geconsumeerd als het inkomen stijgt. Dit kan grafisch dus enkel overeenkomen met een verschuiving 

van de vraagcurve. 

Engelcurve 

= curve die het verband weergeeft tussen de gekochte hoeveelheid en het inkomen (als de prijzen 

constant blijven). 

 Normaal goed = een goed dat meer gekocht wordt als het inkomen stijgt 
     Helling engelcurve:     positief 
     Inkomenselasticiteit van de vraag: positief 

 Inferieur goed = een goed dat minder gekocht wordt als het inkomen stijgt 
     Helling engelcurve:   negatief 
     Inkomenselasticiteit van de vraag: negatief 

Bij de meeste goederen wordt het goed na een bepaald inkomensniveau inferieur (spiegel-c-vorm) 

5.1.3  Effecten van een verandering in prijs of inkomen: algebraïsche 

benadering 
[Learning-by-doing exercise 5.2 and 5.3: HB. p. 160-162] 
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5.2 Verandering in de prijs van een goed: Substitutie-effect en 

inkomenseffect 

5.2.1  Het substitutie-effect 
= de verandering in de hoeveelheid dat van een goed wordt geconsumeerd als de prijs 

verandert, terwijl andere prijzen en het nutsniveau gelijk blijven. 

1. Bepaal de initiële goederenbundel 

2. Bepaal de finale goederenbundel 

3. Zoek de goederenbundel die het substitutie-effect weergeeft: 

Deze bundel reflecteert: 

 de prijswijziging (finale budgetlijn // verschuiven); 

 het feit dat het nut onveranderd (budgetlijn raakt oorspronkelijke U) 

We vinden het substitutie-effect dus door de nieuwe budgetlijn // naar beneden te 

schuiven totdat deze de oorspronkelijke indifferentiecurve raakt. 

5.2.2  Het inkomenseffect 
= de verandering in de hoeveelheid dat van een goed wordt geconsumeerd als de koopkracht 

stijgt, terwijl de prijzen constant blijven. 

De goederenbundel die het substitutie-effect weergeeft en de initiële bundel liggen op 

dezelfde indifferentiecurve. Dit impliceert dat de consument indifferent is tussen de situatie 

waarin hij minder inkomen heeft, maar het goed goedkoper kan kopen en de 

uitgangssituatie. Het inkomen is echter niet gewijzigd, maar de koopkracht is wel 

toegenomen. Het verschil tussen de bundel die het substitutie-effect weergeeft en de finale 

bundel vatten we dus op als het inkomenseffect. 

5.2.3 Inkomens en substitutie-effect bij niet normale goederen 
 Inkomenseffect kan nul zijn. 

 Inferieurgoed: 

 Negatief inkomenseffect (minder kopen als inkomen ↗) 

 Groot positief substitutie-effect 

 Totaaleffect blijft een hogere hoeveelheid als prijs ↘ (dalende vraagcurve) 

Giffengoed: 

 Zeer sterk negatief inkomenseffect 

 Klein positief substitutie-effect 

 Totaaleffect: minder kopen als prijs ↘ (STIJGENDE VRAAGCURVE !!!) 
 

Het werkelijke bestaan van een giffengoed is nooit aangetoond. 




Grafieken erbijzetten!


grafiek slide 89
<<
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5.3 Verandering in de prijs van een goed: consumentensurplus 

5.3.1 Consumentensurplus begrijpen via de vraagcurve 
Consumentensurplus         = Het verschil tussen de maximale prijs die een consument 

bereid is te betalen voor een goed, en de prijs die hij effectief 

betaalt bij aankoop. 

In de assumptie dat de consument geen inkomenseffect ervaart over de prijsstijging wordt 

het netto surplus gegeven door de oppervlakte tussen de vraagcurve en het prijsniveau. 

        ∫   ( )  
  

 

 ∫     
  

 

 

5.3.2 Consumentensurplus begrijpen vanuit het optimale keuze diagram 
Compenserende variatie            = Maatstaf voor hoeveel geld een consument bereid is 

op te geven na een prijsverlaging, om het nutsniveau 

van voor de verlaging te behouden. 

 Welke “compensatie” is men bereid te betalen voor 

de prijsverlaging? (loon opgeven) 

Equivalentie variatie                    = Maatstaf voor het extra geld dat een consument 

nodig heeft voor een prijsverlaging om hetzelfde 

nutsniveau te bereiken van na de prijsverlaging. 

  Welke loonsverhoging heeft hetzelfde effect (“is 

equivalent aan”) als de prijsverlaging? 

Prijsverlaging: consument voelt zich beter: CV en EV > 0 
Prijsverhoging: consument voelt zich slechter: CV en EV < 0 

Indien er geen inkomenseffect is (Quasilineaire nutsfuncties):  CV = EV =  surplus 
In alle andere situaties: CV   EV 

5.4 Marktvraag 
 De marktvraagcurve is de horizontale som van de individuele vraagcurves. 

(Hou bij de optelling rekening met het feit dat negatieve hoeveelheden geen economische 

betekenis hebben: partieel gedefinieerde functies) 

5.4.1 Marktvraag met netwerkeffecten 
Netwerkeffecten            = De vraag naar een goed is mede afhankelijk van het aantal 

consumenten dat het goed koopt. 

  

niet zo uitgebreid besproken 
--> niet uitgebreid kennen 
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Positieve netwerkeffecten 
  = de vraag naar een product stijgt naarmate meer mensen het gaan kopen. 

  (het product wordt nuttiger/interessanter om te hebben) 

Vb. GSM, e-mail, Windows, Microsoft Word, … 

“bandwagon effect” 

 

Initiële situatie: 30 mensen hebben het goed. 

Prijs ↘  => vraag ↗:  
- Zuiver prijseffect: prijs daalt, vraag 

stijgt 
- Bandwagon effect: 

Meer mensen kopen het goed, het goed wordt dus interessanter om te 
hebben. Bij dezelfde prijs zijn we bereid meer te kopen (vraagcurve 
verschuift naar rechts). D60 = vraagcurve als 60 miljoen mensen het product 
reeds hebben gekocht. 

 De resulterende vraagcurve zal zeer elastisch (vlak zijn):  

Als de prijs een beetje daalt zal enorm veel meer verkocht worden 

Negatieve netwerkeffecten 
 = de vraag naar een product daalt naarmate meer mensen het gaan kopen. 

   (het product wordt minder interessant om te hebben) 

Vb. Verzamelobjecten, exclusieve sportwagens, luxe kleding, … 

“snob effect” 

 
Initiële situatie: 1000 mensen hebben het goed. 

Prijs ↘ => vraag ↗: 
- Zuiver prijseffect: prijs daalt, vraag stijgt 
- Snob effect: 

Meer mensen kopen het goed, het goed wordt dus minder interessant om te hebben. 
Bij dezelfde prijs zijn we minder bereid om te kopen (de vraagcurve verschuift naar 
links). D1300 = vraagcurve als 1300 mensen het goed kopen. 
Het snob effect zorgt ervoor dat de vraag minder snel zal stijgen. 

 De resulterende vraagcurve zal minder prijselastisch zijn (steiler): 
Een stijging in de prijs zal slechts een klein effect hebben op de vraag. 
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5.5 De keuze tussen werk en vrije tijd (*) 

5.5.1 Als lonen stijgen, daalt eerst de vrijetijd, daarna neemt ze toe (*) 
De tijd die we ter beschikking hebben (24h) kunnen we verdelen over vrije tijd en werktijd. In 

feite gaan we werken om onze vrije tijd te kunnen betalen. Je zou het loon dus ook kunnen 

zien als een prijs voor vrije tijd (het loon dat je opgeeft om niet te gaan werken). 

Veronderstel volgende notaties: 

  : consumptie 

  : uren vrije tijd per week 

  : werkuren per week 

  : Algemeen prijsniveau van consumptie 

  : loon per uur (= opportuniteitskost voor vrije tijd) 

  : totale tijd beschikbaar voor vrije tijd en werk 

  : inkomen verkregen door andere bronnen dan werk (investeringen, erfenis, …) 

Zoals eerder al gezegd verdeel je de beschikbare tijd over vrije tijd en werk: 

      

Naast een tijdrestrictie is er ook en financiële restrictie. Het geld dat je uitgeeft moet gelijk 

zijn aan het geld dat er binnenkomt. 

        

Als we de tijdrestrictie herschrijven als             dan kunnen we de 

tijdrestrictie combineren met de financiële restrictie: 

    (   )    

Deze gelijkheid kunnen we herschrijven volgens het logische principe dat het geld dat je 

uitgeeft gelijk moet zijn aan het geld dat binnenkomt.    is immers het maximale bedrag dat 

je kunt verdienen (als je alle tijd inzet voor arbeid) en    is het bedrag dat je uitgeeft aan 

vrije tijd. 

           

We kunnen deze restrictie echter ook herschrijven zodat we deze grafisch kunnen gaan 

voorstellen: 

             
    

 
 

 

 
  

We zien ook hier weer een duidelijke overeenkomst met de gekende budgetbeperking: 

 Helling: - vergelijking van de prijzen:  
 

 
 

 Intercept met de y-as: verhouding tussen het inkomen en de prijs v y (alle inkomen 

besteden aan y): 
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We krijgen nu volgend maximaliseringsprobleem: 

   
   

 (   ) 

           

Dit probleem lossen we wiskundig als volgt op: 

 (     )   (   )   (          ) 

{
 
 

 
 
  (     )

  
  

  (     )

  
  

  (     )

  
  

 

{
 
 

 
 

  (   )

  
     

  (   )

  
     

            

 

{
 
 

 
   (   )

  
  (   )

  

 
 

 

            

 

Dit resultaat klopt met onze verwachtingen voor de evenwichtsvoorwaarde: marginale 

substitutiegraad tussen vrije tijd en consumptie is gelijk aan de verhouding van de prijzen. 

Grafisch wordt dit: 

 

Het aantal uren dat we werken is dan T-Z*=L* 
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We kijken nu wat er gebeurt met het aantal uren dat de consument bereid is te werken (of 

aan vrije tijd besteed) als we het uurloon w laten variëren. 

  

We zien dat bij lage lonen het aantal werkuren zal toenemen (minder consumptie v vrije tijd). 

Bij hogere lonen zal het aantal werkuren echter afnemen bij een loonsopslag (meer 

consumptie vrije tijd). 

5.5.2 De achterwaartse bengeling van het aanbod voor werk (*) 
 Dit kan verklaard worden via het inkomenseffect dat het substitutie-effect gaat overstijgen. 

 Loonsverhoging bij lage lonen: 

 Minder vrije tijd (wordt duurder) 

 Meer werken 

 Substitutie-effect > inkomenseffect 

Loonsverhoging bij hoge lonen: 

 Meer vrije tijd 

 Minder werken 

 Het inkomenseffect gaat het substitutie-effect overstijgen 

Heeft men een laag uurloon dan werkt men een klein aantal uren en zal een loonsverhoging 

van € 1 weinig invloed hebben op het totale inkomen (vb. €1*5u = + €5). Heeft men echter 

een hoog uurloon en werkt men al vele uren dan zal een opslag van €1/uur een veel groter 

effect hebben op de hoogte van het totale inkomen (vb. €1 * 38u = + € 38). 
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5.5.3 Verdere vragen om over na te denken (*) 
 Wat gebeurt er als het niet-arbeidsinkomen (A) toeneemt? 

 

 Het intercept met de y-as neemt toe: 
    

 
 

 Voor hetzelfde loon is men minder bereid om te werken 

 Men bereikt een hoger nutsniveau 

 Wat gebeurt er als het prijsniveau stijgt? 

 

 Het intercept met de y-as neemt af: 
    

 
 

 De helling van de restrictie neemt af:  
 

 
 

 Het punt (  
 

 
) verschuift verticaal naar beneden 

 Voor hetzelfde loon blijft de consument evenveel uren werken 

 De consument gaat minder consumeren 

 Het nutsniveau daalt 
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Hoe kunnen we in dit model rekeninghouden met het feit dat de urenkeuze beperkt is (vb. 

enkel keuze tussen fulltime en parttime)? 

In dit geval zijn slechts enkele punten op de budgetrestrictie verkiesbaar. 

Hoe kunnen we in dit model rekening houden met overuren? 

Wanneer je een bepaalt aantal uren per week werkt, en je wordt gevraagd om overuren te 

maken tegen hetzelfde uurloon, dan zal je dit niet doen omdat je nut niet meer maximaal is 

in die situatie. 

Wanneer de overuren worden uitbetaald (geknikte budgetrestrictie) kan wel nog een hoger 

nut bereikt worden door meer te werken. 

Als we in ons model overuren introduceren krijgen we een geknikte vraagcurve, waar de kost 

van de eerste uren vrije tijd (of het loon van de laatste uren arbeid) hoger zal zijn dan de 

laatste uren vrije tijd. Het eerste deel van de curve zal dus steiler zijn, het tweede deel 

vlakker.  

(grafisch) 

5.6 Consumptieprijsindexen 

5.6.1 Substitutie vertekening in consumptieprijsindex (*) 
 (zie hoorcollege slides bundel 2 p. 26 + HB p. 192-193) 

Een consumptieprijsindex wordt gemeten aan de hand van een vastgelegde goederenbundel. 

Wanneer de prijzen veranderen, veranderd echter ook de samenstelling van de 

consumptiebundel die consumenten verkiezen. De index gebruikt echter steeds dezelfde 

bundel, wat zorgt voor een vertekening. 
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H6. Input en productiefuncties 

6.1  Introductie in input en productiefuncties 
Input        = arbeid, kapitaalgoederen, grondstoffen, etc. die gecombineerd worden om 

afgewerkte goederen te maken. 

                 = productiefactoren 

Output    = de hoeveelheid goederen die geproduceerd worden, of diensten die geleverd 

worden door een bedrijf. 

Productiefunctie     = functie die de maximale haalbare output weergeeft voor gegeven 

hoeveelheden van de productiefactoren. 

   (   ) 

 Productie set = alle technisch mogelijk haalbare combinaties van input en output. 

 

 Productie sets kunnen: 

 technisch efficiënt zijn 

o combinaties van arbeid en kapitaal die op de productiecurve liggen 

o het bedrijf levert de maximaal mogelijke output met de beschikbare 

middelen 

 technisch inefficiënt zijn 

o combinaties van arbeid en kapitaal die onder de productiecurve liggen 

o het bedrijf levert minder output dan mogelijk is met de beschikbare 

middelen. 
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(*) De mate waarin een bedrijf efficiënt is of niet is mede afhankelijk van: 

 concurrentie in de sector: 

o monopolie: geen concurrentie: bedrijf geeft liever een deel van zijn winst uit 

aan het verhogen van de werknemerstevredenheid, dan aan het 

maximaliseren van de output met gegeven middelen 

o vrije markt: efficiënt werken wordt belangrijker bij meer concurrentie. Hoe 

efficiënter men werkt, hoe goedkoper het product op de markt kan komen 

en hoe meer het bedrijf kan verkopen. 

 Ontwikkeling van het transportnetwerk in de regio: 

o Goed ontwikkeld transportnetwerk: producten uit andere markten kunnen 

de lokale markt betreden. De concurrentie neemt dus toe. 

o Slecht ontwikkeld transportnetwerk: producten worden veeleer plaatselijk 

verhandeld, er is dus (bijna) geen concurrentie met producenten van 

buitenaf. 

Arbeidsfunctie = functie die de minimum hoeveelheid arbeid aangeeft die nodig is om een 

gegeven productieniveau te bereiken. 

   (   )     (   ) 

6.2 Productiefuncties met één input 

6.2.1 Totale productfuncties 
Totale productfuncties      = productfunctie die slechts afhankelijk is van één 

productiefactor. (De anderen worden constant gehouden.) 

Hoe verandert de output als de input verandert? 

Er zijn 3 fases te onderscheiden: 

 Stijgende marginale opbrengst van arbeid 

o Input ↗ Output ↗ 

o Input ↗ 
  ( )

  
 ↗ 

o Door specialisatie van medewerkers kunnen ze efficiënter ingezet worden. 

 Dalende marginale opbrengst van arbeid 

o Input ↗ Output ↗ 

o Input ↗ 
  ( )

  
 ↘ 

o Geen verdere efficiëntiewinsten door specialisatie mogelijk 

 Dalende totale opbrengst van arbeid 

o Input ↗ Output ↘ 

o Er zijn zoveel medewerkers dat ze elkaar in de weg gaan lopen 
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6.2.2 Marginaal en gemiddeld product 
 Gemiddeld product van arbeid: 

     
                

                
 

 

 
 

 Aantal geproduceerde eenheden per eenheid ingezette arbeid. 

 Marginaal product van arbeid 

     
                               

                               
 

  

  
 

 De mate waarin de output verandert als de hoeveelheid ingezette arbeid verandert. 

 Wet van de dalende marginale opbrengst 

Als één input verhoogd wordt en de andere constant blijven, dan bestaat er een keerpunt 

waar het marginaal product van deze input overgaat van stijgend naar dalend. 

(Marginaal product van arbeid stijgt eerst, bereikt een maximum, en daalt daarna.) 

6.2.3 Relatie tussen marginaal en gemiddeld product (*) 
 Wanneer het gemiddeld product van arbeid toeneemt, is het marginaal product van 

arbeid groter dan het gemiddeld product: 

   ↗          

 Wanneer het gemiddeld product van arbeid afneemt is het marginaal product van 

arbeid kleiner dan het gemiddeld product: 

   ↘          

 Wanneer het gemiddeld product van arbeid onveranderd blijft is het marginaal 

product van arbeid gelijk aan het gemiddeld product: 

                 

 Bewijs: 

     
 ( )

 
 

    

  
 

 (
 ( )

 
)

  
 

  ( )

  
    ( ) 

 ( )

  

   
   ( )    ( )

   
   ( )  

   
 ( )

   

 
    

  
 

 

 
(   ( )     ( )) 

Dit toont aan dat de helling van de     curve verband houdt met het verschil tussen 

marginaal product en gemiddeld product: 

 Als          helling is positief: gemiddeld product stijgt 

 Als          helling is negatief: gemiddeld product daalt 

 Als          helling is nul: gemiddeld product veranderd niet 
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Analogisch geheugensteuntje: 

Stel de gemiddelde lengte van leerlingen in de klas bedraagt 160 cm en er komt een nieuwe 

leerling bij: 

 gemiddelde stijgt: lengte > 160 cm (bijdrage extra lln. > gem.) 

 gemiddelde daalt: lengte < 160 cm (bijdrage extra lln. < gem.) 

 gemiddelde blijft gelijk: lengte = 160 cm (bijdrage extra lln. = gem.) 

6.3 Productiefuncties met meer dan één input 

6.3.1 Totaal product en marginaal product met twee inputfactoren 
 Het begrip gemiddeld product van arbeid heeft geen betekenis meer: 

 Stel    (   ):      
 (   )

 
 

Het gemiddeld product van arbeid kan nu toenemen zowel door Q te verhogen of L te 

verminderen. Maar hoe verhoogt men Q? => door L of K te verhogen. 

Ook wanneer L en K zeer gesofisticeerd zijn (vb. hooggeschoolde arbeid, laaggeschoolde 

arbeid) geeft de berekening van het gemiddeld product een vertekend beeld. 

Marginaal product 

=  de graad waarmee de output verandert als we één input veranderen en alle andere 

inputfactoren constant houden. 

    
  (   )

  
 

    
  (   )

  
 

6.3.2 Isoquanten 
Isoquant           = een curve die alle mogelijke combinaties van arbeid en kapitaal 

weergeeft om een gegeven outputniveau te realiseren. 

Isoquanten hebben een negatieve helling: 

 er is substitueerbaarheid mogelijk tussen arbeid en kapitaal 

 zowel kapitaal als arbeid hebben een positief marginaal product 

6.3.3 Economische en oneconomische productiegebieden 
 Oneconomisch productiegebied 
  = het gebied waar de isoquant een verticale helling heeft of ombuigt. 
  In dit gebied heeft minstens één input een negatief marginaal product. 

 Economisch productiegebied 
  = het gebied waar de isoquant een negatieve helling heeft. 
  In dit gebied hebben alle inputs een positief marginaal product. 
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6.3.4 Marginale technische substitutiegraad 
De helling van een isoquant geeft ons informatie over de substitueerbaarheid van beide 

inputs. 

Marginale technische substitutiegraad 
= de graad waartegen de hoeveelheid kapitaal verminderd kan worden als 

arbeid vermeerderd met één eenheid, waarbij de output gelijk blijft. (en 
omgekeerd) 

  

De marginale technische substitutiegraad komt overeen met de absolute waarde van de 

helling van de isoquant. 

Er is een verband tussen de marginale technische substitutiegraad en het marginaal product: 

Voor een isoquant geldt dat de output onveranderd blijft, dus is de totale 

differentiaal gelijk aan nul: 

  (   )  
  (   )

  
   

  (   )

  
     

 
  (   )

  
    

  (   )

  
   

  

  
  

  (   )
  

  (   )
  

 
  

  
  

   

   
 

Nu definieerden we eerder de marginale substitutiegraad als min de helling van de 

isoquant. De helling van de isoquant wordt gegeven door de afgeleide van  ( ) naar 

  of door 
  

  
. Er geldt dus dat: 

        
   

   
 

Dalende marginale technische substitutiegraad: 

 Wanneer we de arbeid laten toenemen, dan daalt         

 Een isoquant is convex t.o.v. de oorsprong! 

6.4 Substitutiemogelijkheden tussen inputs 

6.4.1 Substitutiemogelijkheden voor een bedrijf grafisch weergeven 
 Substitutiemogelijkheid kan zeer sterk variëren tussen productieprocessen: 
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 Kleine substitutiemogelijkheden: 

o Marginale technische substitutiegraad veranderd zeer snel als we langs de 

isoquant bewegen 

o Isoquant heeft benaderende L-vorm 

 Grote substitutiemogelijkheden: 

o Marginale technische substitutiegraad veranderd gradueel als we langs de 

isoquant bewegen 

o Isoquant is een benaderende rechte 

Daar tegenover staan de twee extremen: 

 Perfecte substituten:             

 Perfecte complementen:           

 

6.4.2 Substitutie elasticiteit (*) 
 Substitutie elasticiteit = hoe eenvoudig kan een bedrijf inputs substitueren? 

= met hoeveel % wijzigt de kapitaal-arbeid ratio als de 
marginale technische substitutiegraad wijzigt met 1%? 

  
                                                

                                  
 

  (
 
 )

         
 

 (
 
 
)

 
 

 (    )
    

 

 Verschil met voorgaande elasticiteiten is dat er hier geen scharnierwaarde is! 

      geen substitutie (perfecte complementen): L-vorm 
       perfecte substituten: rechten 

De kapitaal-arbeid ratio in een bepaald punt wordt grafisch voorgesteld door de helling van 

de rechte die van de oorsprong naar het punt loopt.  

 

 
       (

 

 
)     (  ) 
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Voor dezelfde verandering in        , vindt men een verschillende verandering in de hoek 

 . De substitutie-elasticiteit in de linker figuur is dus veel groter dan die in de rechter figuur. 

6.4.3 Speciale productiefuncties (*) 
 Lineaire productiefunctie (perfecte substituten) (zie ook 6.4.1) 

                      

        
   

   
 

 

 
 

 De marginale technische substitutiegraad is constant (onafh. v L en K). Daarom geldt: 

           

  
  (

 
 
)

         
 

  (
 
 
)

 
     

De substitutie elasticiteit is oneindig. Er is een oneindige substitutie mogelijkheid. We 

hebben dus perfecte substituten. 

 Vaste proporties productiefunctie (perfecte complementen) (zie ook 6.4.1) 

 Voorbeeld: de synthese van water uit H2 en O: 

     (
 

 
  ) 

        {    } 

De marginale technische substitutiegraad is ofwel 0 (horizontaal deel van de curve) ofwel   

(verticaal deel van de curve). Daarom geldt: 

           

  
  (

 
 )

         
 

  (
 
 )

 
     

De substitutie elasticiteit is gelijk aan nul. Er zijn dus geen substitutiemogelijkheden. We 

spreken van perfecte complementen. 

 Cobb-Douglas productiefunctie 

                        

        
   

   
 

        

        
 

  

  
 

 De marginale technische substitutiegraad is afhankelijk van K en L. 
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  (

 
 
)

         
 

 (
 
 
)

 
 

 (       )
       

 
 (

 
 
)         

 
   (       )

 
 (

 
 )  

  
  

 
   (

  
  

)
 

 (
 
 )  

 
 

 (
  
  

)
 

 (
 
 )  

 
 

 
 

 (
 
 )

   

 De substitutie elasticiteit is altijd gelijk aan 1. 

OPMERKING: uit studies blijkt dat in de meeste bedrijven de substitutie elasticiteit kleiner is 

dan 1 (zeer kleine substitutiemogelijkheden). Een Cobb-Douglas productiefunctie is in een 

dergelijk geval geen goed voorstel als men een productiefunctie wil opstellen. 

 Constante substitutie elasticiteit productiefunctie 

 De vorige drie productiefuncties zijn in feite speciale gevallen van de CES productiefunctie. 

  (  
    

    
   
 )

 
   

 

        
   

   
 

 
   (  

    
    

   
 )

 
   

  

(
    

   
    

 
  )

 
   

(  
    

    
   
 )

 
   

  

(
    

 
  

    
 

  )

 
  

    
 

  

  
    

 
  

 
   

  
 

   
  
 

 
  

 
 

  
 
 

 

 Ook hier is de marginale technische substitutiegraad afhankelijk van L en K. 

  
  (

 
 
)

         
 

 (
 
 )

 
 

 (       )
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)         

 
   (       )
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 )  

  
 
 

  
 
 

 
 

  (
  

 
 

  
 
 

)

 
 (    )  
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 (    )   

 
 
    

 
 
  

 ( 
 
   

 
 )

 
 (    )   

 
 
    

 
 
  

 ( 
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(            )   

 
 
    

 
 
  

 
  

 
 
    

 
    

 
  

 
   

 
 
    

 
   (          )   

 
 
    

 
 
  

 
  

 
   

 
 (           )

 
   (          )      

 
 

(           )
 

(          )

 
 

(           ) 
 

(          )

 
 

(          )
   

 We zien dat   inderdaad de substitutie elasticiteit voorstelt. 



 

 49 

6.5 Schaalopbrengsten 

6.5.1 Definities 
Schaalopbrengsten         = Het percentage waarmee de output verhoogt als we alle 

inputs proportioneel verhogen. 

                  
  (                  )

  (                         )
 

 Wat gebeurt er als we inputs verhogen? 

 Specialisatie 
Bij groei kan je personeel meer laten specialiseren 

 Verlies in efficiëntie 
o Informatiestroom wordt moeilijker op grote schaal 
o Gebruik van minder kwalitatieve inputs noodzakelijk (kwaliteit = schaars!) 

GLOBALE schaalopbrengsten 

We verhogen alle productiefactoren met een factor  , wat gebeurt er met de output? 

 Globale stijgende schaalopbrengsten 

 (     )    (   ) 

Een proportionele verhoging van de input resulteert in een meer dan proportionele 

verhoging van de output. 

 Globale constante schaalopbrengsten 

 (     )    (   ) 

Een proportionele verhoging van de input resulteert in een proportionele verhoging 

van de output. 

 

 Globale dalende schaalopbrengsten 

 (     )    (   ) 

Een proportionele verhoging van de input resulteert in een minder dan proportionele 

verhoging van de output. 

LOKALE schaalopbrengsten (*) 

Lokale schaalvoordelen zijn afhankelijk van de huidige grootte van het bedrijf en de situatie 

waarin het bedrijf zich bevindt. 

De lokale schaalopbrengsten worden gemeten via de schaal elasticiteit. 

        
  (   )

  
 

 

 (   )
 

  (   )

  
 

 

 (   )
 

 Voor alle inputs berekenen we de invloed op de output van een verhoging met 1%. 

 Lokale stijgende schaalopbrengsten:           

 Lokale constante schaalopbrengsten:           

 Lokale dalende schaalopbrengsten:           
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6.5.2 Speciale productiefuncties en schaalopbrengsten 
 Lineaire productiefunctie 

        

 Globale schaalopbrengsten: 

  (     )   (  )   (  )   (     )    (   ) 

 Een lineaire productiefunctie heeft constante globale schaalopbrengsten. 

 Lokale schaalopbrengsten: 

             
 

 (   )
     

 

 (   )
   

 

     
   

 

     
 

     

     
   

 Een lineaire productiefunctie heeft constante lokale schaalopbrengsten. 

 Cobb-Douglas productiefunctie 

        

 Globale schaalopbrengsten: 

  (     )   (  ) (  )      (     )       (   ) 

 Als         (     )    (   ) stijgende globale schaalopbrengsten 

 Als         (     )    (   ) constante globale schaalopbrengsten 

 Als         (     )    (   ) dalende globale schaalopbrengsten 

 

Lokale schaalopbrengsten: 

             
 

 (   )
     

 

 (   )
          

 

               
 

          

 Als        stijgende lokale schaalopbrengsten 

 Als        constante lokale schaalopbrengsten 

 Als        dalende lokale schaalopbrengsten 

 Constante substitutie elasticiteit productiefunctie 

  (  
    

    
   
 )

 
   

 

 Globale schaalopbrengsten: 

  (     )  ( (  )
    

   (  )
    

 )

 

   
 ( 

    

 (  
    

    
   

 ))

 

   

   (   ) 

Een constante substitutie elasticiteit productiefunctie heeft constante  globale 

schaalopbrengsten. 
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Lokale schaalopbrengsten: 

             
 

 (   )
     

 

 (   )
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]  
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 (  
    

    
   
 )

  

  
    

  (  
    

    
   
 )

  

  
    

 

 (  
    

    
   
 )

  

(  
    

    
   
 )    

Een constante substitutie elasticiteit productiefunctie heeft constante lokale 

schaalopbrengsten. 

6.5.3 Schaalopbrengsten versus dalende marginale opbrengsten 
 Schaalopbrengsten: Wat is de impact op de output van een verhoging van alle inputs? 

Marginale opbrengsten : Wat is de impact op de output van een verhoging van  
één input, wanneer alle andere inputs constant blijven? 

 Dalende marginale opbrengsten: de waarde van     

neemt na verloop van tijd af. 

6.6 Technologische vooruitgang (*) 
 Technologische vooruitgang  

= een verandering in het productieproces dat een 
bedrijf in staat stelt om meer output te genereren met 
dezelfde input. 

 Technologische vooruitgang kan op 3 manieren geschieden: 

 Neutrale technische vooruitgang 
De marginale technische substitutiegraad wijzigt niet 
 

 Arbeid-besparende technische vooruitgang 
De marginale technische substitutiegraad daalt =     
stijgt sneller dan     
We vervangen arbeid door kapitaal 
 

 Kapitaal-besparende technische vooruitgang 
De marginale technische substitutiegraad stijgt =    stijgt 
sneller dan     
We vervangen kapitaal door arbeid 
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H7. Kosten en kostenminimalisatie 

7.1 Kostenconcepten voor besluitvorming 
Het kostenconcept voor economisten is veel ruimer dan de “kost” die we met geld kunnen 

linken. De kosten die men bij een economische beslissing in rekening dient te brengen 

bestaan uit: 

 Expliciete kosten: 

De kosten die gepaard gaan met een effectieve uitstroom van geld. 

Vb. Het laten vliegen van een 787: brandstofkost, personeelskost, … 

 Impliciete kosten: 

De kosten die NIET gepaard gaan met een uitstroom van geld. 

Vb. het laten vliegen van een 787: de kost die men “betaalt” door de 787 zelf te 

gebruiken i.p.v. in leasing te geven. 

7.1.1 Opportuniteitskost 
Opportuniteitskost         = de waarde van het beste alternatief dat verloren gaat door te 

kiezen voor een ander alternatief. 

Opportuniteitskosten bestaan uit zowel expliciete als impliciete kosten van het alternatief. 

Vb. Je hebt een eigenbedrijf. Wat is de opportuniteitskost als je beslist om te blijven 
produceren? 

- Expliciet: het geld dat je uitspaart aan grondstoffen, personeel, gebouwen,… 
- Impliciet: het geld dat je zou verdienen, moest je in loondienst gaan werken 

Opportuniteitskosten zijn forward looking  
  Men kijkt enkel naar de situatie ten tijde van de beslissing en naar de toekomst. 

Vb. Een vliegtuigconstructeur bezit voor € 1 miljoen aan staalplaten. Wat is de 
opportuniteitskost als de constructeur beslist om deze platen te gebruiken om 
vliegtuigen te maken? 

   De prijs die hij krijgt als hij de staalplaten vandaag verkoopt vb. € 1,2 miljoen 
   (de prijs die hij oorspronkelijk betaalde bij aankoop speelt hier geen rol!) 

 Opportuniteitskosten zijn afhankelijk van de te maken beslissing. 
Bij de aankoopbeslissing van de staalplaten was de opportuniteitskost € 1 milj., het 

geld dat men zou uitsparen met het beste alternatief (geen staal aankopen). 

Andere beslissing = Andere omstandigheden = Andere opportuniteitskost 

 Opportuniteitskosten zijn gelinkt aan de marktprijzen. 
De opportuniteitskost voor het gebruik van de diensten van een input, is het geld dat 
men zou uitsparen door die input niet te gebruiken: 

 Input niet aankopen 

 Input verkopen aan de huidige marktprijs 
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7.1.2 Economische versus boekhoudkundige kosten 
 Economische kosten = opportuniteitskosten 

= de som van alle beslissingsrelevante expliciete en impliciete 

kosten. 

 Boekhoudkundige kosten = expliciete kosten die in het verleden aangegaan zijn. 
  (impliciete kosten zijn niet meetbaar; opportuniteitskosten zijn niet eenduidig) 

 Economische winst = totale inkomsten – (expliciete kosten + impliciete kosten) 

 Boekhoudkundige winst = totale inkomsten – expliciete kosten 

7.1.3 Sunk (onvermijdbare) versus nonsunk (vermijdbare) kosten (*) 
Sunkkosten          = kosten die al gemaakt zijn en niet meer gerecupereerd kunnen 

worden, wat men ook beslist. 

Nonsunkkosten   = kosten die men alleen aangaat als men een bepaalde beslissing  
neemt. 

                               = vermijdbare kosten 

Of dat een kost sunk of nonsunk is hangt af van de beslissing die overwogen wordt: 

Vb. Stel de prijs om een gespecialiseerde fabriek te bouwen is € 5 miljoen: 

 Fabriek bouwen of niet? € 5 miljoen = nonsunk: kost kan vermeden worden 

 Fabriek is al gebouwd: verder uitbaten of niet? 

€ 5 miljoen = sunk: kost niet recupereerbaar 

7.2 Het kostenminimalisatie probleem 
Kostenminimalisatie probleem     = de zoektocht naar de inputcombinatie die een 

gegeven outputniveau realiseert tegen een zo laag 

mogelijke kost. 

Kosten minimaliserend bedrijf = bedrijf dat zoekt naar de mogelijkheid om een 

gegeven outputniveau tegen een zo laag mogelijke 

kost te bereiken. 

7.2.1 Lange termijn versus korte termijn 
Lange termijn = de tijdspanne die lang genoeg is om alle hoeveelheden van inputs optimaal 

aan te passen. 

 = geen restricties in de keuze van inputs 

Korte termijn = de tijdspanne waarin de hoeveelheid van minstens één input niet aangepast 

kan worden. 

 = minstens één restrictie in de keuze van inputs 
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Omdat op lange termijn alle keuzes gemaakt kunnen worden, zijn er op lange termijn enkel 

nonsunk kosten. Alle kosten kunnen vermeden worden. 

 

7.2.2 Het lange termijn kostenminimalisatie probleem 
 Het kostenminimalisatie probleem is een optimalisatieprobleem onder voorwaarde. 

We willen de kostenfunctie minimaliseren, gegeven dat we een bepaald outputniveau 

moeten realiseren. 

   
   

  (   )     
   

(     ) 

             (   ) 

7.2.3 Isokostenlijnen 
Isokostenlijn = de combinaties van arbeid en 

kapitaal die dezelfde totale kost geven. 

           
  

 
 

 

 
  

 

  

 

7.2.4 Grafische karakteristieken van de oplossing voor het LT 

kostenminimalisatie probleem 

 

Een bedrijf is steeds op zoek naar de productiemethode die een zo hoog mogelijke output 

realiseert, tegen een zo laag mogelijke kost. 

Grafische oplossing: Optimale keuze is het punt waar de isokostenlijn een isoquant raakt. 
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 Mathematische oplossing: 
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 Dit optimalisatieprobleem kunnen we oplossen via de Lagrange methode: 

         ( (   )    ) 

 Eerste orde voorwaarde: 
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7.2.5 Hoekoplossingen 
Interne oplossing     = een optimale combinatie van inputs waarin een bedrijf positieve 

hoeveelheden van alle productiefactoren gebruikt. 

Hoekoplossing          = een optimale combinatie van inputs  waarin een bedrijf één of 

meerdere inputs niet wenst in te zetten in het productieproces. 

De evenwichtsvoorwaarde geldt niet bij hoekoplossingen! 

In het geval je via de evenwichtsvoorwaarde een tegenstrijdige oplossing krijgt: denk dan aan 

een hoekoplossing! 

Lineaire productiefuncties leiden altijd tot een hoekoplossing! 

7.3 Vergelijkende statistieken voor kostenminimalisatie  
We grijpen even terug naar de wiskundige oplossingsmethode voor het 

optimalisatieprobleem. 
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Wanneer we dit stelsel oplossen naar de drie onbekende variabelen (     ) dan zien we dat 

het optimum in feite functies zijn van: 

 Output   

 Prijs van arbeid   

 Prijs van kapitaal   

{

     (     )

     (     )

     (     )
 

 Deze functies noemt men de conditionele vraagfuncties naar L en K. 

In wat volgt onderzoeken we wat er gebeurt met de optimale waarden       als één van de 

exogene waarden in de vraagfuncties       wijzigt  

7.3.1 Vergelijkende statistieken voor veranderingen in inputprijzen 

 

 Stel w ↗: 

 Isokostenlijn wordt steiler:  
 

 
 

 Intercept met de L-as verschuift naar de oorsprong: 
  

 
 

     

 
   

  

 
 

 Intercept met de K-as blijft verschuift naar boven: 
  

 
 

     

 
 

  

 
   

Dit resulteert in het normale geval in een substitutie van arbeid voor kapitaal. 

Stel r ↗: 

 Isokostenlijn wordt vlakker:  
 

 
 

 Intercept met de L-as verschuift naar rechts: 
  

 
 

     

 
   

  

 
 

 Intercept met de K-as verschuift naar onder: 
  

 
 

     

 
 

  

 
   

Dit resulteert in het normale geval in een substitutie van kapitaal voor arbeid. 
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In het geval dat we te maken hebben met vaste input verhoudingen zien we het volgende: 

 

Een verhoging van één van de inputprijzen heeft geen invloed op de hoeveelheden ingezette 

arbeid en ingezet kapitaal (geen mogelijkheid tot substitutie !!!). Ook bij hoekoplossingen 

verandert deze verhouding niet. 

Samenvattend: 

 Onder normale omstandigheden (vloeiende isoquant, dalende MRTS, interne opl.): 

o Verhoging van een inputprijs (alle andere factoren blijven constant) 

=>   de ingezette hoeveelheid van die input zal dalen 

 Wanneer een bedrijf een productiefactor niet inzet (=hoekoplossing) of wanneer een 

bedrijf een productiefunctie met vaste hoeveelheden heeft: 

o Verhoging van inputprijs (alle andere factoren blijven constant) 

=> de ingezette hoeveelheid van die input blijft onveranderd 

7.3.2 Vergelijkende statistieken voor veranderingen in output 
 Stel dat de inputprijzen onveranderd blijven, maar de gewenste output neemt toe: 

  

 Expansie pad = de lijn die de optima bij verschillende outputniveaus verbindt. 

 Op basis van deze figuren kunnen we twee gevallen onderscheiden: 

 Normale input 
De ingezette hoeveelheid van de input neemt toe als de productie toeneemt. 
(Het expansie pad heeft een positieve helling) 

 Inferieure input 
De ingezette hoeveelheid van de input neemt af als de productie toeneemt. 
(Het expansie pad heeft een negatieve helling) 
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 Komt een inferieure input in praktijk voor? 

JA: vb.  machines zijn meestal pas inzetbaar vanaf een bepaald productieniveau 

(ondeelbaarheid van kapitaal) 

Kunnen alle inputs van een bedrijf inferieur zijn? 

NEE: Contradictie: 

 Verhoging van outputniveau: beide inputs nemen af 

 Afname van beide inputs: afname van outputniveau (volgens efficiëntieregel) 

7.3.3 Samenvattend: input vraagcurves 
Uit het kostenminimalisatie probleem kunnen we de vraag naar 

productiefactoren afleiden. 

Als de lonen stijgen:  

 Het optimum verschuift langs de isoquant 

 Verschuiving langs de vraagcurve (minder vraag bij  

hogere prijs) 

Als het outputniveau stijgt: 

 We komen op een nieuwe isoquant terecht 

 Verschuiving van de vraagcurve (meer vraag bij zelfde prijs) 

MEER INPUT VOOR MEER OUTPUT 

7.3.4 Prijselasticiteit van de vraag naar inputs (*) 
De prijselasticiteit van de vraag naar inputs hangt 

samen met de substitutie elasticiteit. 

Kleine substitutie elasticiteit (links): 

 = weinig substitutie mogelijkheden  

=> hoeveelheid arbeid wijzigt slechts lichtjes 

bij loonsverhoging 

 Inelastische vraag naar arbeid 

=> vraag naar arbeid is relatief prijsongevoelig 

(slechtere onderhandelingspositie t.o.v. vakbonden) 

  

Grote substitutie elasticiteit (rechts): 

 = veel substitutie mogelijkheden 

=> hoeveelheid arbeid wijzigt sterk bij loonsverhoging 

 Elastische vraag naar arbeid 

=> vraag naar arbeid is relatief prijsgevoelig 

(betere onderhandelingspositie t.o.v. vakbonden) 
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7.3.5 Sherpard’s Lemma (*) 
De partiële afgeleide van de totale kostenfunctie naar een inputprijs levert de vraagfunctie naar die input. 

   (     )

  
  (     ) 

   (     )

  
  (     ) 

Bewijs: 

  (     )     (     )     (     ) 

   (     )

  
    (     )    

  (     )

  
   

  (     )

  
 

 

   (   )   [ (     )  (     )] 

 Linkerlid en rechterlid afleiden naar w: 

  
  (   )

  
 
  (     )

  
 

  (   )

  
 
  (     )

  
 

  (     )

  
 

 
  (   )

  
 
  (     )

  
  (   )

  

 
  (     )

  
  

   

   
 
  (     )

  
  

 

 
 
  (     )

  
 

 Dit vullen we in in het voorgaande: 

   (     )

  
  (     )    

  (     )

  
   

 

 
 
  (     )

  
  (     ) 

(volledig analoog voor de tweede vergelijking, maar dan afleiden naar r: probeer zelf!) 

De parameter   in het minimalisatieprobleem is de    

   (     )

  
   

Bewijs: 1ste vergelijking uit de eerste orde voorwaarde: 

    
  (   )

  
             

 

   
      

(voor laatste stap: zie verder p.66) 

  

Niet kennen 



 

 60 

7.4 Korte termijn kostenminimalisatie 
 Eén van de productiefactoren kan niet gewijzigd worden.  

 We veronderstellen in deze studie dat het kapitaal op KT niet gewijzigd kan worden:  ̅. 

7.4.1 Karakterisering van de kosten op korte termijn 
 Totale variabele kosten = de som van uitgaven aan variabele inputs 

 Wijzigen als het productieniveau wijzigt 

 Zijn altijd nonsunk 

 Stopzetten van de productie: kosten VC zijn vermijdbaar 

Totale vaste kosten = de som van de kosten van vaste inputs 
 Wijzigen niet als het productieniveau wijzigt 
 Deel is nonsunk 
 Deel is sunk 

 
De kosten voor arbeid    zijn variabele kosten 
De kosten voor kapitaal   ̅ zijn vaste kosten 

7.4.2 Kostenminimalisatie op korte termijn 
Omdat  ̅ vaststaat, kan enkel de hoeveelheid arbeid   veranderd worden om een bepaald 

productieniveau te halen. De optimalisatie op KT is dan het zoeken naar de hoeveelheid 

arbeid   nodig om een gegeven productieniveau te halen. 

 (   ̅)      (    ̅)     

De totale kosten zullen op KT dan ook altijd hoger zijn dan op LT. 

 Geen substitutiemogelijkheid op KT, wel op LT. 

 Op LT kan het kapitaal optimaal aangepast worden. 
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7.4.3 Vergelijkende statistieken: korte termijn vraag naar input versus 

lange termijn vraag naar inputs 
 Op LT hadden we: 

     (      ) 

     (      ) 

 Op KT hebben we: 

     (  ) 

     ̅ 

De vraag naar arbeid is op KT niet meer afhankelijk van de inputprijzen: wanneer de 

inputprijzen wijzigen kunnen we niet substitueren en zullen dus dezelfde hoeveelheid arbeid 

blijven inzetten. 

De vraag naar arbeid op KT blijft wel afhankelijk van het outputniveau (zie voorgaande fig.) 

7.4.4 Meer dan één variabele input in de korte termijn 
 Gelijkaardig aan het LT-evenwicht voor twee productiefactoren: 

 (   ̅  )     

        ̅     

 ̅ is vast en kunnen we dus niet gaan optimaliseren. We krijgen in ons optimalisatieprobleem 

dus slechts 2 variabelen die geoptimaliseerd moeten worden.  

In het optimum geldt: 

   

   
 

 

 
 

Hieruit kan men de optimale hoeveelheden voor   en   berekenen. Voor   geldt:    ̅ 

7.5 Uitbreidingen (*) 

7.5.1 Dualiteit tussen kosten en productie beslissingen (*) 
Minimaliseren van de kosten voor een gegeven outputniveau is hetzelfde als maximalisatie 

van de productie voor een gegeven budget. 

{
   
(   )

  (   )

 (   )    

 

  

{
   
(   )

 (   )

  (   )     
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7.5.2 Kosten minimaliserend gedrag met constante schaalopbrengsten en 

vaste output proporties (*) 
Stel dat een bedrijf slechts twee productieprocessen ter beschikking heeft om een bepaald 

goed te produceren. 

 Hoe verdeelt het bedrijf het productieniveau over de twee processen? 

Voorbeeld voor een enkelvoudige output NIET MOGELIJK MET LAGRANGE !!! 

  Proces 1: 1 eenheid L   voor 2 eenheden K kapitaalintensief 
  Proces 2: 2 eenheden L  voor 1 eenheid K arbeidsintensief 

 Welk proces zal men kiezen? 

  Stel       en         arbeid is duurder 

   Proces 1:                        
   Proces 2:                        

  Stel     en           arbeid is goedkoper 

   Proces 1:                      
   Proces 2:                        

  Stel     en     

   Proces 1:                    
   Proces 2:                    

 Als arbeid relatief duur is verkiest men een kapitaalintensief productieproces. 

 Als arbeid relatief goedkoop is verkiest men een arbeidsintensief productieproces. 

 Wanneer arbeid en kapitaal even duur zijn is men indifferent tussen beide processen. 

Cf. Bedrijf heeft fabriek in België en Korea. In België kapitaalintensief (arbeid duur), in 

Korea arbeidsintensief (arbeid goedkoop). 

Voorbeeld voor een meervoudige output NIET MOGELIJK MET LAGRANGE !!! 

Een bedrijf produceert 3 producten en dient maandelijks volgende hoeveelheden af 

te leveren: 

                     

Het bedrijf beschikt over 2 productiemogelijkheden: 

Proces A levert per dag:             kost per dag:      
Proces B levert per dag:             kost per dag:      

  

 

tekening maken 
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Hoeveel dagen produceert men volgens A en hoeveel dagen volgens B? 

  (
 
 
 
)    (

 
 
 
)  (

  
  
  

) 

                 

{

        
         
         

 {

        

            
            

 {

        

    
     

 {
        

   [    ]
 

  Stel                     (  )      ( )        

  Stel                      ( )      (  )        

De optimale keuze is dus 8 dagen volgens proces A en 20 dagen volgens proces B. De kosten 

zijn dan minimaal, namelijk 64000 euro. De geproduceerde hoeveelheden zijn: 

 (
 
 
 
)    (

 
 
 
)  (

 
 
  

)  (
  
  
  

)  (
  
  
  

) 

28 eenheden van goed x, 48 eenheden van goed y en 36 eenheden van goed z. 

H8. Kostencurves 

8.1 Lange termijn kostencurves 

8.1.1 Lange termijn totale kostencurve 
LT totale kostencurve        = een curve die de verandering van de totale 

(geminimaliseerde) kost weergeeft als het outputniveau 

wijzigt en de inputprijzen constant blijven. 

8.1.2 Hoe verschuift de LT totale kostencurve als de inputprijzen wijzigen? 
 Wat gebeurt er als er slechts één inputprijs wijzigt? 

 Totale kostencurve verschuift naar boven 
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 Wat gebeurt er als alle inputprijzen proportioneel wijzigen? 

 Het optimum blijft onveranderd 

o 
   

   
 

 

 
 

   

   
 

(  )

(  )
 

 

 
 

 Totale kostencurve verschuift met dezelfde proportie naar boven 

o               (  )  (  )   (     )        

8.1.3 Lange termijn gemiddelde en marginale kostcurves (*) 
 Gemiddelde totale kosten 

    
  

 
 

 totale kost per eenheid 

 Marginale kosten 

    
   

  
 

  
de bijdrage die een extra eenheid levert aan de totale kosten 

 Wat is de relatie tussen LT gemiddelde en marginale kosten? 

 Wanneer de gemiddelde totale kosten toenemen zijn de marginale kosten groter dan 

de gemiddelde kosten: 

  ↗        

 Wanneer de gemiddelde totale kosten afnemen zijn de marginale kosten kleiner dan 

de gemiddelde kosten: 

  ↘        

 Wanneer de gemiddelde totale kosten onveranderd blijven zijn de marginale kosten 

gelijk aan de gemiddelde kosten: 

              

  Bewijs: 

     
  ( )

 
 

   

  
 

 (
  ( )

 
)

  
 

   ( )

  
     ( )  

   
  ( )     ( )

   
  ( )

 
 

  ( )

 
 

 
   

  
 

 

 
[  ( )    ( )] 

Dit toont aan dat de helling van de    curve verband houdt met het verschil tussen 

marginale kosten en gemiddelde kosten: 

o Als        helling is positief: gemiddelde kosten stijgen 

o Als        helling is negatief: gemiddelde kosten dalen 

o Als        helling is nul: gemiddelde kosten veranderen niet 
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Schaalvoordelen en schaalnadelen 

De AC curve is meestal U-vormig, in praktijk is dit echter niet altijd het geval. We ontdekken 

het volgende stramien: 

 AC dalen sterk 

 AC zijn een tijd constant rond het minimum 

 AC stijgen sterk 

Op basis van dit wederkerend stramien definieert men schaalvoordelen en schaalnadelen. 

Schaalvoordelen  = gemiddelde kosten dalen als de output stijgt 
Constante schaalvoordelen = gemiddelde kosten zijn constant als output stijgt 
Schaalnadelen   = gemiddelde kosten stijgen als de output stijgt 

 

 Oorzaken voor schaalvoordelen: 

 Specialisatie van arbeid 

Als het bedrijf meer gaat produceren, kan men meer arbeiders inzetten en dus ook 

specialisatie van de arbeiders verwezenlijken. Door een welbepaalde taak uit te 

voeren waarin met gespecialiseerd is kan men veel efficiënter werken. Door 

specialisatie wordt ook het wisselen tussen verschillende taken vermeden. 

 Ondeelbaarheid van input 

Sommige inputs zijn enkel beschikbaar in vaste hoeveelheden. 

Vb. een machine die een vaste hoeveelheid per uur produceert. Wanneer het bedrijf 

deze machine optimaal kan inzetten kan deze kost uitgespreid worden over de extra 

productie. 

 Oorzaken voor schaalnadelen: 

 “Managerial diseconomies” 

Naarmate het bedrijf groter wordt zal men meer geld moeten uitgeven aan 

managementfuncties om het geheel te kunnen coördineren. Deze coördinatie wordt 

steeds moeilijker. 

 Minimum efficiënte schaal (MES) 
= de kleinste hoeveelheid waarvoor de gemiddelde kostencurve haar minimum bereikt. 

 = het punt waar de schaalvoordelen volledig uitgebuit worden 
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Schaalvoordelen meten: Outputelasticiteit van de totale kost 

Outputelasticiteit van de totale kost:  
Hoe verandert de totale kost als de output met 1% wijzigt? 

      
   

  
 

 

  
               

  

  
 

 Als        : schaalvoordelen 

 Als          schaalnadelen 

Schaalvoordelen en schaalopbrengsten 

 Schaalvoordelen worden bekeken aan de kostenzijde, schaalopbrengsten aan de outputzijde. 
 Beide meten in feite hetzelfde. 

  Bewijs: 

          
  (   )

  
 

 

 (   )
 

  (   )

  
 

 

 (   )
     

 

 (   )
     

 

 (   )
 

We weten dat het product tussen marginale kost en marginaal product gelijk is aan 

de prijs van de input: 

         
   

  
 
  

  
 

   

  
 

 (     )

  
       

 

  
 

         
   

  
 
  

  
 

   

  
 

 (     )

  
       

 

  
 

  Dit vullen we in in onze uitdrukking voor de schaalelasticiteit: 
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)  

 

  
(
  

 
)  

  

  
 

  Uit onze studie van schaalvoordelen weten we dat: 

        
   

  
 

 

  
    

 

  
 

  

  
 

  Hieruit leiden we af dat: 

          
 

     
 

o Schaalvoordelen:                   stijgende schaalopbr. 

o Schaalnadelen:                    dalende schaalopbr. 

o Constante schaal:                   constante schaalopbr. 

 

! OPMERKING: schaalvoordelen zijn ALTIJD op LT: alle inputs moeten optimaal inzetbaar zijn! 
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8.2 Korte termijn kostencurves 

8.2.1 Korte termijn totale kostencurve 
In de KT kan een bedrijf bepaalde inputs niet wijzigen. (we veronderstellen meestal    ̅) 

KT totale kostencurve       = een curve die de verandering van de totale kosten weergeeft 

als het outputniveau Q verandert wanneer minstens 1 input 

vast is. 

De KT totale kosten zijn niet optimaal, maar liggen steeds hoger dan de LT totale kosten. 

   ( )         ( ) 

 De totale kosten op KT kunnen onderverdeeld worden in: 

 Vaste kosten: wijzigen niet met het outputniveau:       ̅ 

o Curve is een horizontale rechte 

 Variabele kosten: wijzigen met het outputniveau:    ( )    ( ) 

o Curve ligt overal   ̅ onder de KT totale kostencurve 

 

8.2.2 Relatie tussen de lange termijn en de korte termijn kostencurves 
 Voor hetzelfde productieniveau: 

 KT kosten liggen altijd hoger dan LT kosten, behalve daar waar de vaste 

kosten  ̅ optimaal zijn. 

 

 Stel bedrijf wil     produceren: 

 KT (    
̅̅ ̅): bedrijf kiest punt  (     

̅̅ ̅):    ( )    

 LT:  optimum in  (     ):    ( )    

 Besluit:  Als  ̅ gelijk is aan de optimale hoeveelheid voor  , zijn de LT en KT 

totale kosten gelijk. (   ) 
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Stel bedrijf wil     produceren: 

 KT (    
̅̅ ̅):  bedrijf kiest punt  (     

̅̅ ̅)    ( )    

 LT:   optimum in  (     )    ( )    

 Besluit:  Als  ̅ niet gelijk is aan de optimale hoeveelheid voor  , dan liggen de KT 

totale kosten hoger dan de LT totale kosten. (   ) 

8.2.3 Korte termijn gemiddelde en marginale kostencurves 
 KT gemiddelde kosten 

   ( )  
   ( )

 
 

       ( )

 
    ( )     ( ) 

 Kosten per stuk 

 KT marginale kosten 

   ( )  
    ( )

  
 

 Extra kost van de productie van een extra eenheid 

 Relatie tussen KT marginale kosten, KT gemiddelde kosten en gemiddelde variabele kosten(*) 

     gaan door minimum     en minimum     

     zijn kleiner dan    /    voor het minimum 

     zijn groter dan    /    na het minimum 

Voor de gemiddelde KT kosten bewijzen we dit als volgt: 

    

  
 

 

  
(
   

 
)  

    
  

       

  
 

 

 
(       ) 

Voor de gemiddelde variabele KT kosten bewijzen we dit op dezelfde manier: 

    

  
 

 

  
(
   

 
)  

    
  

       

  
 

 

 
(       ) 

 We maken hier gebruik van het feit dat: 

    
    

  
 

 

  
(  ( )    ̅)  

 

  
(  ( ))  

    

  
     

 We krijgen dus dat: 

    

  
 

 

 
(       ) 

Als laatste merken we nog op dat de gemiddelde vaste kosten steeds afnemen. 
 De vaste kosten worden “uitgesmeerd” over de productie 

 Gevolg: het verschil tussen SAC en AVC neemt steeds af 
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8.2.4 Relatie tussen de LT en KT gemiddelde en marginale kostencurves(*) 
 De KT totale kostencurve ligt altijd hoger dan de LT totale kostencurve. 

Ook de KT gemiddelde kostencurve ligt altijd hoger dan de LT gemiddelde kostencurve, 

behalve in het punt waar  ̅ gelijk is aan de optimale hoeveelheid kapitaal. 

Men zegt dat de LT gemiddelde kostencurve een enveloppe vormt voor de KT curves 

(minder belangrijk om deze figuur te kennen) 

 

8.2.5 Wiskundige relatie tussen KT en LT kosten 
 LT totale kosten:   (     )    ( )    ( ) 

 KT totale kosten:    (       ̅)    ( )    ̅ 

De kosten op lange termijn zijn niets meer dan de kosten op korte termijn waar men de 

hoeveelheid kapitaal   heeft geoptimaliseerd. 

  (     )     
 ̅

   (       ̅) 
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8.3 Speciale topics betreffende kosten (*) 

8.3.1 Schaalvoordelen met meerdere outputs: economies of scope (*) 
 Kostbeslissingen met meerdere outputs 

      (     ) onder voorwaarde:  (         )    

Een productiefunctie heeft geen zin meer: Deel van arbeid en kapitaal wordt gebruikt voor 

beide outputs, er kunnen dus geen individuele productiefuncties worden opgesteld. 

In de nevenvoorwaarde hebben we de outputs daarom omgezet naar inputs: We creëren een 

functie T die bestaat uit het productieniveau, waarvan we een functie van L en K aftrekken: 

     (   )     (     )    

Schaalvoordelen met meerdere outputs 

Bij één output: Wanneer zijn er schaalvoordelen? 
 Als de gemiddelde kosten dalen wanneer de productie stijgt 

Hier heeft    
  ( )

 
 betekenis: kosten per eenheid 

Bij meerdere outputs hebben de gemiddelde kosten echter geen betekenis meer: 

    
  (     )

  
 

In de totale kosten zitten nu ook de uitgaven die gedaan worden voor   . 

We introduceren dus een nieuw concept: 
 Wat gebeurt er met de kosten als we beide outputs met 1% verhogen? 

    
   (         )

   
 
  

  
 

   (         )

   
 
  

  
 

Wanneer schaalvoordelen, wanneer schaalnadelen?: 
       => schaalnadelen (kosten stijgen met meer dan 1%) 

       => schaalvoordelen (kosten stijgen met minder dan 1%) 

Economies of scope (Voordelen van diversificatie) 

Economies of scope houdt in dat de productie van twee goederen in één bedrijf voordeliger 

is dan dat elk product in een apart bedrijf geproduceerd wordt. 

Kosten wanneer producten apart geproduceerd:   (    ) en   (    ) 
Kosten wanneer producten samen geproduceerd:   (     ) 

Economies of scope (voordelen van diversificatie) wanneer: 

  (     )    (    )    (    ) 
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In praktijk is het moeilijk om deze vergelijking in te schatten. Economisten lossen dit op door 

verschillende bedrijven in die situatie met elkaar te vergelijken. (Een bedrijf heeft enkel info 

over de eigen situatie.) 

Relatie tussen voordelen van diversificatie en schaalvoordelen 

 GEEN ALGEMENE RELATIE !!! 

Je kunt schaalvoordelen hebben ten gevolge van hoge diversificatie voordelen: 

      (     ) 

 Schaalvoordelen? => JA:       

      
   

   
 
  

  
 

   

   
 
  

  
   

  

  
   

  

  
 

 (     )

   (     )
   

 Diversificatie voordelen? => JA: voorwaarde is voldaan 

    (     )    (    )    (    ) 

     (     )  (     )  (     ) 

     (     )      (     ) 

Je kunt ook schaalvoordelen hebben zonder diversificatie voordelen. 

Schaalvoordelen zijn beperkt (economisch nut van diversificatie voordelen) 

Wanneer er schaalvoordelen zijn kan een bedrijf meer produceren om de kosten te doen 

dalen, maar het verhogen van de output is niet altijd mogelijk (vb. beperkte marktvraag). 

Oplossingen voor dit probleem: 

 Exporteren: schaalvoordelen toch benutten door de markt te vergroten 

 Diversifiëren: kosten kunnen in voorkomende gevallen ook positief beïnvloed  

worden door een ander product te introduceren. Een deel van de 

kosten kan dan ook worden verspreid. Dit is enkel mogelijk als: 

  (     )    (    )    (    ) 

8.3.2 Leereffecten (*) 
 Ervaringsvoordelen = kostenvoordelen ten gevolge van cumuleerbare ervaring 
    = “learning-by-doing” 

De kosten om een product te maken liggen lager naarmate het bedrijf meer ervaring heeft 

met het product: 

 Gecumuleerde output zorgt voor leereffecten, leereffecten zorgen voor een hogere 

productiviteit en lagere eenheidskosten (= AC daalt met de tijd) 

Cumulatieve output:  ( )  ∑   
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Leercurve = relatie tussen gemiddelde variabele kosten en cumulatieve output 

De gemiddelde kosten kunnen geschreven worden als: 

  ( )     ( ( ))
  

           [   ] 

Hogere cumulatieve output  ( ) vermindert de gemiddelde kosten: (AC daalt) 

   ( )

  ( )
    ( ( ))

    
   

Deze helling van de AC curve uitgetekend naar de cumulatieve output geeft dus een indicatie 

van de mate waarin er leereffecten zijn. 

Interpretatie van de parameters: 
 Productie eerste eenheid:  ( )      ( )      

 Productie laatste eenheid:  ( )      ( )    

   en   brengen de kosten van de eerste eenheid en de laatste eenheid in rekening 

   bepaalt de snelheid waarmee de leereffecten volledig uitgebuit zijn. 

Toepassingen 

 Bij het begin van de productie kan men de prijs onder de marginale kost leggen: 

     

o Door zeer lage prijs zal er in het begin een hoge vraag zijn, men zal dus 

sneller meer kunnen produceren en de leereffecten sneller kunnen 

exploiteren. 

 Wat is het optimale moment om een nieuwe techniek te introduceren? 

o Onmiddellijk gebruiken: niet geëxploiteerde leereffecten op huidige techniek 

gaan verloren 

o Later gebruiken: grotere leereffecten van de nieuwe technologie gaan 

verloren 

Relatie tussen leereffecten en schaalvoordelen 

Schaalvoordelen: gemiddelde kosten dalen door een verhoging van de productie 

binnen een bepaalde tijdsperiode 

   ( ) daalt in   

Leereffecten: gemiddelde kosten bij een gegeven productieniveau dalen wanneer 

een hoger cumulatieve output wordt geproduceerd 

   ( ) daalt over de tijd, terwijl   constant blijft. 
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H9. Perfect competitieve markten 

9.1 Wat is perfecte concurrentie? 
 Kenmerken v/e markt met perfecte concurrentie: 

1. Marktfragmentatie 

o Veel aanbieders, veel vragers 

o Gevolgen: 

 Vraag van één consument te klein om de markt te beïnvloeden 

 Aanbod van één aanbieder te klein om de markt te beïnvloeden 

 Bedrijven kunnen ook geen invloed uitoefenen op de inputprijzen 

2. Ongedifferentieerde producten 

o Alle producten zijn identiek, er is geen onderscheid te maken tussen het 

product van bedrijf A en het product van bedrijf B 

3. Perfecte informatie 

o Consumenten hebben informatie over de prijzen die bedrijven aanrekenen 

4. Vrije toegang tot de markt 

o Iedereen heeft dezelfde toegang tot technologie en productiefactoren 

o Alle producenten kunnen onder dezelfde voorwaarden toe-/uittreden 

Directe gevolgen van de kenmerken: 

 Marktdeelnemers zijn prijsnemers 

o Marktprijs van het product en inputprijzen worden als gegeven beschouwd 

 Er is een vaste marktprijs 

o Door eigenschap (2) en (3) is het niet mogelijk om meer of minder te vragen 

dan de marktprijs. 

 Alle bedrijven hebben identieke LT kostenfuncties 

o Voor elk bedrijf zijn  ̅,  ̅   constant gegeven 

9.2 Winstmaximalisatie bij een prijsnemer 

9.2.1 Economische winst versus boekhoudkundige winst 
 Economische winst:                              

 Boekhoudkundige winst:                           

 De economische winst houdt dus ook rekening met de opportuniteitskosten! 
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9.2.2 De winst maximaliserende output keuze voor een prijsnemer 
 De (economische)winst wordt gegeven door: 

    ( )    ( ) 

 Totale opbrengsten: 

De totale opbrengsten zijn gelijk aan de prijs waartegen verkocht wordt vermenigvuldigd met 

de verkochte hoeveelheid. 

  ( )      

 Bij perfecte concurrentie hebben we te maken met prijsnemers, dus    ̅ en:   ( )   ̅  

 Marginale opbrengsten: 

 Met hoeveel stijgen de opbrengsten als er één extra hoeveelheid wordt verkocht? 

  ( )  
   

  
 

   

  
(   )    

 (waarbij P in het algemene geval ook een functie van Q is). 

 Bij perfecte concurrentie geldt:   ( )   ̅ 

 Winstmaximalisatie 

       ( )    ( ) 

 Eerste orde voorwaarde: 

  

  
   

   ( )

  
 

   ( )

  
   ( )    ( )      ( )    ( ) 

  ̅    ( ) 

 Tweede orde voorwaarde: 

   

   
   

 

  
(  ( )    ( ))    

 

  
( ̅    ( ))     

   ( )

  
   

 
   ( )

  
   

  De marginale kosten zijn stijgend in het optimum 
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 Interpretatie 

Zolang dat       of  ̅     is het beter om het productieniveau te laten toenemen. 

Marginale kosten ↘: verhoging van het productieniveau verlaagt de marginale kosten 

  

  
  ̅    ( ) 

 Wanneer dat       of  ̅     is het beter om het productieniveau te laten afnemen. 
 Marginale kosten ↗: verlaging van het productieniveau verlaagt marginale kosten 

9.3 Hoe wordt de marktprijs bepaald? KT-evenwicht 
 Korte termijn: 

 Het aantal bedrijven op de markt is beperkt (   ̅) 

 Ten minste één productiefactor is beperkt (   ̅) 

9.3.1 Kostenstructuur van een prijsnemer 

   ( )  {
            ( )             

                  
 

    ( ): totale variabele kosten: kosten zijn afhankelijk van het outputniveau, en 

vallen volledig weg wanneer er niet geproduceerd wordt. 

     : nonsunk vaste kosten: kosten die niet afhangen van de gerealiseerde output, 

maar die wel vermeden kunnen worden wanneer er niet geproduceerd wordt (vb. 

verwarming van een fabriekshal). 

    : sunk vaste kosten: kosten die niet afhangen van het outputniveau die het 

bedrijf ook heeft wanneer het niet produceert. 
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9.3.2 KT aanbodcurve voor een prijsnemer wanneer         

 

 Bedrijf zal produceren waar       en waar     een positieve helling heeft 

 Bedrijf zal niet produceren waar       

Wanneer maakt een bedrijf winst en wanneer niet? 

 

 
 

     

 
 

           

 
           

 

 
 

     

 
 

   

 
           

Er is winst als:  

 

 
                 

Er is verlies als: 

 

 
                 

Wanneer gaat een bedrijf produceren en wanneer niet? 

 Wanneer kunnen de vaste kosten niet meer gedekt worden? 

 Wanneer is het verlies hoger dan de variabele kosten? 

 (vaste kosten zijn al gemaakt en kunnen nooit gerecupereerd worden.) 

De KT aanbodcurve kan onderverdeeld worden in 3 gebieden: 

      :  er wordt winst gemaakt 

          : er wordt verlies gemaakt Men blijft produceren 

Als we blijven produceren: enkel de variabele kosten gaan verloren 

Als we stoppen met produceren: vaste kosten gaan verloren 

      :  er wordt verlies gemaakt Men stopt met produceren 

Indien men blijft produceren is er nog eens een bijkomend verlies per 

productie-eenheid ter grootte van      (  ) 
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9.3.3 KT aanbodcurve voor een prijsnemer wanneer             (*) 

 

 Gemiddelde nonsunk kostencurve: 

         
    

 
 

  = gemiddelde kosten die volledig recupereerbaar zijn: 
  = gemiddelde variabele kosten + gemiddelde van de nonsunk vaste kosten 

 Bedrijf zal produceren als       en waar     een positieve helling heeft 

 Bedrijf zal niet produceren als        

De KT aanbodcurve kan weer onderverdeeld worden in 3 gebieden: 

      :  er wordt winst gemaakt 

           : er wordt verlies gemaakt Men blijft produceren 

Enkel de sunk kosten gaan verloren 

       :  er wordt verlies gemaakt Men stopt met produceren 

Bovenop het verlies van de sunkkosten komt nog een extra verlies ter 

grootte van       (  ) 

Via het begrip gemiddelde nonsunk kosten kunnen we ook de shutdown prijs voor de andere 

drie situaties afleiden: 

 Alle vaste kosten zijn sunk:              
    

 
         

 Alle vaste kosten zijn nonsunk:       (        
   

 
 

    

 
) 

 Sommige vaste kosten sunk, andere nonsunk:        
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9.3.4 KT marktaanbodcurve 

 

 Veronderstel dat de inputprijzen niet wijzigen wanneer de marktprijs wijzigt: 

 De marktaanbodcurve op KT wordt gegeven door horizontale sommatie van 

individuele KT aanbodcurves. (optellen v hoeveelheden voor elke prijs) 

 De marktaanbodcurve reflecteert de marginale kost van de marktproductie 

o Productie van de 2 miljoenste eenheid levert een extra kost van €0,30 

o Productie van de 4 miljoenste eenheid levert een extra kost van €0,50 

o … 

9.3.5 KT marktevenwicht bij perfecte concurrentie 
 Het marktevenwicht op KT wordt gegeven daar waar       

 Bij dit evenwicht hoort een evenwichtsprijs   : 

 Bedrijven die produceren, produceren een hoeveelheid zodat        

 Bedrijven waarvoor de prijs te laag is hebben een hoeveelheid   

Zowel winst als verlies is in de korte termijn mogelijk. 
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9.3.6 Vergelijkende statistieken voor het KT evenwicht 
 Wat gebeurt er als  ↗? 

 De marktaanbodcurve verschuift naar rechts 

o Lagere marktprijs 

o Hogere markthoeveelheid 

 

 Wat gebeurt er als de marktvraag ↗? 

 De vraagcurve verschuift naar rechts 

o Hogere marktprijs 

o Hogere markthoeveelheid 

 

9.4 Hoe wordt de marktprijs bepaald? LT-evenwicht 
 Lange termijn: 

 Bedrijven kunnen toetreden of de markt verlaten 

 Bedrijven kunnen al hun productiefactoren optimaal aanpassen 
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9.4.1 LT output en fabrieksgrootte aanpassingen door gevestigde bedrijven 
Op de lange termijn zal de producent een afweging maken of dat het kapitaal aangepast 

moet worden of niet. 

Wanneer de producent een KT winst maakt: 

 Winst kan verhoogd worden door kapitaal aan te passen en meer te produceren 

 (nieuwe bedrijven betreden te markt) 
 

Wanneer de producent een KT verlies maakt: 

 Winst kan verhoogd worden door kapitaal aan te passen en minder te produceren 

 (bedrijven verlaten de markt) 

 
 

9.4.2 LT aanbodcurve 
Een bedrijf zal op LT stoppen met produceren wanneer het verlieslatend is (    ). Alles is 

al optimaal en er zijn ook geen sunkkosten op LT waar we rekening mee moeten houden. 

 Bedrijf zal produceren waar      en waar    een positieve helling heeft 

 Bedrijf zal niet produceren waar      

 

9.4.3 Vrije toetreding en LT perfecte concurrentie evenwicht 
 Het LT marktevenwicht (        ) voldoet aan volgende voorwaarden: 

1. Alle bedrijven streven winstmaximalisatie na:      (  ) 

2. Marktaanbod voldoet aan de marktvraag:             (  ) 

3. Geen enkel bedrijf maakt een economische winst:      (  ) 
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Waarom blijven bedrijven in de markt als er geen winst is? => kosten bevatten ook 

opportuniteitskosten !!! Er is wel boekhoudkundige winst! 

9.4.4 LT marktaanbodcurve 
 We veronderstellen dat de inputprijzen niet wijzigen: 

De marktaanbodcurve kan nu niet meer gevormd worden door sommatie, omdat het aantal 

bedrijven n op LT kan variëren. 

 

Wanneer de vraag naar het goed stijgt, zal op KT de prijs stijgen en zullen producenten een 

winst kunnen maken (gearceerde zone). Winst in een sector zet anderen aan om de markt te 

betreden. Door het toetreden van nieuwe bedrijven verschuift de KT aanbodcurve langzaam 

op naar rechts waardoor de prijs, en dus ook de winst zal afnemen. Het aantal bedrijven zal 

dus maar stijgen totdat er geen winst meer genomen kan worden (alle bedrijven bevinden 

zich terug in A). We zien finaal dat de evenwichtshoeveelheid en het aantal bedrijven zijn 

gestegen, maar dat de evenwichtsprijs gelijk is gebleven. De LT marktaanbodcurve is een 

rechte. 

9.4.5 Constante kosten, stijgende kosten, en dalende kosten industrieën (*) 
 Constante kosten industrie 

 een stijging of daling van het outputniveau heeft geen invloed op de inputprijzen 

HORIZONTALE LANGE TERMIJN MARKTAANBODCURVE 

 Stijgende kosten industrie 

 een stijging van het outputniveau zorgt voor een stijging in inputprijzen 

 mogelijk wanneer industrie specifieke productiefactoren worden gebruikt 

o enkel deze industrie kan de inputs aanwenden 

o de input is slechts beperkt verkrijgbaar 

STIJGENDE LANGE TERMIJN MARKTAANBODCURVE 
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Wanneer de vraag naar het goed stijgt, zal op KT de prijs van het goed toenemen en zullen de 

producenten een winst kunnen maken. Bedrijven die nog niet in de markt aanwezig zijn 

zullen geneigd zijn om de markt te gaan betreden. Hierdoor neemt de vraag naar de industrie 

specifieke input toe, wat resulteert in een hogere inputprijs en dus ook een stijging van de 

kostencurves. Naarmate er meer bedrijven toetreden zullen de kostencurves stelselmatig 

naar boven schuiven en de KT aanbodcurve zachtjes naar rechts schuiven. Er zullen geen 

bedrijven meer toetreden als er geen winst meer genomen kan worden (alle bedrijven in 

punt B). In dit punt zijn de gemiddelde kosten echter hoger, zodat hiermee ook een hogere 

marktprijs overeenstemt. We zien finaal dat de evenwichtsprijs, -hoeveelheid en aantal 

bedrijven zijn gestegen. De LT aanbodcurve verloopt stijgend. 

 Dalende kosten industrie 

 een stijging van het outputniveau zorgt voor een daling van de inputprijzen 

 mogelijk wanneer er schaalvoordelen zijn bij de productie van de input 

DALENDE LANGE TERMIJN AANBODCURVE 

 

Ook hier kunnen we weer de zelfde redenering volgen. De kostencurves zullen dalen doordat 

de inputprijzen dalen wanneer output stijgt. 
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9.4.6 Wat leert perfecte concurrentie ons? 
 Voordelen 

 vrije markten allokeren het goederenaanbod aan diegenen die er de meeste waarde 

aan hechten 

 vrije markten allokeren de vraag naar goederen aan de producenten die ze tegen de 

laagste kost kan produceren 

 vrije markten produceren die hoeveelheid goederen die de hoogst mogelijke 

welvaart oplevert (maximaal producenten- en consumentensurplus) 

Nadelen 

 Perfecte concurrentie vereist strenge voorwaarden => weinig markten voldoen 

hieraan 

 Externe effecten zijn niet opgenomen in de marktprijs: 

o Vb. nachtelijke vluchten hebben een kost voor de maatschappij die niet 

worden opgenomen in de prijs of het surplus 

 Publieke goederen: werkelijke voorkeuren blijven verborgen 

 Asymmetrische informatie 

 We kunnen ons vragen stellen bij de verdeling van goederen 

o Vb. water en brood: moeten deze producten terecht komen bij zij die er het 

meeste voor willen betalen? 

9.5 Economische rente en producenten surplus 

9.5.1 Economische rente => NIET KENNEN! 

9.5.2 Producenten surplus 
Producenten surplus         = Het verschil tussen de prijs die een producent werkelijk krijgt 

voor zijn product, en de prijs die hij minstens moet krijgen 

om het product op de markt te willen brengen. 

Het netto surplus wordt gegeven door de oppervlakte tussen de aanbodcurve en het 

prijsniveau. 

        ∫     
  

 

 ∫   ( )  
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H10. Competitieve markten: toepassingen 

10.1 De onzichtbare hand, hoeveelheidstaksen en subsidies 
Partiële evenwichtsanalyse            = analyse die de verandering in evenwicht prijs en 

hoeveelheid bestudeerd waarbij de prijzen op andere 

markten als gegeven beschouwd worden. 

Generale evenwichtsanalyse         = analyse die de verandering in evenwicht prijs en 

hoeveelheid bestudeerd worden in meer dan één 

markt tegelijk. 

In dit hoofdstuk maken we enkel gebruik van partiële evenwichtsanalyse. 

Externe effecten het effect dat een handeling van een 

beslissingsmaker heeft op het welzijn van andere 

consumenten of producenten, buiten de effecten 

vervat in prijsveranderingen om.  

10.1.1 De onzichtbare hand 
 In het marktevenwicht is de beschikbare hoeveelheid efficiënt verdeeld. 

 Surplus maximaal 

Elke producent handelt uit eigenbelang:  

 hoeveel produceren om eigen surplus te maximaliseren? 

Elke consument handelt uit eigenbelang: 

 hoeveel aankopen om nut te maximaliseren? 

Er is een soort “onzichtbare hand” die de competitieve markt naar het efficiënte 

productieniveau brengt (=> Adam Smith) 

10.1.2 Hoeveelheidstaksen 
 Indirecte taksen = taksen geheven op producten of diensten 
 Hoeveelheidstaksen = een taks per eenheid betaalt door consument of producent 
 Ad valorem taks = een procentuele taks op de prijs (vb. BTW) 

In het normale marktevenwicht geldt       en ook      . De prijs die consumenten 

betalen en de prijs die producenten ontvangen zijn dezelfde. 

Bij het invoeren van een hoeveelheidstaks ontstaat er een verschil tussen de prijs die 

consument betaalt en de prijs die de producent ontvangt. Dit verschil is de taks. 

        

Het effect van de taks wordt gedeeld door producent en consument. Op wie de taks wordt 

opgelegd heeft geen enkel effect op deze verdeling. (bij ad valorem wel verschillend!) 
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Effecten van een hoeveelheidstaks: 

 evenwichtshoeveelheid ligt lager 

 consumenten en producenten surplus daalt 

 positieve impact op het overheidsbudget 

 netto welvaart is lager dan voor het invoeren van de taks (er is een deadweight loss) 

 

            

   {
     

          
 

Het initiële marktevenwicht wordt gegeven door:       (en      ) 

                          
 

 
      

             

Stel dat er een hoeveelheidstaks van €6 per eenheid wordt opgelegd, consumenten betalen 

dan:                 

Het marktevenwicht na de taks invoering wordt gegeven door:        

                     (    )                        
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Wat gebeurt er met de welvaart? 

 Voor taks Na taks Verschil 

Consumenten surplus A+B+C+E A -B-C-E 

Producenten surplus F+G+H H -F-G 

Overheid surplus 0 B+C+G +B+C+G 

Welvaartsverlies   -E-F 

 

10.1.3 Taks afwenteling (*) 
 De taks afwenteling geeft weer hoe de taks verdeeld wordt over de marktdeelnemers. 

Taks afwenteling op consumenten weergeeft hoeveel meer zij moeten betalen voor het 

product. 

Taks afwenteling op producenten weergeeft hoeveel minder ze ontvangen voor het product. 

 De marktdeelnemers met de meest inelastische curve hebben een grotere taks afwenteling 

 Wiskundige uitdrukking voor de taks afwenteling op de consument 

 Voor de invoering van de taks geldt er:  (  )   (  ) en       

 Na de invoering van de taks geldt er:  (  )   (  ) en                 

 Als we nu het evenwicht berekenen na de invoering van de taks krijgen we: 

  (  )   (    )   (  )   (    )    

 We berekenen nu de totale differentiaal van deze vergelijking: 

 

   
( (  )   (    ))    

 

  
( (  )   (    ))     

 (
  

   
 

  

   
  )     (

  

  
 

  

   
 (  ))     

 
  

  
 is gelijk aan nul omdat de taks geen invloed heeft op de vraagcurve. We krijgen dan: 

(
  

   
 

  

   
)    (  

  

   
)     (

  

   
 

  

   
)     

  

   
   

 
   

  
  

  
   

(
  
    

  
   )

 
   

  
 

  
   

  
    

  
   

 
   

  
 

    

         
   

 Als de vraag prijsinelastisch is, en het aanbod prijselastisch: => groter effect op   : 
   

  
 

    

         
 

 

   
   

 Als de vraag prijselastisch is, en het aanbod prijsinelastisch: => kleiner effect op   : 
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 Wiskundige uitdrukking voor de prijsafwenteling op de producent 

 Voor de invoering van de taks geldt er:  (  )   (  ) en       

 Na de invoering van de taks geldt er:  (  )   (  ) en         

 Als we nu het evenwicht berekenen na de invoering van de taks krijgen we: 

 (    )   (  )   (    )   (  )    

 We berekenen nu de totale differentiaal van deze vergelijking: 

 

   ( (    )   (  ))    
 

  
( (    )   (  ))     

 (
  

   
   

  

  
)    (

  

   
   

  

  
)      

 
  

  
 is gelijk aan nul, de aanbodcurve is onafhankelijk van de opgelegde taks. We krijgen dan: 

(
  

   
 

  

  
)    (

  

   
  )     (

  

   
 

  

  
)     

  

   
   

 
   

  
  

  
   

(
  
    

  
  )

 
   

  
 

  
   

  
   

  
   

 
   

  
 

    

         
   

Als de vraag prijsinelastisch is, en het aanbod prijselastisch: => kleiner effect op   : 

   

  
 

    

         
 

 

   
   

 Als de vraag prijselastisch is, en het aanbod prijsinelastisch: => groter effect op   : 

   

  
 

    

         
 

  

   
    

 Elasticiteiten, deadweight loss en belastinginkomsten 

 Hoe groter de prijselasticiteiten van vraag en aanbod: 

 hoe hoger de daling in evenwichtshoeveelheid 

 hoe groter het welvaartsverlies 

 hoe kleiner de belastinginkomsten van de taks 

  



 

 88 

Deadweight loss en belastinginkomsten als de grootte van de taks wijzigt 

Verhoging van de taks doet het welvaartsverlies stijgen: 

 

 De belastinginkomsten stijgen eerst, maar gaan daarna dalen omdat de markt in elkaar zakt: 

 

 

Laffer curve 
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Laffer curve en aanbodzijde economie 

 Laffer curve  => weergeeft de relatie tussen de taks grootte en de taks inkomsten 

 Aanbodzijde economie => verwijst naar de kijk van Arthur Laffer en andere economisten die 

argumenteerden dat een taks verlaging meer mensen zou aanzetten om te gaan werken en 

daardoor het potentieel hebben om taks inkomsten te doen stijgen. Deze ideeën werden 

gebruikt door Reagan (USA) en Thatcher (UK) in de jaren ’80. 

10.1.4 Subsidies 
Een subsidie kan beschouwd worden als een negatieve hoeveelheidstaks. De prijs die de 

producenten krijgen voor een goed wordt deels betaald door de overheid: 

        

Effecten van een subsidie: 

 evenwichtshoeveelheid ligt hoger 

 consumenten en producenten surplus stijgt 

 negatieve impact op het overheidsbudget 

 netto welvaart is lager dan voor het invoeren van de subsidie 

            

   {
                 

             
 

Het initiële marktevenwicht wordt gegeven door:       en      : 

                           
 

 
      

             

Stel nu dat er een subsidie wordt gegeven van €3 per eenheid. Dit wil zeggen dat de overheid 

3 euro van de prijs betaalt die de producenten vragen voor het goed:         

Het marktevenwicht na de invoering van de subsidie wordt gegeven door:       

                           (    )               
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Wat gebeurt er met de welvaart? 

 Voor subsidie Na subsidie Verschil 

Consumenten surplus A+B A+B+E+G+K +E+G+K 

Producenten surplus E+F B+C+E+F +B+C 

Overheid surplus 0 -B-C-E-G-K-J -B-C-E-G-K-J 

Welvaartsverlies   -J 

 

10.2 Prijsplafonds en prijsvloeren 

10.2.1 Prijsplafonds = maximumprijs 
Prijsplafond = een wettelijk opgelegde maximumprijs waartegen goederen verkocht  

mogen worden. (niet verkopen boven deze prijs) 

De maximumprijs ligt steeds onder het marktevenwicht. 

Effecten van een maximumprijs: 

 aanbodtekort:       

 neveneffecten: 

o wachtlijsten, discriminatie door verkopers, … 

o corruptie, °zwarte markt,… 

 Producenten surplus daalt 

 Consumenten surplus daalt of stijgt 

 Welvaartsverlies 
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Toepassing: Rent controls 

 

Door het opleggen van een maximumprijs die onder het marktevenwicht ligt ontstaat er een 

tekort aan huurwoningen. 

 Wat gebeurt er met de welvaart? 

 Voor plafond Na plafond Verschil 

Consumentensurplus A+B+E A+B+C -E+C 

Producenten surplus C+F+G G -C-F 

Welvaartsverlies   -E-F 

 
 Interpretatie: Er is een welvaartsverlies van E+F 

 Geen goede oplossing als er geen andere belangen zijn! 
o Prijscontrole 
o Consumentenbescherming 

 
Slechts zij die nog een huis vinden worden beschermd, de anderen niet! 

  

In deze studie gaan we ervan uit dat de mensen met de grootste betalingsbereidheid onder 

de nieuwe prijs nog een appartement zullen vinden. In werkelijkheid geldt echter het 

principe van eerst = eerst. (MINIMAAL welvaartsverlies) 
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We bekijken daarom ook het andere uiterste waar de consumenten met de laagste 

betalingsbereidheid nog een appartement vinden: (MAXIMAAL welvaartsverlies) 

 

 Voor plafond Na plafond Verschil 

Consumentensurplus A+B+E H -A-B-E 

Producenten surplus C+F+G G -C-F 

Welvaartsverlies   -A-B-C-E-F 

 

Toepassing: Markt voor organen 

 

Veronderstel initieel dat er vrije handel in organen is toegelaten en dat de overheid de vrije 

handel verbied en enkel nog donaties toestaat. Dit komt neer op een maximumprijs van € 0. 

Wanneer de prijs € 0 is, wordt er nog een hoeveelheid van 16.000 organen aangeboden. 

Het surplus voor de personen die nog een orgaan vinden is A (initiële prijs x aangeboden 

hoeveelheid = totale besparing). 

Het verlies voor de personen die geen orgaan meer vinden is B (hoeveelheid die te kort is x 

betalingsbereidheid) 
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De producenten verliezen het deel van hun surplus dat tussen de evenwichtsprijs en nul ligt: 

A + C 

Het totale welvaartsverlies is dus: A – B – A – C = -B –C  

Indien er geen andere belangen spelen is dit dus een slechte maatregel, uiteraard spelen hier 

ethische belangen (criminele orgaanhandel). 

10.2.2 Prijsvloeren = minimumprijs 
Prijsvloer = een wettelijk opgelegde minimumprijs waartegen goederen  

verkocht mogen worden. (niet verkopen onder deze prijs). 

 De minimumprijs ligt steeds boven het marktevenwicht. 

 Toepassing: minimum lonen 

 
Door het opleggen van een minimumloon ontstaat er een aanbodoverschot. Een 

minimumloon creëert dus werkloosheid. 

 Wat gebeurt er met de welvaart? 

Ook hier kunnen we twee uiterste gevallen onderscheiden: meest efficiënte werknemers 

vinden werk: 

 Voor vloer Na vloer Verschil 

Consumentensurplus +A+B+G +G -A-B 

Producenten surplus +C+E+F +A+E+F +A-C 

Welvaartsverlies   -B-C 

 
Minst efficiënte werknemers vinden werk: 

 Voor vloer Na vloer Verschil 

Consumentensurplus +A+B+C+E+F +A+B -C-E-F 

Producenten surplus +H+I+J +E+F+G+I+J -H+E+F 

Welvaartsverlies   -C-H 
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Effecten van een minimumprijs: 

 Aanbodoverschot:       

 Consumentensurplus daalt 

 Producenten surplus daalt of stijgt 

 welvaartsverlies 

10.3 Productiequotums 
Productiequotum = een restrictie op de hoeveelheid die producenten mogen  

aanbieden. 

 De overheid gebruikt deze maatregel om de prijs boven het marktevenwicht te houden. 

 Effecten van een productiequotum: 

 er is een aanbodoverschot:       

 Consumentensurplus daalt 

 Producenten surplus daalt of stijgt 

 welvaartsverlies 

 

Stel dat de overheid een productiequotum oplegt van 4 miljoen eenheden. De nieuwe prijs 

die consumenten betalen en die producenten ontvangen zal $12 zijn. Dit komt overeen met 

de betalingsbereidheid van de consumenten, de producenten zullen dus niet minder vragen. 

Wat is het effect op de welvaart? 
Stel dat de meest efficiënte producenten produceren: 

 Voor quotum Na quotum Verschil 

Consumentensurplus A+B+F F -A-B 

Producenten surplus C+E A+E +A-C 

Welvaartsverlies   -B-C 

Stel dat de minst efficiënte producenten produceren: 

 Voor quotum Na quotum Verschil 

Consumentensurplus A+B+F F -A-B 

Producenten surplus C+E L -C-E+L 

Welvaartsverlies   -A-B-C-E+L 
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10.4 Prijsondersteuningen in de agrarische sector 
Programma’s die een prijs boven de evenwichtsprijs ondersteunen worden veel toegepast in 

de agrarische sector om het producenten surplus van boeren te verhogen. 

10.4.1 Hoeveelheidsbeperkingen 
Dit programma komt deels overeen met een productiequotum. Alleen zal de overheid hier 

boeren een vergoeding gegeven wanneer ze niet meer dan het quotum produceren. De 

boeren zullen enkel bereid zijn minder te produceren, wanneer het welvaartsverlies dat ze 

zouden leiden bij de nieuwe prijs wordt opgevangen. 

 Overheid bepaalt minimumprijs (in de vorm van een hoeveelheidsbep.) 

 Overheid betaalt een vergoeding voor wat niet verkocht wordt. 

 

De overheid wil een prijs van $10 ondersteunen, hiervoor is een hoeveelheidsbeperking van 

5 biljoen eenheden nodig. 

Wat gebeurt er met de welvaart? 

 Vrije markt Ondersteuning Verschil 

Consumentensurplus A+B+F F -A-B 

Producenten surplus E+C A+E+B+C+G +A+B+G 

Overheid surplus 0 -B-C-G -B-C-G 

Welvaartsverlies   -B-C 
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10.4.2 Staatsaankoop 
 De overheid legt een maximumprijs op en koopt de niet verkochte hoeveelheden op. 

 

Stel dat de overheid een minimumprijs van $10 wenst te ondersteunen. Producenten zouden 

dan 8 biljoen eenheden willen produceren, terwijl consumenten maar 5 biljoen willen kopen. 

De overheid zal het verschil van 3 biljoen opkopen. 

Wat gebeurt er met de welvaart? 

 Vrije markt Ondersteuning Verschil 

Consumentensurplus A+B+F F -A-B 

Producenten surplus E+C A+B+C+E+G +A+B+G 

Overheid surplus  -B-C-G-H-I-J -B-C-G-H-I-J 

Welvaartsverlies   -C-H-I-J 

 

Voor dezelfde verhoging in producenten surplus, moet de overheid meer geld uitgeven !!! 
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10.5 Internationale handel 
Bij internationale handel kunnen we een onderscheid maken tussen de binnenlandse 

marktprijs en de prijs op de wereldmarkt: 

   

In de gesloten markt is er een prijs      In de gesloten markt is er een prijs van    
Op de wereldmarkt geldt een prijs      Op de wereldmarkt geldt een prijs    

                 
Prod. zullen aan de lagere wereldprijs moeten verk. Prod. kunnen aan een hogere prijs verkopen. 
Aan    zijn ze echter minder bereid aan te bieden: Aan    zijn ze bereid meer aan te bieden 

 Aanbodtekort wordt geïmporteerd => Aanbodoverschot wordt geëxporteerd 
 
Hoe zit het met de welvaart? 

    

 Internationale handel verhoogt de totale welvaart van de maatschappij (+D) 

 Import: 

o Lokale producenten zijn slechter af (krijgen lagere prijs) 

o Lokale consumenten zijn beter af (moeten minder betalen) 

 Export: 

o Lokale producenten zijn beter af (kunnen meer verkopen aan hogere prijs) 

o Lokale consumenten zijn slechter af (moeten hogere prijs betalen) 

Wanneer de wereldprijs zeer laag is zal de staat maatregelen nemen om het welvaartsverlies van de 

producenten te beperken. 
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10.5.1 Importquotums 
Importquotum      = een beperking op het aantal eenheden van een goed die 

geïmporteerd mogen worden in een land. 

 

 Vrije handel t.o.v. een invoerverbod 

 Bij een invoerverbod zal de markt in evenwicht zijn als         en      
Wanneer er vrije handel is en de wereldprijs (    ) ligt onder de evenwichtsprijs zullen de 

binnenlandse producenten minder aanbieden (    ) en de consumenten meer vragen 

(    ). Het aanbodtekort wordt ingevoerd. 

 Vrije handel Invoerverbod Verschil 

Consumentensurplus A+B+C+E+F+G+H+J+K A -B-C-E-F-G-H-J-K 

Producenten surplus L B+F+L +B+F 

Welvaartsverlies   -C-E-G-H-J-K 

 
Vrije handel t.o.v. een import quotum 

Stel nu dat de overheid een prijs van $6 wil garanderen. De gevraagde hoeveelheid zal 

     zijn en de aangeboden hoeveelheid     . Het verschil mag geïmporteerd worden. 

Het quotum wordt dus vastgelegd op 3. 

 Vrije handel Quotum 3 Verschil 

Consumentensurplus A+B+C+E+F+G+H+J+K A+B+C+E -F-G-H-J-K 

Producenten surplus L F+L +F 

Welvaartsverlies   -G-H-J-K 

 
Een deel van het surplus is omgezet naar surplus voor de buitenlandse producenten (+H+J). 

Voor de hoeveelheid (3) die zij verkopen krijgen ze immers een hogere prijs dan voorheen. 

Besluit: Quotum als compromis tussen vrije handel en importverbod 

 Quotum verlaagt CS, maar minder erg als bij een importverbod 

 Quotum verhoogt PS, maar minder als bij een importverbod 
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10.5.2 Importtarieven 
 Importtarief = een douanetaks die opgelegd wordt op de invoer van goederen. 

 

 Vrije handel t.o.v. importtarieven 

Wanneer er vrije handel is en de wereldprijs (    ) ligt onder de evenwichtsprijs zullen de 

binnenlandse producenten minder aanbieden (    ) en de consumenten meer vragen 

(    ) dan wanneer er geen internationale handel is. Het aanbodtekort wordt ingevoerd. 

De overheid wil nu een prijs van $6 garanderen. De overheid doet dit door op de invoer een 

importtarief van $2 te heffen (      ). Hierdoor zullen buitenlandse producenten 

minder bereid zijn hun producten in te voeren. Dit gat wordt opgevangen door de 

binnenlandse producenten die aan de prijs van $6 kunnen verkopen. 

 Vrije handel Tarief $2 Verschil 

Consumentensurplus A+B+C+E+F+G+H+J+K A+B+C+E -F-G-H-J-K 

Producenten surplus L F+L +F 

Overheid surplus 0 H+J +H+J 

Welvaartsverlies   -G-H-K 

 
Besluit: Importtarief als compromis tussen vrije handel en importverbod 

 Tarief verlaagt CS, maar minder erg als bij een importverbod 

 Tarief verhoogt PS, maar minder als bij een importverbod 

Verschil tussen importtarief en importquotum 

 De marktevenwichtsprijs is in beide gevallen hetzelfde 

 Het lokaal welvaartsverlies is lager bij het importtarief!!! 

o Importquotum 

 Deel van het surplus gaat naar buitenlandse producenten 

o Importtarief 

 Deel van het surplus gaat naar de overheid (=> blijft in staat!) 
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10.5.3 Dumping 
Dumping = producten in het buitenland onder de kost verkopen 

 

Dumping is mogelijk wanneer het exporterende land subsidies geeft aan de exporterende 

producenten. Ze zijn dan in de mogelijkheid om meer te verkopen in het buitenland aan een 

prijs      i.p.v. tegen de wereldprijs   . 

 Vrije markt Dumping Verschil 

Consumentensurplus E+F A+B+C+E+F+H+I +A+B+C+H+I 

Producenten surplus A+G+I G -A-I 

Welvaartsverlies   +B+C+H 

 
Men zegt vaak dat dumping gepaard gaat met een transfer van arbeid: 

 Extra arbeiders nodig in het dumpende land (meer productie = meer arbeiders) 

 Werkloosheid in het binnenland (minder productie = minder arbeid) 

(Leertip: alle welvaartseffecten die in dit en volgende hoofdstukken behandeld worden kan je best 

leren door zelf in aparte grafieken aan te geven wat er stap voor stap gebeurt.) 
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H11. Monopolie en monopsonie 

Enkel in zeer extreme gevallen gaat het om het enige bedrijf in een sector. Meestal echter heeft een 

monopolist enkel marktmacht, maar is niet de enige marktspeler. De theorie die in dit hoofdstuk 

behandeld wordt is van toepassing op alle bedrijven met marktmacht. 

11.1 Waarom bestaan monopolistische markten? 
 Eigenschappen van een monopolist: 

1. Een monopolist is de enige verkoper van zijn product 

2. Het product heeft geen substituten 

3. Monopolist = prijszetter 

(hij dient wel rekening te houden met het feit dat hoe hoger de prijs, hoe minder hij 

zal verkopen.) 

4. Het bedrijf kan op elk punt van de vraagcurve produceren 

11.1.1 Natuurlijke monopolie 
Natuurlijke monopolie      = een markt waarin één bedrijf een goed of dienst kan 

aanbieden aan de hele markt aan een lagere kost dan twee of 

meer bedrijven zouden kunnen doen 

Een natuurlijke monopolie kan pas bestaan als volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 Technische voorwaarde: 

Er zijn schaalvoordelen:  AC ↘ als Q ↗ 

 Marktvraag voorwaarde: 

De vraag naar het product is relatief laag 

(indien de vraag hoger zou zijn, dan stijgen de kosten weer van het ene 

bedrijf) 

De overheid houdt de natuurlijke monopolie mee in stand: Wanneer een extra bedrijf zou 

toetreden tot de markt, zal dit de kosten immers opdrijven. 

11.1.2 Toegangsbarrières 
Toegangsbarrières            = factoren die de monopolist in staat stellen winst te maken en 

verhinderen dat nieuwkomers tot de markt zouden 

toetreden. 

Structurele / Technische toegangsbarrières 

De monopolist beschikt over kostenvoordelen of vraagvoordelen die het voor een 
nieuwkomer onaantrekkelijk maken om tot de markt toe te treden. 

 Natuurlijke monopolie 

 Positieve netwerkeffecten (cf. voorbeeld eBay) 

 Speciale kennis over een lage kost productietechniek of bezit van inputfactoren 

Puntje 6: NIET KENNEN!!! 
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Wettelijke toegangsbarrières 

De monopolist is wettelijk beschermd tegen concurrentie. 

 Patenten:  het gebruik van een technologie is exclusief voorbehouden aan één  

bedrijf 

 Voorrecht voor een bepaald bedrijf (gegeven door de staat) 

Strategische toegangsbarrières 

De monopolist onderneemt stappen om zijn monopoliemacht te behouden. 

 Prijs laten dalen wanneer nieuw bedrijf wil toetreden: nieuw bedrijf kan concurrentie 

niet aan. 

 R&D naar nieuwe producten en nieuwe technieken 

 Inkoop van unieke inputfactoren 

 Lobbyen om marktmacht te kunnen behouden 

11.2 Winstmaximalisatie bij een monopolist 

11.2.1 De winstmaximalisatie voorwaarde 
 Intuïtieve afleiding 

 Wanneer een bedrijf produceert in de situatie waar      : 

     1 eenheid meer produceren geeft meer extra opbrengst dan extra kost =>  ↗ 

 Wanneer een bedrijf produceert in de situatie waar      : 

1 eenheid minder produceren laat kosten meer dalen dan opbrengst =>   ↗ 

Hieruit volgt dat de winst enkel maximaal kan zijn als      : de extra opbrengst van een 

extra eenheid is gelijk aan de extra kost van de productie van die eenheid. 

 Wiskundige afleiding 

       ( )    ( ) 

 1e orde voorwaarde: 

  ( )

  
   

   ( )

  
 

   ( )

  
     ( )    ( )      ( )    ( )  

 2e orde voorwaarde: 

   ( )

   
   

   ( )

  
 

   ( )

  
   

   ( )

  
 

   ( )

  
 

(De helling van de marginale kosten is steiler dan de marginale opbrengsten.) 
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11.2.2 Een betere kijk op marginale opbrengst: marginale eenheden en 

infra marginale eenheden (*) 

 

 Als          totale opbrengst:         

 Als         totale opbrengst:           

 P ↘:                 

Gebied    : de extra opbrengst van de verkoop van de extra eenheden. Deze extra 

eenheden noemt men de marginale eenheden. 

          

Gebied  : de opgeofferde opbrengst op de eerste eenheden voor het vragen van een 

lagere prijs. Deze eenheden noemt men de infra marginale eenheden. 

                       

                         

 Marginale opbrengst:    
   

  
 

         

  
    

  

  
    

 De marginale opbrengst bestaat uit 2 delen: 

 
  

  
   

o Is negatief omdat:      

o Representeert het verlies van opbrengst op de infra marginale eenheden 

    

o Is positief 

o Representeert de extra opbrengst op de marginale eenheden 

De marginale opbrengst bij een monopolist ligt dus onder de prijs !!! 
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11.2.3 Gemiddelde opbrengst en marginale opbrengst (*) 
 Vraagfunctie:     ( ) 

 Inverse vraagfunctie:    ( ) 

 Totale opbrengst: 

   ( )   ( )    

Bij een competitieve markt is de prijs constant, een monopolist bepaalt zijn prijs echter zelf in 

functie van de geproduceerde hoeveelheid. 

Gemiddelde opbrengst: 

  ( )  
  ( )

 
 

 ( )   

 
   ( )   ( )  

De prijs die de monopolist vraagt leidt hij af uit zijn inverse vraagcurve:    ( ), dus: 

  ( )    

Marginale opbrengst: 

  ( )  
   ( )

  
   ( )  

  ( )

  
    ( )  

 ( )     zorgt voor toename in de winst: marginale eenheden 

  ( )

  
      zorgt voor afname in de winst:  infra marginale eenheden 

 => waarom is 
  ( )

  
     ? => 

  ( )

  
  helling vraagcurve    

Om meer te verkopen moet de monopolist zijn prijs verlagen, dit kan    doen stijgen of 

dalen! 

Merk nog op dat voor een monopolist:      i.p.v.      bij vrije markt 

Verband tussen          

Er geldt te allen tijde:  

{
  ( )   ( )

  ( )   ( )
   ( )    ( ) 

Omdat de gemiddelde opbrengstencurve samenvalt met de vraagcurve geldt ook: 

  ( )   ( ) 
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Merk bij deze figuur nog op dat    negatief kan zijn en    altijd groter is dan nul 

(gemiddelden kunnen niet negatief zijn!!!). 

11.2.4 De winstmaximalisatie voorwaarde grafisch weergegeven 
 We zagen reeds dat de winst maximaliserende voorwaarde gegeven wordt door: 

  (  )    (  ) 

 Deze voorwaarde geldt voor de hoeveelheden en niet voor de prijzen !!! 

De winst maximaliserende hoeveelheid en de winst maximaliserende prijs worden op 

verschillende manieren bepaald: 

 

Hoeveelheid: 

Bepaald via       

Prijs: 

Bepaald door hoeveelheid   in 

te vullen in de vraagfunctie 
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Hoe wordt de winst van de monopolist dan weergeven? 

 

11.3 Het belang van de prijselasticiteit van de vraag       

11.3.1 Prijselasticiteit van de vraag en de winst maximaliserende prijs 

 

 Geval A:  elastische vraag   Geval B: inelastische vraag 

(     )  (     ) 

Bij een inelastische vraag kan de monopolist zijn prijs meer boven de marginale kost zetten 

dan bij een elastische vraag. => prijs is afh. van de prijselasticiteit 

(Rol van beschikbare substituten voor het product !!!) 
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11.3.2 Marginale opbrengst en prijselasticiteit van de vraag 
 Marginale opbrengst kan geschreven worden in functie van de prijselasticiteit van de vraag. 

  ( )  
   ( )

  
 

 

  
( ( )   )   ( )  

  ( )

 
   ( ) [  

  ( )
 

 

 ( )
] 

  ( ) (  
  ( )

  
 
 

 
)    ( )   ( )(  

 

     

)  

 Herinner dat        , dus dat:   (  
 

 
    

)    

11.3.3 Marginale kost en prijselasticiteit van de vraag: de Inverse 

Elasticiteit Prijszetting Regel (IEPR) 
We vullen nu de relatie tussen marginale opbrengst en prijselasticiteit in in de 

optimaliseringsvoorwaarde: 

  (  )    (  ) 

   (  )     (  
 

     

)  
  (  )

  
   

 

     

 
     (  )

  
  

 

     

 

Deze uitdrukking noemt men de inverse elasticiteit prijszettingsregel (IEPR). 

     (  )

   stelt de mark-up voor als percentage van de prijs. 

De mark-up is dat wat de monopolist meer kan vragen bovenop de marginale kosten. 

Interpretatie van de IEPR 

Hoeveel meer je kan vragen dan de marginale kosten hangt enkel af van       (  ). 

Hoeveel meer consumenten bereid zijn te betalen hangt af van hun prijsgevoeligheid. 

|     | groot       (  ) klein:  monopolist kan niet zoveel meer vragen dan MC 

|     | klein       (  ) groot: monopolist kan veel meer vragen dan MC 

Dus wanneer een monopolist een hoge prijs vraagt voor zijn product komt dit door een 

gedeelde verantwoordelijkheid: 

    van de monopolist zijn laag 

 Consumenten zijn prijsongevoelig 

(cf. prijszetting Electrabel)  (zie ook grafieken §11.3.1) 
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Zuivere mededinging = speciaal geval van monopolie: 

         
     (  )

  
 

 

 
      (  )         (  ) 

11.3.5 Marktmacht: De Lerner index (*) 
Een economische agent heeft marktmacht als hij/zij zelf de mogelijkheid heeft om de prijs in 

de markt te beïnvloeden. 

=> In welke mate kan een bedrijf de prijs boven de marginale kosten zetten? 

De Lerner index is een maatstaf voor de marktmacht: 

     

  
 

Deze Lerner index varieert van 0 tot 1 (tegengesteld aan de elasticiteit!) 

 
     

    : geen marktmacht: perfecte concurrentie! 

 
     

      maximale marktmacht: monopolist met perfect inelastische vraag 

De Lerner index wordt veel gebruikt in bedrijven, maar ook in rechtbanken: 

De rechter huurt mensen in om informatie te verzamelen over (IEPR) om te beslissen 

of dat een bedrijf marktmacht misbruikt. De rechtbank zoekt info over      , omdat 

informatie over    moeilijk te vinden is voor een buitenstaander. 

Als |     | groot is weet de rechtbank dat er geen marktmacht is 

Als |     | klein is zal er verder onderzoek moeten gebeuren 

11.4 Implicaties van monopolistisch gedrag (*) 

11.4.1 Een monopolist heeft geen aanbodcurve (*) 
Bij perfecte concurrentie beschouwt een bedrijf de prijs als exogeen. Zijn beslissing bestaat 
eruit om de optimale hoeveelheid op de markt te brengen. We kunnen dus voor elke 
exogene prijs de optimale hoeveelheid uitzetten. => direct verband tussen   en    

Een monopolist beschouwt de prijs als endogeen. Hij bepaalt zelf én prijs én hoeveelheid. Er 
bestaat dus een mogelijkheid dat dezelfde hoeveelheid aan een verschillende prijs 
aangeboden wordt: 
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Omdat de prijs afhankelijk is van de vraagcurve, is er geen eenduidig verband op te stellen 

tussen   en   : de monopolist heeft dus geen aanbodcurve !!! 

11.4.2 Een monopolist produceert altijd in de elastische zone van de 

vraagcurve (*) 

  (  )    (  
 

     

) 

 Omdat de marginale kost altijd positief is, moet er gelden dat: 

  (  
 

     

)    
 

     

    |
 

     

|    

 Met andere woorden het evenwicht ligt in de elastische zone van de vraagcurve. 

Belangrijke opmerking: Het gaat bij de IEPR altijd om de elasticiteit van de vraag naar het 

product van de monopolist (  marktvraag) !!! 

 

In het elastische gebied: (  
 

 
    

)          

In het inelastische gebied: (  
 

 
    

)          

In het inelastische gebied kan de opbrengst verhoogd worden door minder te produceren! 

  



 

 110 

11.4.3 Een vraagstijging gaat niet noodzakelijk samen met een prijsstijging 
 De vraag naar het product stijgt: 

 De gemiddelde opbrengsten (AR) stijgen:      

 De marginale opbrengsten stijgen:       ( )  
  ( )

 
  

 

  Geval A:   ↗ en   ↗    Geval B:   ↗, maar   ↘ 

 De hoeveelheid    neemt altijd toe, doordat    meebeweegt 

 Het stijgen/dalen van    wordt  bepaald door het verloop van de   : 

 
   

  
  :    ↗ 

 
   

  
  :    ↘ 

 
   

  
  :     blijft gelijk 

11.4.4 Een stijging in MC kan de prijs laten toenemen met meer dan de 

kostentoename (*) 

  (  
 

     

)    (  )     
  (  )

  
 

     

 

 Een toename in marginale kost kan leiden tot grotere toename in prijs op voorwaarde dat: 

|
 

     

|    

 Vb.:              
 

  
 

  

    

               
 

  
 

  

    

Beleidsimplicatie: Als de overheid een extra eenheidstaks oplegt, zal de prijs meer 

stijgen dan de grootte van de taks! 
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11.4.5 Een stijging in MC verlaagt TR (*) 
Als de marginale kosten stijgen, daalt de output. 

De totale opbrengsten dalen dus ook, omdat we in 

tegengestelde zin bewegen. 

       ↗ 

        maximaal 

        ↘ 

Omdat er enkel geproduceerd wordt in het elastische 

deel van de vraagcurve weten we dat:     , de 

totale opbrengsten dalen dus als Q afneemt. 

 

 

 

 Partiële monopolie test 

Via deze eigenschap van monopolie kunnen we eenvoudig nagaan of dat 2 bedrijven aan 

kartelvorming doen of niet. 

 Als   ↗    ↘: Monopolist! (maar dit kan niet met zekerheid gezegd w) 

 Als   ↗    ↗: Geen monopoliemacht!(100% zeker) 

11.5 Prijszetting in praktijk: Markup-pricing (*) 
In de realiteit gaan bedrijven zich niet bezig houden met curves te tekenen. De gemiddelde 

variabele kosten zijn wel bij elk bedrijf goed gekend. 

De prijs wordt in veel bedrijven bepaald door een markup   op te tellen bij de    : 

        

Klopt dit met de eerder bewezen IEPR? 

    (  
 

     

)    
  

(  
 

     
)

 

=> JA: dit klopt als AVC ongeveer constant is: 

(grafisch) 
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Bewijs: 

    (  
 

     

)    
  

(  
 

     
)

   
  

(
       

     
)

      (
     

       
) 

Als       : 

      (
     

       
)        (

         

       
) 

      (
       

       
 

 

       
)        

   

       
 

Omdat de prijs gegeven wordt door        : 

          
   

       
    

   

       
 

11.6 Monopolie met verschillende fabrieken en markten 

11.6.1 Outputkeuze met 2 fabrieken 
Tegenwoordig heeft een bedrijf meestal fabrieken in verschillende landen of meerdere in 1 

land. We bekijken hier hoe de monopolist zijn   en   gaat bepalen voor elke fabriek. 

Veronderstel dat de monopolist 2 fabrieken heeft met     en    : 

 Intuïtieve afleiding optimum: 

Stel dat        en      : Je gaat meer produceren in fabriek 2 (=> goedkoper!) 

Als je een eenheid door fabriek 2 laat maken i.p.v. door fabriek 1 spaar je 10 en kost het je 2: 

netto besparing (    )    

 Zolang je kunt besparen ben je niet optimaal aan het werken 

Het optimum moet dus daar liggen waar         

Wiskundige afleiding: 

   [ (     )    (     )     (  )     (  )] 

{
 
 

 
   (  

    
 )

   
  

  (  
    

 )

   
  

 

{
 
 

 
    (     )

   
 

    (  )

   
  

   (     )

   
 

    (  )
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Omdat het er niet toe doet waar je de extra eenheid produceert t.o.v. de opbrengst: 

 {
  (     )     (  )   

  (     )     (  )   
 

 {
  (     )     (  )

  (     )     (  )
    (  )     (  )    (     )  

 

 

Grafisch wordt het probleem gesplitst in 2 problemen: 

 Wat is de winst maximaliserende output?         punt F 

 Hoe wordt de output verdeeld over beide fabrieken?         

Je gaat vanuit het optimale punt F horizontaal naar links 

 De prijs vinden we zoals eerder gezien door          in te vullen in de vraagfunctie. 

 Let op wanneer de marginale kosten van 1 fabriek wijzigen, wijzigt ook    ! 

11.6.2 Outputkeuze met 2 markten 
Veronderstel dat de monopolist 2 markten heeft met elk een eigen vraagcurve:   ( ) en 

  ( ). Bijkomend nemen we aan dat de prijs in beide markten dezelfde is. 

Wiskundige afleiding 

   [ (     )     (  )     (  )    (     )] 

{
 
 

 
   (     )

   
  

  (     )

   
  

 

{
 
 

 
     (  )

   
 

   (     )

   
  

    (  )

   
 

   (     )

   
  

 

Het doet er niet toe in welke markt de eenheid verkocht wordt, de kost is dezelfde: 

{
   (  )    (     )   

   (  )    (     )   
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 {
   (  )    (     )

   (  )    (     )
    (  )     (  )    (     )  

 Dit resultaat ligt dus in lijn met de situatie waarin er 2 fabrieken zijn. 

11.6.3 Winstmaximalisatie bij een kartel 
Een kartel is een groep bedrijven die zich samen gedragen als één monopolist en zo de 

markthoeveelheid en –prijs beïnvloeden in hun voordeel. 

Het probleem waarmee een kartel te maken heeft is gelijk aan dat van een multi-plant firm: 

 Wat is de winst maximaliserende output en prijs? 

 Hoe wordt de productie optimaal gealloceerd? 

Kartelvorming is in principe verboden binnen de Europese Unie. 

De optimalisatievoorwaarde kan ook geschreven worden als een IEPR: 

      (  )

  
 

      (  )

  
  

 

     

 

11.7 De welvaartseconomie van monopolie 

11.7.1 Het monopolie-evenwicht verschilt van het vrije marktevenwicht 
 Bij zuivere mededinging: marktevenwicht waar    (   ) 

 Bij monopolie:   geen aanbodfunctie!!! 

 Hoeveelheid gegeven door:       

 Prijs gegeven door    ( ) 

11.7.2 Welvaartsverlies (Deadweight loss) van een monopolie 
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 Zuivere mededinging Monopolie Verschil 

Consumentensurplus A+B+F A -B-F 

Producenten surplus E+G+H B+E+H +B-G 

Welvaartsverlies   -F-G 

  
 Het welvaartsverschil ontstaat door het feit dat de producent niet meer dan 600 eenheden 

wil produceren. Indien hij dit wel doet, verhoogt dit de totale welvaart in de economie, maar 

verlaagt dit zijn eigen welvaart (zijn winst daalt immers). 

 Vanuit het standpunt van de consumenten is een monopolie verwerpelijk (ze betalen een 

hogere prijs), maar vanuit het standpunt van de producenten is monopolie gewild (ze hebben 

meer winst). 

11.8 Overheidsacties tegen monopolie 
 Vaak gaat de overheid de winst van bedrijven belasten, dit is echter geen goed idee: 

 : belastingvoet op  . Als bedrijf weet dat overheid belasting heft, dan houden ze hiermee 

rekening mee bij hun winstmaximalisatie: 

   (   )  

 
 

  
[(   ) ]    (   )(     )    

 (   )    (     )     

(   )          

Hieruit blijkt dat een winstbelasting geen enkel effect heeft op de prijs van de monopolist. 

Er zijn echter wel andere maatregelen die een overheid kan nemen: 

 Gemonopoliseerde sectoren meer competitief maken 

 Het gedrag van monopolisten reguleren 

o Prijsregulatie: 

 Opleggen van een maximumprijs (      verlies!) 

o … 

 Geprivatiseerde monopolies omzetten naar overheidsbedrijven (bij natuurlijke 

monopolie: vb. posterijen, spoorwegen,…) 

11.9 Monopsonie 
 Monopsonie markt = markt met één koper en vele verkopers. 

De koper heeft evenveel macht als in het geval dat er maar 1 verkoper is: de koper kan een 

lagere prijs bekomen omdat de producent anders zijn goed niet verkocht krijgt. 
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11.9.1 De monopsonie winstmaximalisatie voorwaarde (*) 
In sommige streken is er slechts 1 grote werkgever (vb. Ford in Limburg). Deze werkgever 

heeft een zekere marktmacht. Hij weet dat als werknemers niet bij hem komen werken, ze 

weinig kans hebben om bij een ander bedrijf werk te vinden. 

De evenwichtshoeveelheid arbeid die het bedrijf zal inzetten wordt gegeven door: 

         

De marginale uitgaven aan arbeid moeten gelijk zijn aan de marginale opbrengst van arbeid. 

Marginale uitgaven aan arbeid 

Uitgaven aan arbeid:  ( )    

        
  

  
 

Wat is de extra kost van een extra eenheid arbeid? 

 Marginale opbrengst van arbeid 

 Opbrengst van arbeid:    ( ) 

             
  

  
 

Wat is de extra opbrengst van een extra eenheid arbeid? 

Winstmaximalisatie 

        ( )   ( )    

  

  
    

  

  
 (

  

  
  )     

  

  
 

  

  
            

11.9.2 De IEPR voor monopsonie 
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11.9.3 Welvaartverlies van monopsonie 
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H12. Technieken die winst verhogen (*) 

12.1 Prijsdiscriminatie 

 

Een monopolist bepaalt zijn hoeveelheid    waar       en leest dan af uit de 

vraagcurve tegen welke prijs    hij die hoeveelheid kan verkopen. 

Producenten surplus (= de winst die hij maakt): G+H+K+L (kosten liggen daaronder) 
Consumentensurplus:    E+F 
Deadweightloss:    J+N 

De producent is in de mogelijkheid om het consumentensurplus om te zetten naar extra 

winst. Ook het Deadweightloss, surplus dat door niemand opgenomen wordt, kan door de 

producent omgezet worden naar winst. 

Het deadweightloss ontstaat doordat er consumenten zijn die willen kopen aan een lagere 

prijs, maar de producent is niet bereid om die lagere prijs aan te rekenen, omdat hij zijn winst 

dan niet meer kan maximaliseren. 

Hoe kan de producent deze surplussen omzetten naar extra winst? 

Prijsdiscriminatie    = verschillende prijzen aanrekenen aan consumenten voor hetzelfde 

goed of dienst. 

Soorten prijsdiscriminatie 

Historisch zijn er 3 soorten prijsdiscriminatie te onderscheiden: 

 1e graad prijsdiscriminatie: 
Elke consument betaalt die prijs die overeenkomt met zijn maximale 
betalingsbereidheid. 

 2e graad prijsdiscriminatie: 
Hoeveelheidskortingen: de prijs per stuk daalt naarmate je meer aankoopt. 

 3e graad prijsdiscriminatie: 
De prijs die je betaalt hangt af van het marktsegment waartoe je behoort. 
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 Voorwaarden voor prijsdiscriminatie 

 Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om aan prijsdiscriminatie te kunnen doen: 

 Het bedrijf heeft marktmacht (monopolie, oligopolie, …) 

 Het bedrijf heeft informatie over de betalingsbereidheid v/d consumenten 

 Het bedrijf kan ervoor zorgen dat het goed of dienst niet kan worden doorverkocht 

Indien het goed wel kan worden doorverkocht zal een consument die een lagere prijs kan 

krijgen het goed kunnen kopen en daarna doorverkopen aan consumenten met een hogere 

betalingsbereidheid. In dit geval gaat het surplus naar de doorverkoper i.p.v. het bedrijf. 

Prijsdiscriminatie: enkel goed voor producenten? 

In sommige gevallen kan prijsdiscriminatie ook voordelig zijn voor de consumenten. 

12.2 Eerstegraad prijsdiscriminatie: iedereen zijn eigen prijs 
Elke verkochte eenheid wordt verkocht aan de maximale betalingsbereidheid van de 

consument. 

Dit werkt alleen wanneer de producent beschikt over informatie over jouw 

betalingsbereidheid. In praktijk is het moeilijk om te bepalen waar je juist ligt op de 

vraagcurve, maar uit je uiterlijke kenmerken (woonplaats, kleding, manier van spreken, de 

auto waarmee je rijdt, …) kan men wel afleiden of je bovenaan, onderaan, of eerder in het 

midden van de vraagcurve gesitueerd kan worden. 

 

 
Uniforme prijs 

1e graad 
prijsdiscriminatie 

Verschil 

Consumentensurplus E+F 0 -E-F 

Producenten surplus G+H+K+L E+F+G+H+J+K+L+N +E+F+J+N 

Welvaartsverlies J+N 0 -J-N 
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Doordat iedere consument zijn maximale betalingsbereidheid betaalt, wordt het 

consumentensurplus (= dat wat je minder betaald dan je bereid bent) omgezet naar winst. 

De consumenten die eerder niet bereid waren te kopen zijn dit nu wel: welvaartsverlies => 

winst 

Het spreekt voor zich dat er sprake moet zijn van preventie op doorverkoop. (De klanten 

kennen elkaar niet) 

Waar wordt dit toegepast? 

1e graad prijsdiscriminatie wordt vooral toegepast in bedrijven met een laag aantal klanten: 

Belastingconsultants, advocaten, autoverkopers, immobiliënmakelaars, …  

Opmerking: 

De prijsdiscriminatie is hier perfect !!! Al het omzetbare surplus werd ook omgezet naar 

winst, er is geen consumentensurplus meer en ook geen welvaartsverlies meer. 

12.3 Tweegraad prijsdiscriminatie: hoeveelheidskortingen 
In vele markten kopen consumenten meer dan één eenheid in een gegeven tijdsperiode. De 

betalingsbereidheid neemt echter af naarmate men meer eenheden koopt. 

We discrimineren hier op basis van de hoeveelheid die mensen bereid zijn te kopen. 

12.3.1 Block pricing 
 Consumenten betalen verschillende eenheidsprijzen voor verschillende blokken output. 

 

In de individuele vraagcurve van één consument zien we duidelijk dat de betalingsbereidheid 

afneemt, naarmate de consument meer zal kopen. 

 Indien de prijs €11 is: consument koopt 9 eenheden: winst = 99 

 Indien de prijs €8 is: consument koopt 12 eenheden: winst = 96 

 Indien blockpricing:       totale winst = 103 
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o Eerste 9 eenheden aan €11: koopt 9 eenheden: winst = 99 

o Volgende eenheden aan €8: koopt 3 eenheden: winst = 24 

De vraag is nu: Hoe bepaalt de producent de prijsblokken optimaal? 

 

 

    prijs te betalen voor het eerste blok     grootte van het eerste blok 

    prijs te betalen voor het tweede blok        grootte van het tweede blok 

    totale hoeveelheid die wordt verkocht 

We bepalen    en    zodanig dat de winst maximaal is: 

   
     

[       ]     [  (  (  )       (  )  (     ))    (  )] 

 

{
 
 

 
   (     )

   
  

  (     )

   
  

 

{
 
 

 
   (  )  

   (  )

   
      (  )   

  (  )  
   (  )

   
 (     )    (  )   

 

   (  )

   
 is niets meer dan de helling van de vraagcurve in het punt (    (  )) 

Welvaartsvergelijking: 

 

  



 

 122 

Bij perfecte prijsdiscriminatie ging al het surplus naar de producent, bij optimale blockpricing 

blijft er nog steeds een deel van het surplus bij de consument of onaangesproken (=verlies). 

Wanneer de consument wenst gebruik te maken van de hoeveelheidskorting: 

 Extra consumentensurplus: BFK 

 Extra producenten surplus: FKL 

!!!    Zowel producent als consument behalen hier dus een voordeel !!! 

Belangrijk om op te merken is dat de eenheidsprijs bij blockpricing afhangt van de gekochte 

hoeveelheid (non-lineaire gemiddelde uitgave): 

 

Waar wordt dit toegepast? 

Blockpricing wordt zeer veel gebruikt door bedrijven. Vb.: elektriciteit, gas, water, 

telefoondiensten, … 

12.3.2 Lidgeld en gebruikstoeslagen 
 De prijs die je betaalt bestaat uit twee delen: 

 Een bedrag dat je recht geeft op het kopen van eenheden 

 Een vast bedrag per eenheid 

Ook hier geldt: hoe meer eenheden je koopt, hoe lager de prijs per eenheid zal uitvallen. 

Voorbeelden van toepassingen 

 Klassiek fototoestel: je betaalt het fototoestel en daarnaast een vast bedrag per foto 

die je maakt 

 Telefonie: je betaalt een abonnementskost en daarnaast een vast bedrag per minuut 

 Tennisclub: je betaalt een lidgeld en daarnaast een vaste vergoeding per uur spelen 

 … 
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Optimaal tweedelig tarief: 

 

De producent zet zijn eenheidsprijs zo laag mogelijk:      
De producent weet dat tegen deze prijs een hoeveelheid   gekocht zal worden. 

Het consumentensurplus is bij deze prijs gelijk aan   . 

Zolang het “toegangsgeld” niet hoger is dan het totale consumentensurplus zal de 

consument er bij winnen om op het voorstel in te gaan. Wanneer het “toegangsgeld” gelijk is 

aan het surplus is de consument indifferent (hapt toe of niet): het consumentensurplus is dan 

volledig omgezet naar producenten surplus. 

Waarom     ? 

 Als       er is surplus waar de consument niet over beschikt en dus ook niet  

kan worden omgezet 

 Als       verlies !!! 

Tweedelig tarief bij meerdere types consumenten 

Bij meerdere types consumenten ontstaat er een trade-off: 

Vb. fanatieke tennisser (hoger vraag) & recreatieve tennisser (lage vraag): 

Als je een hoog lidgeld vraagt:  enkel fanatieke spelers komen 
Als je een laag lidgeld vraagt:  zowel fanatieke als recreatieve spelers  

(maar minder extra surplus) 

 Toepassingen: 

 Tweedelige tarieven kunnen gebruikt worden voor discriminatie: 
 Door een hoger lidgeld te heffen, krijgt men een beperkter publiek 

o (vb. in Dancing bepaalde soort klanten weghouden) 
 
Tweedelige tarieven kunnen gebruikt worden voor toch profijtelijk te zijn aan een lage prijs: 

 Een natuurlijke monopolist is niet profijtelijk aan de sociaal aanvaarde      
 Via het toepassen van een tweedelig tarief kan hij wel winst maken 

 
 



 

 124 

12.4 Derdegraads prijsdiscriminatie: marktsegmentatie 

12.4.1 Twee verschillende segmenten, twee verschillende prijzen 
Bij 3e graad prijsdiscriminatie wordt er een verschillende prijs aangerekend op basis van het 

marktsegment waartoe je behoort. 

Producenten weten dat niet al hun klanten even prijsgevoelig zijn: 

 

Ze trachten dus de markt op te splitsen (“segmenteren”) zodat ze: 

 Een hogere prijs kunnen vragen aan de prijsongevoelige klanten: |     | laag 

 Een lage prijs kunnen vragen aan de prijsgevoelige klanten: |     | hoog 

Het is nu voldoende om te weten tot welke groep een klant behoort. Men hoeft via dit 

systeem niet langer per klant de maximale betalingsbereidheid te weten. 

12.4.2 Screening 
Producenten moeten wel een manier bedenken om de prijsgevoelige klanten te kunnen 

scheiden van de prijsongevoelige. Dit gebeurt op basis van een eigenschap die: 

 eenvoudig observeerbaar is   (vb. leeftijd via identiteitskaart) 

 verband houdt met de betalingsbereidheid (vb. studenten prijsgevoeliger) 

Een veelgebruikte eigenschap voor segmentatie is leeftijd. 65+’ers en studenten hebben een 

beperkter budget en meer tijd wat hen prijsgevoeliger maakt dan anderen. 

Intertemporele prijsdiscriminatie 

Men kan de markt segmenteren op basis van het tijdstip waarop de klant het product koopt: 

 hogere telefonieprijzen gedurende de dag: bedrijven bellen => prijsongevoeliger! 

 Hogere prijs bij introductie nieuw technologisch product: 

Techneuten die het als eerste kopen zijn prijsongevoeliger 

 Hoe meer op voorhand je je vliegticket koopt hoe goedkoper: prijsgevoeliger ! 
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Kortingsbonnen 

Een kortingsbon verdeelt de markt in twee segmenten: 

 Consumenten die de bon hebben uitgeknipt:  prijsgevoelig 

 Consumenten die bon niet hebben uitgeknipt:  prijsongevoelig 

12.4.3 Optimale prijszetting 
 De marginale kost om te produceren blijft voor elk segment dezelfde:    

 De vraag is nu: Hoe bepaalt de producent zijn prijs zodat hij zijn winst kan maximaliseren? 

 Intuïtief 

 Indien er één groep is geldt in het optimum:       

 Deze redenering trekken we door naar 2 groepen:            

Stel dat        : als we een extra eenheid verkopen aan groep 1 brengt dat meer op 

dan als we die eenheid aan groep 2 verkopen. 

 Meer verkopen aan groep 1 dan aan groep 2: 

o Dit kan door   ↘ en   ↗ 

 Alle eenheden die overgaan van groep 1 naar 2 brengen extra geld op 

Op een bepaalt moment zal de overgang niet meer mogelijk zijn en is:         

 Wiskundig 

    (     )     (  )     (  )    (     ) 

 Eerste orde voorwaarde: 

{
 
 

 
   (  

    
 )

   
  

  (  
    

 )

   
  

 

{
 
 

 
     (  

 )

   
 

   (  
    

 )

   
  

    (  
 )

   
 

   (  
    

 )

   
  

 

 Omdat de marginale kosten dezelfde zijn voor de productie van    en   : 

{
   (  

 )    (  
    

 )   

   (  
 )    (  

    
 )   

 {
   (  

 )    (  
    

 )

   (  
 )    (  

    
 )

 

    (  
 )     (  

 )    (  
    

 )  

Hieruit bepaalt men de optimale hoeveelheden. Door deze in te vullen in de inverse 

vraagcurves bekomt men de prijzen. 

  



 

 126 

Rol van de prijselasticiteit 

Herinner:      (  
 

 
    

) 

De evenwichtsvoorwaarde kan dan herschreven worden als: 

  (  
 )  (  

 

   
    

)    (  
 )  (  

 

   
    

)    (  
    

 ) 

Dit betekend dat we de groep met de hoogste prijselasticiteit het minste zullen aanrekenen. 

Voorbeeld:          (  
 

   
)               

  

   
 

  

 
   

           (  
 

  
)               

  

   
     

12.4.4 Derdegraads prijsdiscriminatie met hoeveelheidsbeperkingen 
Een luchtvaartmaatschappij bv. kan maar een beperkte hoeveelheid klanten bedienen.  

De evenwichtsvoorwaarde blijft gelden, er komt enkel een beperking op de hoeveelheden 

bij. 

12.4.5 “Building Fences” => NK 

12.5 Tying (Tie-in Sales) 
Tie-in sale           = een verkooptechniek waarbij een klant een product enkel kan kopen 

wanneer hij zich verbindt om ook een gerelateerd product te kopen. 

Dit soort technieken kunnen gebruikt worden i.p.v. prijsdiscriminatie wanneer de producent 

geen kennis heeft over de betalingsbereidheid van zijn klanten. 

 Vb. producent van kopieermachine wil onderscheid maken tussen iemand die veel kopieën 

maakt en iemand die er weinig maakt.  

 Producent kan dit niet afleiden !!! 

 Opl.: Klanten moeten zich verbinden om enkel papier bij de producent te kopen. 

12.5.1 Bundeling 
Bundeling           = een techniek waarbij goederen samen aangeboden worden en het 

niet mogelijk is om de goederen apart aan te kopen. 

Vb.: 4-gangenmenu versus losse gerechten in een restaurant, samen aanbieden van een 

computer en een scherm. 
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Bundeling: 

 is voordelig als de voorkeuren voor de producten in de bundel negatief gecorreleerd 

zijn 

 is nadelig als de voorkeuren voor de producten in de bundel positief gecorreleerd 

zijn 
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De negatieve correlatie zet klanten aan om beide producten te kopen, waar ze anders maar 

één van beide zouden aankopen. 

12.5.2 Gemengd bundelen 
De producent kan zijn winst nog meer maximaliseren door de producten zowel apart als 

gebundeld aan te bieden. 

 

De voorkeuren zijn negatief gecorreleerd. 

Betalingsbereidheid voor een bundel: $1700 

 

 

De producent heeft 3 mogelijkheden: 

 Geen bundeling 

Vraagcurve naar computers:             

Winst maximaal als:                        
 

 
   

De prijs van computers zal zijn:        

 

Vraagcurve naar monitors:             

Winst maximaal als:                       
 

 
   

De prijs van monitors zal zijn:       

 

Winst:                                  

 

 Bundeling 

Alle 4 de klanten hebben een gelijke betalingsbereidheid voor de bundel. 

Indien de prijs        zullen er     bundels verkocht worden 

 

Winst:                      

 

 Gemengd bundelen 

Klant 1 wil voor de computer een prijs betalen die      

De winst op deze klant zal hoger zijn als we hem enkel een monitor 

aanbieden tegen een prijs gelijk aan zijn betalingsbereidheid: 

 enkel monitor:                

 bundel:                   

 

Klant 4 wil voor de monitor een prijs betalen die      

De winst op deze klant zal hoger zijn als we hem enkel een computer 

aanbieden tegen een prijs gelijk aan zijn betalingsbereidheid: 
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 enkel computer:                  

 bundel:                    

 

De overige klanten kopen de bundel aan omdat de aparte prijs te hoog ligt. 

12.6 Reclame 
 Reclame zorgt voor 2 effecten: 

 Je hoopt meer te verkopen:  ↗     ↗ 

 Reclame kost geld:    ↗ 

De marginale kost blijft echter dezelfde, aangezien de reclame uitgaven onafhankelijk zijn 

van de geproduceerde hoeveelheid. (   
   ( )

  
) 

Het uiteindelijke doel van reclame is om meer winst te creëren. 

 

Initiële situatie:            

Reclame maken:  ↗       

     ↗         

Er wordt extra winst gemaakt als de extra inkomst van reclame groter is dan de extra kost 

van reclame. 
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Hoe bepaalt een bedrijf zijn reclamebudget? (dit was ooit een examenvraag) 

Vraag afhankelijk van de prijs en de uitgaven aan reclame:  (   ) 

Winstfunctie:  (   )     (   )    ( (   ))    

Winstmaximalisatie:  

{

  (   )

  
  

  (   )

  
  

 

  (   )

  
   

( (   )    
  (   )

  
)  (

   ( (   ))

  
 
  (   )

  
)    

     
  

  
   ( )  

  

  
   

   
  

  
(    )    

  

  
(    )     

 (    )     
  

  
 

(    )

 
  

 

 
 
  

  
 

(    )

 
  

 

     

( ) 

  (   )

  
   

(  
  (   )

  
)  (

   ( (   ))

  
 
  (   )

  
)      

   
  

  
   ( )  

  

  
   

   
  

  
     ( )  

  

  
( ) 

Marginale opbrengst reclame = marginale kost reclame 
Meer reclame zorgt voor meer vraag, maar men moet ook meer produceren!:  

kost reclame + extra kost productie 

 
  

  
(    )    

(    )

 
 

 

  
  

 
 

 
(    )

 
 

 

 
  

 
  

  
  

 
 

    

 
 

 

 
       

( ) 

Waarin       de reclame elasticiteit v/d vraag: hoeveel meer verkopen als reclame uitgaven ↗ met 1%  
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Samennemen van (1) en (3) geeft: 

 
 

     

 
 

 
 

      
  

 

 
             

  
     

     

 
 

   
( ) 

Interpretatie: 

RL: Reclame uitgaven gedeeld door de omzet:  welk % van de omzet uitgeven aan 

reclame? 

Uit (4) leiden we af: 

 Als reclame maken een hoge invloed heeft op de vraag dan moet je een hoger 

aandeel van de omzet uitgeven aan reclame: 

      groot  
 

   
 groot 

 Als de vraag zeer prijsgevoelig is (=prijselastisch) dan moet je weinig reclame maken: 

|     | groot  
 

   
 klein 

Deze laatste implicatie kan een beetje moeilijk zijn om te begrijpen. Een verklaring voor deze 

implicatie is te vinden in vergelijking (1): 

(    )

 
  

 

     

 

|     | groot   de afwijking van de prijs t.o.v. de marginale kost is klein 

  (wanneer de consumenten prijsgevoelig zijn, wil men de prijs niet te ver opdrijven) 

|     | groot   kleinere prijs: reclame maken = meer verkopen, maar je verkoopt tegen een 

lagere prijs: €1 uitgeven aan reclame zal minder opbrengen. 

 |     | klein   hogere prijs: €1 uitgeven aan reclame zal meer opbrengen. 

Als toepassing van deze tweede implicatie merken we op dat in markten onder zuivere 

mededinging (vb. graanmarkt) bijna nooit reclame gemaakt wordt. Dit komt omdat 

       . Reclame maken in dit geval is zinloos, omdat men ook meer kan verkopen zonder 

reclame te maken. 

Veel bedrijven maken te veel reclame. Waarom?  

 concurrenten maken meer reclame: ze denken dat ze winst zullen mislopen als ze 

dat ook niet doen. 
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H13. Marktstructuur en concurrentie 

13.1 Marktstructuren 
 Marktstructuren verschillen op basis van 2 kenmerken: 

 het aantal bedrijven op de markt 

 de productdifferentiatie 

Op basis van deze twee dimensies kunnen we volgende marktvormen onderscheiden: 

 Aantal bedrijven 

Veel Beperkt 
Eén 

dominant 
Eén 

P
ro

d
u

ct
-

d
if

fe
re

n
ti

at
ie

 

Identieke 
producten 

Zuivere 
mededinging 

Homogene 
producten 
oligopolie 

Dominant 
bedrijf 

Monopolie 

Gedifferentieerde 
producten 

Monopolistische 
concurrentie 

Gedifferentieerde 
producten 
oligopolie 

/ / 

 

Het valt duidelijk op dat de markten met “imperfecte concurrentie” tussen de perfecte 

concurrentie en de monopolie vallen. 

Bij monopolie en zuivere mededinging houden bedrijven geen rekening met hun rivalen. 

Ofwel hebben ze er geen (= monopolie), ofwel heeft één bedrijf geen invloed op de markt (= 

zuivere mededinging: prijsnemers). 

Wanneer het aantal bedrijven beperkt is kennen de bedrijven elkaars identiteit en zullen ze 

rekening houden met wat de concurrenten doen. Men doet aan strategisch gedrag: bij het 

nemen van beslissingen houden ze rekening met de reactie van de andere bedrijven. 

13.2 Oligopolie met homogene producten 
 Marktkenmerken: 

 veel vragers, weinig aanbieders 

 elk bedrijf heeft een dalende vraagcurve: elke producent neemt een groot deel van 

de marktvraag voor zich 

 competitieve afhankelijkheid: de beslissingen die een bedrijf neemt hebben een 

invloed op de winst van de andere bedrijven 

Er zijn 3 modellen te onderscheiden voor oligopolie met homogene producten: 

 Cournot model: concurrentie in hoeveelheden: hoeveelheidsbeslissing 

 Bertrand model: concurrentie in prijzen:  prijsbeslissing 

 Stackelberg model: leider-volger model 
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Op markten met homogene producten wordt er bijna nooit aan prijsconcurrentie gedaan. De 

consumenten kopen immers aan de laagste prijs, prijsconcurrentie zou dus resulteren in de 

nul prijs. 

Op markten met heterogene producten komt prijsconcurrentie vaker voor omdat er nog 

steeds mensen zijn met een voorkeur voor het specifieke product. Het is de combinatie van 

prijs en voorkeur die de consument aanzet tot het nemen van zijn beslissing, daar waar die 

beslissing bij een homogene productenmarkt enkel genomen wordt op basis van de prijs. 

13.2.1 Het Cournot model van Oligopolie (*) 
 Assumpties 

 Homogene producten: 

De klant kan het product van producent A niet onderscheiden van het 

product van producent B. 

Gevolg: de klant koopt het product aan de laagste prijs. 

 Non-coöperatief gedrag: 

Beslissingen worden niet samengenomen, maar ieder bedrijf beslist voor zich 

 Gelijktijdige output beslissingen: 

De marktspelers nemen hun beslissingen gelijktijdig. Ze kunnen elkaars 

gedrag dus niet op voorhand bestuderen. 

De bedrijven nemen outputbeslissingen! Nadat de marktoutput vast ligt geeft de markt de 

prijs. 

 Winstmaximalisatie onder het Cournot model (lineair model) 

 Er zijn twee spelers op de markt:    (  )       en     (  )      

Stel dat de marktvraag gegeven wordt door:      (     ) 

Bedrijf 1 heeft geen invloed op de output    van bedrijf 2, maar deze output zal wel zijn 

optimale beslissing beïnvloeden. Gegeven dat bedrijf 2   
̅̅̅̅  produceert maximaliseert bedrijf 1 

zijn winst: 

   
  

  (     
̅̅̅̅ )   (     

̅̅̅̅ )      (  ) 

    
  

  (     
̅̅̅̅ )  [   (     

̅̅̅̅ )]       

Eerste orde voorwaarde: 

  

   
             

̅̅̅̅         
   

  
 

 

 
  
̅̅̅̅  

Gegeven de hoeveelheid die bedrijf 2 produceert zal bedrijf 1 zijn hoeveelheid volgens deze 

reactiefunctie bepalen.  

(analoog voor bedrijf 2) 



 

 134 

 Het Cournot evenwicht 

= een evenwicht in een oligopolie markt waarin elk bedrijf zijn winst maximaliserende output 

kiest, gegeven de output van alle andere bedrijven. 

Geen enkel bedrijf haalt er voordeel bij om van dit evenwicht af te wijken eens het tot stand 

gekomen is. 

Het Cournot evenwicht ligt daar waar de reactiefuncties elkaar snijden: 

 

{
   

   

  
 

 

 
  
̅̅̅̅

   
   

  
 

 

 
  
̅̅ ̅

 {
   

   

  
 

 

 
  

   
   

 
    

 
   

  
 

 

 
   

   

 
    

 
   

  
 

 

 
   

   

 
       

     (   )

  
 

 

 
    

 
    

  
 

 

 
        

   

  
 
 

 
    

   

  
 

   
   

  
 

 

 
(
   

  
)     

   

  
 

   

  
    

 (   )  (   )

  
 

    
     

  
    

   

  
 

In het optimum geldt:   
    

  

Gegeven   
 , het beste wat bedrijf 1 kan doen is   

  produceren. 
Gegeven   

 , het beste wat bedrijf 2 kan doen is   
  produceren. 

De prijs in het evenwicht wordt gegeven door:      (  
    

 )       (
 (   )

  
) 

     
 

 
(   )    
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De winst in het evenwicht is dan voor beide bedrijven: 

   (
    

 
) (

   

  
)   (

   

  
)     (

    

 
  ) (

   

  
)     

   

 
 
   

  

    
(   ) 

  
 

 Hoe bereiken bedrijven het Cournot evenwicht in praktijk? 

Bedrijven kennen elkaar en hebben een zekere marktkennis. Ze kennen m.a.w. de 

reactiecurve van hun concurrenten. Ze maken dus een afweging en zonder dat iemand al 

actie heeft ondernomen zullen ze tot dezelfde uitkomst komen. 

(herlees HB. p. 536-537 en slides p.5) 

 Het Cournot evenwicht versus Monopolie evenwicht en Zuivere mededing 

De evenwichtswaarden van de Cournot duopolie liggen tussen de evenwichtswaarden van 

perfecte concurrentie en monopolie: 

 

      (     )          

 Zuivere mededinging Cournot duopolie Kartel (monopolie) 

Marktprijs 10 40 55 

Markthoeveelheid 90 60 45 

Marktwinst 0 1800 2025 

(voor berekeningen van deze waarden: zie bijlagen) 

Men kan monopolie en zuivere mededinging ook beschouwen als extreme gevallen van 

oligopolie. 
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Uitbreiding naar   willekeurige bedrijven: 

We berekenen hier de winstmaximalisatie van een oligopolie met   bedrijven: 

Inverse vraagfunctie:  

 ( )               ∑  

 

   

 

Elk bedrijf   kampt met volgend winstmaximalisatieprobleem: 

   
  

    ( )        (  ) 

Eerste orde voorwaarde: 

   

   
   (

  ( )

  
 
  

   
)    ( )     (  )    

Binnen de haken staat de kettingregel toegepast op  ( ),   is immers ook een functie: 
  

   
  :  

  ( )

  
    ( )     (  )    

  ( )

  
    ( )     (  ) 

 
 ( )

 
 

 

 ( )
  
  ( )

  
    ( )     (  ) 

Hierin herkennen we 
 

 ( )
  

  ( )

  
 als de inverse van de prijselasticiteit van de vraag: 

 
 ( )

 
 

 

     

    ( )     (  )  (
 

 
 

 

     

    ) ( )     (  ) 

We definiëren nu het begrip marktaandeel van een bedrijf als volgt: 

   
  

 
 

Substitutie in de voorgaande uitdrukking geeft: 

(
  

     

  ) ( )     (  )  
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Monopolie en zuivere mededinging zijn dus inderdaad extreme gevallen van een oligopolie 

met   bedrijven: 

 Zuivere mededinging: elk bedrijf heeft een miniem marktaandeel: 

 ( )     (  ) 

 Monopolie: monopolist bedient de hele markt en heeft dus een     : 

(  
 

     

)     

 Cournot evenwicht en de IEPR 

 Indien er   identieke bedrijven op de markt zijn kan de vergelijking herschreven worden als: 

(

 
 

     

  ) ( )    ( )  
    

 
  

 

       

 

 Hieruit leiden we af dat: 

 Hoe minder spelers op de markt: hoe hoger de prijs 

 Hoe hoger de prijselasticiteit:  hoe lager de prijs 

13.2.2 Het Bertrand model van Oligopolie 
 Assumpties 

 Homogene producten 

 Non-coöperatie 

 Gelijktijdige prijsbeslissingen 

Normaal gezien doet men niet aan prijsconcurrentie bij homogene producten. In sommige 

gevallen kan het wel nuttig zijn te concurreren in prijzen om te proberen om een andere 

speler uit de markt te krijgen. 

Door de prijs laag te houden kan men meer verkopen, maar de consument koopt steeds dat 

product met de laagste prijs. 

 Uitkomsten van het Bertrand model 

 De beste reactie op de prijs van een concurrent is om een lagere prijs te vragen: 

Omdat de producten identiek zijn zal de consument kiezen voor het product met de 

laagste prijs. De producent met de laagste prijs bedient dus de hele markt, terwijl de 

producent met de hoogste prijs niets verkoopt. 

 Het Bertrand evenwicht zal daar liggen waar     : 

Beide bedrijven zullen uiteindelijk hun prijsoorlog stoppen daar waar     . Een 

prijs lager dan de marginale kost zullen ze nooit vragen, omdat ze dan verlieslatent 

zouden zijn. 
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 Het bedrijf met de laagste marginale kost zal in de markt blijven: 

Indien één van de bedrijven een hogere marginale kost heeft, zal het niet de laagst 

mogelijke prijs kunnen aanbieden. Aangezien consumenten kiezen voor het product 

met de laagste prijs zal dit bedrijf geen afzet meer hebben en de sector moeten 

verlaten. 

 In het Bertrand evenwicht is de winst gelijk aan nul. 

Merk nog op dat men via het Bertrand model aan twee bedrijven al genoeg heeft om 

dezelfde uitkomst te bekomen als in een markt met zuivere mededinging. 

13.2.3 Waarom zijn het Cournot en Bertrand evenwicht verschillend? (*)
 Bertrand model: 

      

 Geen winst 

Cournot model: 

      

 Winst 

Vanwaar komt dit verschil? 

In het Cournot model hebben de reactiefuncties een negatieve helling: de bedrijven 

reageren niet zo agressief. Als A minder produceert zal B meer produceren. 

In het Bertrand model hebben de reactiefuncties een positieve helling: de bedrijven 

reageren zeer agressief en nemen elkaars klanten af. Als A zijn prijs verlaagt om meer te 

verkopen, zal B zijn prijs nog lager zetten. 

Concurrentie in prijzen is dus veel agressiever dan concurrentie in hoeveelheden. 

13.2.4 Het Stackelberg model van Oligopolie (*) 
 In het Stackelberg model worden de beslissingen niet langer gelijktijdig genomen: 

 De Stackelberg leider: beslist zijn prijs/hoeveelheid als eerste 

 De Stackelberg volger: bepaalt zijn prijs/hoeveelheid op basis van de leider 

Optimaal gedrag van de volger 

Inverse vraagfunctie:  ( )     (     ) 

Kostenfunctie volger:    (  )      

Het probleem van de volger is gelijkaardig aan het probleem in het Cournot model. Gegeven 

de hoeveelheid die de leider op de markt zet, wat is mijn optimale reactie? 

   
  

  (  
̅̅ ̅   )   (  

̅̅ ̅   )      (  ) 

    
  

  (  
̅̅ ̅   )  [   (  

̅̅ ̅    )]       
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Eerste orde voorwaarde: 

  

   
             

̅̅ ̅           (  
̅̅ ̅)  

   

  
 

 

 
  
̅̅ ̅  

De volger zal altijd reageren volgens zijn reactiefunctie. 

Optimaal gedrag van de leider 

Het probleem waar de leider mee kampt, is iets ingewikkelder. 

De leider weet hoe de volger zal reageren en houdt hier rekening mee in zijn 

winstmaximalisatie. 

   
  

  (     )   (     )      (  ) 

    
  

  (     )  [   (     (  ))]       

    
  

  (     )  [   (   
   

  
 

 

 
  )]       

    
  

  (     )  [   (   
 

  
(       ))]       

 

Eerste orde voorwaarde: 

   (     )

   
          

 

 
  

 

 
          

 

 
  

 

 
        

    
   

  
 

De hoeveelheid van de volger wordt dan gegeven door: 

   
   

  
 

 

 

   

  
    

         

  
    

   

  
 

Dit levert een prijs van: 

     (
   

  
 

   

  
)    

   (         )

 
   

    

 
 

Gegeven deze hoeveelheden en prijs kunnen we de winst berekenen: 

               
    

 

   

  
  

   

  
    

(    )(   )    (   )

  
 

    
(   )((    )    )

  
    

(   ) 
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(    )(   )    (   )

   

    
(   )((    )    )

   
    

(   ) 

   
 

Besluit 

De leider heeft bij concurrentie in hoeveelheden een voordeel bij het zetten van de eerste 

stap (     ). Bij concurrentie in prijzen is het echter mogelijk dat hij in het nadeel is! 

Omdat het eerste bedrijf zijn beslissing eerder neemt is het in staat om over te produceren 

en zo het tweede bedrijf te dwingen om zijn productie terug te schroeven.  

Omdat het tweede bedrijf zijn output terugschroeft stijgt de prijs en verhoogt dit de 

inkomsten van het eerste bedrijf. 

De leider heeft een grotere winst dan in het Cournot evenwicht, terwijl de volger een lagere 

winst heeft dan in het Cournot evenwicht. (Cournot: beide bedrijven zelfde winst!) 

13.3 Markten met één dominant bedrijf 
 Assumpties 

 Eén dominant bedrijf: heeft grootste marktaandeel, bedient bijna hele markt 

o Reageert als prijszetter 

o Rekening houdend met de hoeveelheid die de fringe op de markt zal zetten 

aan die prijs  

 Hoog # kleine bedrijfjes: “competitive fringe” 

o Reageren als prijsnemers 

Meestal is dit slechts een fase in de levensloop van de markt die niet lang blijft duren. 

Vb. Belgische banksector (Generale Bank had vroeger bijna hele markt), productie van 

lampen (GE). 

Gedrag van de competitive fringe 

De competitive fringe gedragen zich als prijsnemers. Hun gedrag is dus gelijk aan het gedrag 

op een competitieve markt: voor elk bedrijf      . 

Hieruit wordt het aanbod van alle bedrijfjes in de fringe afgeleid. 

Gedrag van het dominant bedrijf 

Het dominant bedrijf bepaalt zijn outputniveau, rekening houdend met het feit dat de 

competitive fringe een deel van de markt zal bedienen. Er blijft voor hem dus slechts een 

deel van de marktvraag over: de residuele vraag. 
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Residuele vraag:  Wat schiet er van de vraag over voor mij als de fringe al x aanbiedt? 

           

Het evenwicht wordt dan gevonden daar waar         , de prijs wordt eveneens 

gegeven door de residuele vraagcurve. 

Wat als het aantal bedrijfjes in de fringe toeneemt? 

 

De aanbodcurve van de competitive fringe draait naar beneden (meer aanbod bij zelfde 

prijs). Hierdoor zal ook de residuele vraag van het dominant bedrijf dalen. Gevolg is dat de 

winst van het dominant bedrijf afneemt. Op lange termijn verdwijnt dus de dominante 

situatie. 

Het dominant bedrijf kan er voordeel bij halen om minder te produceren dat de winst 

maximaliserende hoeveelheid om zo de prijs lager te houden en de toestroom van kleine 

bedrijfjes in de sector af te zwakken. 
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13.4 Oligopolie met horizontaal gedifferentieerde producten 

13.4.1 Wat is productdifferentiatie? 
 Productdifferentiatie (Heterogene producten) 

Klanten kunnen de producten van bedrijf A zeer duidelijk onderscheiden van de 

producten van bedrijf B. 

 De producten worden niet langer aanzien als perfecte substituten 

 Horizontale productdifferentiatie (Substitueerbaarheid) 

Sommige klanten prefereren het product van bedrijf A, andere klanten prefereren 

het product van bedrijf B. 

 Rol van de voorkeuren van de consument !!! 

Wanneer de prijs van één van beide producten stijgt, zullen sommige consumenten 

overstappen op het alternatief, terwijl anderen het merk trouw blijven. 

Beide producten kennen een aparte vraagfunctie. 

Verticale productdifferentiatie  (Superioriteit) 

 Iedereen is het erover eens dat het ene product beter is dan het andere 

 Verschil in kwaliteit 

13.4.2 Bertrand prijscompetitie met horizontaal gedifferentieerde 

producten 
 Assumpties 

 Gedifferentieerde producten 

 Non-coöperatie 

 Simultane prijsbeslissingen 

Voorbeeld: Coca Cola versus Pepsi Cola 

Vraagfunctie naar Coke:               
Vraagfunctie naar Pepsi:              

De vraagfuncties zijn dus mede afhankelijk van de prijs naar het (imperfecte)substituut: 
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Beide bedrijven gaan nu hun winst maximaliseren volgens        en beschouwen daarbij 

de prijs van het andere bedrijf als gegeven. 

Dit resulteert in twee reactiefuncties die functie zijn van de prijs van de concurrent. 

Het Bertrand evenwicht ligt daar waar deze reactiefuncties snijden: 

 

Interpretatie Bertrand evenwicht 

 Het evenwicht ligt daar waar alle bedrijven kiezen voor de beste reactie op elkaars 

acties. 

 De winsten zijn positief (prijzen liggen boven MC) 

 Prijzen hoeven niet identiek te zijn als de bedrijven niet gelijk zijn: 

o Onafh. van de prijs zijn er nog steeds mensen die het merk trouw blijven 

 De reactiefuncties hebben een positieve helling: 

o Agressieve concurrentie 

o Maar concurrentie w afgezwakt t.o.v. homogene producten door 

differentiatie en klantenbinding 

Voorbeeld kanaaltunnel versus ferry’s  (zie HB p. 556 – toepassing 13.5) 

Dit voorbeeld toont aan dat het Bertrand model wel degelijk de realiteit zeer 

nauwkeurig benadert. 

13.4.3 Bertrand-Stackelbergh model 
Veronderstel dat één bedrijf de eerste stap zet (leider): hij zet zijn prijs eerst rekening 

houdend met het feit dat de andere bedrijven zullen reageren. 

Is er nog steeds een voordeel voor het bedrijf dat de eerste stap zet? Waarom (niet)? 

  



 

 144 

13.5 Besluiten uit oligopolie markten 
 Bertrand en Cournot concurrenten houden rekening met strategische afhankelijkheid 

door het opstellen van een “beste reactie plan” = reactiefunctie 

 Bij homogene producten: 

o Bertrand evenwicht (prijsconcurrentie):  geen winst + lage prijs 

o Cournot evenwicht (hoeveelheidsconcurrentie): wel winst + hoge prijs 

o Het evenwicht is afhankelijk van de gelijktijdigheid waarin beslissingen 

worden genomen (Stackelberg). 

 De helling van de reactiefunctie weergeeft de agressiviteit van de concurrentie: 

o Cournot: positieve helling: passieve concurrentie 

o Bertrand: negatieve helling: agressieve concurrentie 

 Afweging tussen coöperatie en zelf-interest: (prisoners dilemma) 

o Winsten zijn het hoogste als bedrijven opereren als één monopolist 

o Elk individueel bedrijf kan zijn winst echter nog verhogen door meer te 

produceren dan de kartelpartners 

Overheid & oligopolie 

 Coöperatie tussen oligopolisten is niet gewenst door de maatschappij: 

o De prijzen zijn hoger 

o De geproduceerde hoeveelheid ligt lager 

 Wetgeving verbiedt alle acties met als doel om concurrentie te verlagen of om een 

markt te monopoliseren 

 In sommige gevallen is de wetgeving moeilijk te handhaven (internationale kartels): 

o Het kartel wordt ook van binnenuit bedreigd, doordat de partners meer 

winst kunnen halen door zich niet aan de kartelafspraken te houden. 

o In praktijk zijn er dus weinig stabiele kartels te vinden. 

13.6 Monopolistische concurrentie 
 Marktkenmerken: 

 Veel kopers, veel verkopers 

 Vrije toegang en uitgang (  oligopolie) 

 Horizontale productdifferentiatie 

13.6.1 KT en LT evenwicht bij monopolistische competitieve markten 
 Korte termijn 

Elk bedrijf maximaliseert zijn winst volgens      , rekening houdend met de prijzen van 

alle andere bedrijven in de markt, en het effect van hun prijzen op hun vraagcurve. 

Het evenwicht ligt daar waar elk bedrijf een prijs vraagt die de beste reactie is op de prijzen 

van alle andere bedrijven in de markt. 

Omdat      wordt er winst gemaakt en zullen nieuw bedrijven de markt betreden. 
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 Lange termijn 

Doordat nieuwe bedrijven toetreden, zal de individuele vraag naar het product voor elk 

bedrijf dalen. Op LT zal de winst dus richting nul evolueren. 

13.6.2 Prijselasticiteit van de vraag, marges, # bedrijven in de markt 

13.6.3 Zakken de prijzen wanneer meerdere bedrijven toetreden? 
 Doordat er bedrijven toetreden, zal de vraagcurve voor elk bedrijf wijzigen: 

 Nieuwe bedrijven “stelen” klanten van oude bedrijven: vraag daalt voor zelfde prijs 

 Als meerdere bedrijven toetreden, wordt het voor de consument moeilijker om 

prijzen te vergelijken. Doordat de klanten minder efficiënt kunnen vergelijken 

worden ze iets prijsongevoeliger (curve w steiler). 

Beide effecten samen resulteren in een hogere prijs. 

13.6.3 Implicaties van monopolistische concurrentie 
      ook op LT 

 Bedrijven produceren niet op het minimum van de    

o Trade-off tussen schaalvoordelen en meer variatie 

 Verhoging van het aantal bedrijven kan leiden tot hogere prijzen! 

13.7 Belangrijke opmerkingen over marktstructuren 
 Marktstructuren worden gekarakteriseerd door: 

 Aantal kopers en verkopers op de markt 

 De graad van productdifferentiatie 

 De toegangscondities 

Enkel productdifferentiatie of enkel een weinig aantal aan concurrenten is niet voldoende 

om te kunnen af stappen van de nulwinst bij zuivere mededinging. (cf. Bertrand model bij 

homogene producten en monopolistische concurrentie). 

  



 

 146 

H14. Speltheorie en strategisch gedrag 

14.1 Het concept van het Nash-evenwicht 

14.1.1 Een eenvoudig spel 
Speltheorie         = de tak van de micro-economie die zich bezighoudt met de analyse 

van optimale beslissingen in competitieve situaties 

Strategie             = een plan voor de acties die een speler in een spel zal nemen onder 

alle mogelijke omstandigheden waarin de speler zich zou kunnen 

bevinden. 

Strategische beslissing een beslissing over de acties die de speler zal nemen, rekening 

houdend met hoe de andere spelers zouden kunnen reageren op die 

acties. 

14.1.2 Het Nash-evenwicht 
Nash-evenwicht een situatie waarin elke speler in een spel die strategie kiest die de 

hoogste payoff geeft, gegeven de strategieën gekozen door andere 

spelers. 

In het Nash-evenwicht heeft geen enkele speler er baat bij om de situatie te veranderen. 

Het evenwicht zet zichzelf in stand, maar geeft daarom nog niet het maximale collectieve 

payoff. 

14.1.3 Het prisoners’ dilemma 
Prisoners’ dilemma          = een spelsituatie waarin er een afweging moet worden 

gemaakt tussen het collectieve en het persoonlijk belang 

14.1.4 Dominante en gedomineerde strategieën 
Dominante strategie       = een strategie die beter is dan alle andere mogelijke 

strategieën, onafhankelijk van wat de andere speler doet. 

Gedomineerde strategie een strategie zodat de speler een andere strategie heeft die 

de speler een grotere payoff geeft onafhankelijk van wat de 

andere speler doet. 

Als beide spelers een dominante strategie hebben dan resulteren deze strategieën in het 

Nash-evenwicht. 

Wanneer slechts één speler een dominante strategie heeft, dan zal deze strategie tot het 

Nash-evenwicht leiden. De tegenspeler zal dan die strategie kiezen die de beste reactie is op 

de dominante strategie van de eerste speler. 
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Wanneer geen enkele speler een dominante strategie heeft, maar beiden een gedomineerde 

strategie hebben, dan kan het Nash-evenwicht eenvoudiger gevonden worden door de 

gedomineerde strategieën te elimineren. 

Waarom komen prisoners’ dilemma’s voor? 

1. Als andere spelers blijven vasthouden aan de strategie die de beste collectieve 

uitkomst geeft, is het in jouw voordeel om daarvan af te wijken 

2. Afwijken van de strategie die de beste collectieve uitkomst geeft is de dominante 

strategie voor beide spelers 

3. Wanneer een speler een dominante strategie heeft, dan zal deze strategie leiden tot 

het Nash-evenwicht 

Daarom is de verwachte uitkomst het Nash-evenwicht 

14.1.5 Spelen met meer dan één Nash-evenwicht 
Nash-evenwichten hoeven niet uniek te zijn. Er is een mogelijkheid dat er meerdere Nash-

evenwichten zijn binnen een zelfde spel. 

Voorbeeld: “Bank runs” HB p. 580-581 

Hoe vind je alle Nash-evenwichten? 

1. Zoek de beste reactie van speler 1 op alle verschillende strategieën van speler 2. 

2. Zoek de beste reactie van speler 2 op alle verschillende strategieën van speler 1. 

3. Alle Nash-evenwichten zijn te vinden daar waar de beste reacties uit (1) en (2) 

samenvallen. 

14.1.6 Gemengde strategieën 
Pure strategie        = een specifieke keuze uit een van de spelers mogelijke strategieën in 

een spel. 

Een pure strategie leidt niet tot een Nash-evenwicht. 

 

Gemengde strategie       = een keuze tussen twee of meerdere pure strategieën volgens 

een vooraf bepaalde kans. 

 Bij gemengde strategieën is er wel een Nash-evenwicht te vinden. 
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14.1.7 Samenvatting: Hoe het Nash-evenwicht vinden in een gelijktijdig zet 

spel met twee spelers 
  

 

 

 

14.2 Het herhalende Prinsoners’ dilemma 
In realiteit worden komen prisoners’ dilemma’s niet geïsoleerd voor, maar worden ze steeds 

opnieuw herhaald. In herhaalde prisoner’s dilemma’s is coöperatie een meer verwachte 

uitkomst: 

 Bedrijven prefereren een LT payoff boven een eenmalige hoge payoff 

 Non-coöperatie kan afgestraft worden door de andere speler de volgende keer dat 

het dilemma zich voordoet: 

o Eens dat een van de spelers heeft gekozen om niet te coöpereren zal de 

andere dat vanaf de volgende beurt ook doen 

 

Strategieën bij herhalende prisoners’ dilemma’s 

Trigger strategieën: 

 Enkel coöpereren zolang als de andere spelers dat ook doen 

 Speciaal geval: grim trigger strategie: 

o Wanneer één bedrijf niet coöpereert, resulteert het spel in een non-

coöperatie voor de rest van de tijd. 

Tit-for-tat strategie: 

 Non-coöperatie wordt slechts afgestraft gedurende één ronde 

 In de volgende ronde keert men terug naar coöperatie 
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De kans op coöperatie is afhankelijk van: 

 Het geduld van de spelers 

Als de spelers een winst op lange termijn prefereren boven een winst op 

korte termijn zal de coöperatie waarschijnlijker zijn. 

 De frequentie van de interactie 

Wanneer de tijd tussen interacties korter is zal coöperatie waarschijnlijker 

zijn. (Als tussentijd lang is zou de tegenspeler non-coöperatie kunnen 

vergeten) 

 De mogelijkheden om non-coöperatie te detecteren 

Hoe makkelijker non-coöperatie te detecteren is, hoe waarschijnlijker 

coöperatie zal zijn 

 De grootte van de éénmalige opbrengst van non-coöperatie 

Hoe groter de opbrengst van éénmalige non-coöperatie is, hoe groter de 

verleiding om die opbrengst ineens te nemen i.p.v. te wachten op een 

opbrengst op lange termijn. 

14.3 Sequentiële zetspelen en strategische zetten 
Sequentieel zet spel        = spel waarin één speler eerst aan zet is voor de andere 

spelers. De tweede speler observeert de actie genomen door 

de eerste speler voor zelf te beslissen welke actie hij zal 

ondernemen. 

Een voorbeeld hiervan is het Stackelberg model. 

14.3.1 Analyse van sequentiële zetspelen 
 Sequentiële zetspelen kunnen geanalyseerd worden aan de hand van een spelboom. 

Spelboom    = een diagram dat de verschillende strategieën van elke speler volgt in de 

volgorde waarin ze worden gekozen. 
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Dit soort problemen kunnen opgelost worden via achterwaartse inductie: we starten 

achteraan de spelboom en zoeken de optimale keuze voor de speler bij elk beslissingspunt. 

Het evenwicht bij een sequentieel zet spel verschilt van het simultane zet spel: 

 De speler die de eerste zet maakt kan de beslissing van de tweede speler forceren. 

14.3.2 De strategische waarde van je opties te beperken 
 Het zetten van de eerste stap impliceert een beperking op je toekomstige stappen. 

(Wanneer een bedrijf bekent maakt om een productupdate te lanceren binnen 6 maanden, 

dan verbindt het zich ertoe om dat ook te doen.) 

Deze verbintenis heeft een strategische waarde! 

Strategische zet     = een actie ondernomen door een speler in een beginstadium van het 

spel die zijn eigen gedrag en het gedrag van de andere spelers in het 

spelverloop beïnvloed in zijn voordeel. 

Voorbeelden: 

 Productcompatibiliteit 

 Manier van beloning voor managers (marktaandeel vs. winst) 

 Israël verbindt zich ertoe om nooit te onderhandelen met terroristen 

Een strategische zet heeft pas waarde als: 

 hij zichtbaar is voor de andere spelers 

de andere spelers moeten weet hebben van de ondernomen actie 

 hij makkelijk te begrijpen is voor de andere spelers 

de andere spelers moeten inzien wat de zet inhoud voor hen 

 hij moeilijk om te keren is 

Vb. wanneer bepaalde activa moeten worden aangekocht om de actie uit te 

voeren zal men minder snel op zijn stappen terugkomen (sunkkost gaat 

verloren). (Cf. Airbus beslist A380 te bouwen: moet grote kosten doen en kan 

beslissing dus niet eenvoudig omkeren) 

Strategische zetten leveren een voordeel omdat de kans klein is dat andere spelers de 

drastische beslissing zullen volgen. 

  



 

 151 

 Strategische zetten en “first mover advantage” in het Stackelberg model 

 Het strategische effect zal bedrijf A ertoe aanzetten om meer te produceren dan in 

het Cournot model: 

o Dit leidt tot een lagere output voor bedrijf B 

o Als bedrijf B zijn output verlaagt, verhoogt dat de marktprijs en behaalt 

bedrijf A een hogere opbrengst op bestaande verkopen 

 Het strategische effect zal niet voorkomen als: 

o De output van de leider niet observeerbaar was voor de volger 

o De leider zijn outputkeuze kon omdraaien 

o De leider er niet in slaagde om zijn hogere output te produceren 

Andere voorbeelden van strategische zetten: 

 Het maken van grote sunk investeringen 

o Stelt het bedrijf in staat te produceren in de markt, maar heeft geen 

restwaarde als het bedrijf de markt verlaat. 

o Maar het kan niet altijd in het bedrijf zijn voordeel zijn om zo’n grote 

hoeveelheid te produceren 

 Signalen geven om de tweede zetter te manipuleren 

o Als de tweede zetter imperfecte informatie heeft over de markt, dan kan het 

zijn dat de volger gaat kijken naar de leider om marktkennis op te doen. 

o De leider kan zijn acties zo kiezen dat deze dat wat de volger leert over de 

markt gemanipuleerd wordt. 

 Predatory pricing 

o Een bedrijf kan een extreem lage prijs vragen voor zijn product om te 

verhinderen dat andere bedrijven tot de markt zouden toetreden. 
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APPENDIX 

A.1 Bijzondere vraagfuncties en hun karakteristieken 
Vraagfunctie Functievoorschrift       

Lineair            
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A.2 Bijzondere nutsfuncties en hun karakteristieken 
Nutsfunctie Functievoorschrift                Opm. 

Lineair             
 

 
 Perfecte substituten 

Vaste 
proporties 

      {   }       Perfecte substituten 

Cobb-
Douglas 

                             
  

  
  

Quasi-lineair    ( )     
  ( )

  
   

  ( )

 
 

Vraag naar x wijzigt 
niet bij een 

inkomensverandering 

A.3 Bijzondere productiefuncties en hun karakteristieken 
Productiefunctie Functievoorschrift           Schaalopbrengsten Opm. 

Lineair         
 

 
   Constant 

Perfecte 
substituten 

Vaste proporties      {   }        
Perfecte 

complementen 

Cobb-Douglas         
  

  
   

       stijgend 

       constant 

       dalend 

 

CES   (  
    

    
   
 )

 
    

  
 
 

  
 
 

   Constant 
 

 


	Voorwoord
	1.1 Waarom micro-economie studeren?
	1.2 Drie Analytische hulpmiddelen
	1.2.1 Beperkte optimalisatie
	1.2.2 Evenwichtsanalyse
	1.2.3 Vergelijkende statistieken

	1.3 Positieve en normatieve analyse
	2.1 Vraag, aanbod en marktevenwicht
	2.1.1 Vraagcurves
	2.1.2 Aanbodcurves
	2.1.3 Marktevenwicht
	2.1.4 Veranderingen in vraag en aanbod

	2.2 Prijselasticiteit van de vraag
	2.2.1 Elasticiteit langs specifieke vraagcurves
	2.2.2 Prijselasticiteit van de vraag en totale inkomsten
	2.2.3 Determinanten voor de prijselasticiteit van de vraag
	2.2.4 Markt gebonden versus merk gebonden prijselasticiteiten

	2.3 Andere elasticiteiten
	2.3.1 Inkomenselasticiteit van de vraag
	2.3.2 Kruiselingse prijselasticiteit van de vraag
	2.3.3 Prijselasticiteit van het aanbod

	2.4 Elasticiteit op lange termijn versus korte termijn
	2.4.1 Grotere elasticiteit op LT dan in KT
	2.4.2 Grotere elasticiteit op KT dan in LT

	2.5 Back-of-the-Envelope Calculations
	2.5.1 Opstellen van lineaire vraagcurves via hoeveelheid, prijs en elasticiteit
	2.5.2 Identificeren van vraag en aanbodcurves (Identificatieprobleem)
	2.5.3 Herkennen van prijselasticiteit van de vraag in aanbodsprongen

	3.1 Representaties van voorkeuren
	3.1.1 Assumpties over consumentenvoorkeuren
	3.1.2 Ordinale en kardinale rangering

	3.2 Nutsfuncties
	3.2.1 Voorkeuren met één goed: Marginaalnutsconcept
	3.2.2 Voorkeuren met meerdere goederen: Marginaal nut, indifferentiecurves, en marginale substitutiegraad

	3.3 Speciale voorkeuren
	3.3.1 Perfecte substituten
	3.3.2 Perfecte complementen
	3.3.3 De Cobb-Douglas Nutsfunctie
	3.3.4 Quasilineaire nutsfuncties (*)

	Fundamentele vraag: Maakt consumptie gelukkiger? (*)
	4.1 De Budgetbeperking
	4.1.1 Effect van een inkomensverandering op de budgetrechte
	4.1.2 Effect van een prijsverandering op de budgetrechte

	4.2 Optimale keuze
	4.2.1 Begrijpen waarom een goederenbundel niet optimaal is
	4.2.2 De optimale goederenbundel vinden
	4.2.3 2 manieren van denken over optimalisatie: Dualiteit (*)
	4.2.4 Hoekoplossingen

	4.3 Consumenten keuze met composietgoederen (*)
	4.3.1 Toepassing: Coupons en geldsubsidies (*): HB p. 121
	4.3.2 Toepassing: Lid worden van een club (*)
	4.3.3 Toepassing: Sparen en lenen (*)
	4.3.4 Toepassing: Duurzame goederen (*)
	4.3.5 Toepassing: Hoeveelheidskortingen

	4.4 Verborgen voorkeur (*)
	5.1 Optimale keuze en vraag
	5.1.1 Effecten van een verandering in prijs
	5.1.2 Effecten van een verandering in inkomen
	5.1.3  Effecten van een verandering in prijs of inkomen: algebraïsche benadering

	5.2 Verandering in de prijs van een goed: Substitutie-effect en inkomenseffect
	5.2.1  Het substitutie-effect
	5.2.2  Het inkomenseffect
	5.2.3 Inkomens en substitutie-effect bij niet normale goederen

	5.3 Verandering in de prijs van een goed: consumentensurplus
	5.3.1 Consumentensurplus begrijpen via de vraagcurve
	5.3.2 Consumentensurplus begrijpen vanuit het optimale keuze diagram

	5.4 Marktvraag
	5.4.1 Marktvraag met netwerkeffecten

	5.5 De keuze tussen werk en vrije tijd (*)
	5.5.1 Als lonen stijgen, daalt eerst de vrijetijd, daarna neemt ze toe (*)
	5.5.2 De achterwaartse bengeling van het aanbod voor werk (*)
	5.5.3 Verdere vragen om over na te denken (*)

	5.6 Consumptieprijsindexen
	5.6.1 Substitutie vertekening in consumptieprijsindex (*)

	6.1  Introductie in input en productiefuncties
	6.2 Productiefuncties met één input
	6.2.1 Totale productfuncties
	6.2.2 Marginaal en gemiddeld product
	6.2.3 Relatie tussen marginaal en gemiddeld product (*)

	6.3 Productiefuncties met meer dan één input
	6.3.1 Totaal product en marginaal product met twee inputfactoren
	6.3.2 Isoquanten
	6.3.3 Economische en oneconomische productiegebieden
	6.3.4 Marginale technische substitutiegraad

	6.4 Substitutiemogelijkheden tussen inputs
	6.4.1 Substitutiemogelijkheden voor een bedrijf grafisch weergeven
	6.4.2 Substitutie elasticiteit (*)
	6.4.3 Speciale productiefuncties (*)

	6.5 Schaalopbrengsten
	6.5.1 Definities
	6.5.2 Speciale productiefuncties en schaalopbrengsten
	6.5.3 Schaalopbrengsten versus dalende marginale opbrengsten

	6.6 Technologische vooruitgang (*)
	7.1 Kostenconcepten voor besluitvorming
	7.1.1 Opportuniteitskost
	7.1.2 Economische versus boekhoudkundige kosten
	7.1.3 Sunk (onvermijdbare) versus nonsunk (vermijdbare) kosten (*)

	7.2 Het kostenminimalisatie probleem
	7.2.1 Lange termijn versus korte termijn
	7.2.2 Het lange termijn kostenminimalisatie probleem
	7.2.3 Isokostenlijnen
	7.2.4 Grafische karakteristieken van de oplossing voor het LT kostenminimalisatie probleem
	7.2.5 Hoekoplossingen

	7.3 Vergelijkende statistieken voor kostenminimalisatie
	7.3.1 Vergelijkende statistieken voor veranderingen in inputprijzen
	7.3.2 Vergelijkende statistieken voor veranderingen in output
	7.3.3 Samenvattend: input vraagcurves
	7.3.4 Prijselasticiteit van de vraag naar inputs (*)
	7.3.5 Sherpard’s Lemma (*)

	7.4 Korte termijn kostenminimalisatie
	7.4.1 Karakterisering van de kosten op korte termijn
	7.4.2 Kostenminimalisatie op korte termijn
	7.4.3 Vergelijkende statistieken: korte termijn vraag naar input versus lange termijn vraag naar inputs
	7.4.4 Meer dan één variabele input in de korte termijn

	7.5 Uitbreidingen (*)
	7.5.1 Dualiteit tussen kosten en productie beslissingen (*)
	7.5.2 Kosten minimaliserend gedrag met constante schaalopbrengsten en vaste output proporties (*)

	8.1 Lange termijn kostencurves
	8.1.1 Lange termijn totale kostencurve
	8.1.2 Hoe verschuift de LT totale kostencurve als de inputprijzen wijzigen?
	8.1.3 Lange termijn gemiddelde en marginale kostcurves (*)

	8.2 Korte termijn kostencurves
	8.2.1 Korte termijn totale kostencurve
	8.2.2 Relatie tussen de lange termijn en de korte termijn kostencurves
	8.2.3 Korte termijn gemiddelde en marginale kostencurves
	8.2.4 Relatie tussen de LT en KT gemiddelde en marginale kostencurves(*)
	8.2.5 Wiskundige relatie tussen KT en LT kosten

	8.3 Speciale topics betreffende kosten (*)
	8.3.1 Schaalvoordelen met meerdere outputs: economies of scope (*)
	8.3.2 Leereffecten (*)

	9.1 Wat is perfecte concurrentie?
	9.2 Winstmaximalisatie bij een prijsnemer
	9.2.1 Economische winst versus boekhoudkundige winst
	9.2.2 De winst maximaliserende output keuze voor een prijsnemer

	9.3 Hoe wordt de marktprijs bepaald? KT-evenwicht
	9.3.1 Kostenstructuur van een prijsnemer
	9.3.2 KT aanbodcurve voor een prijsnemer wanneer 𝑻𝑭𝑪=𝑺𝑭𝑪
	9.3.3 KT aanbodcurve voor een prijsnemer wanneer 𝑻𝑭𝑪=𝑺𝑭𝑪+𝑵𝑺𝑭𝑪(*)
	9.3.4 KT marktaanbodcurve
	9.3.5 KT marktevenwicht bij perfecte concurrentie
	9.3.6 Vergelijkende statistieken voor het KT evenwicht

	9.4 Hoe wordt de marktprijs bepaald? LT-evenwicht
	9.4.1 LT output en fabrieksgrootte aanpassingen door gevestigde bedrijven
	9.4.2 LT aanbodcurve
	9.4.3 Vrije toetreding en LT perfecte concurrentie evenwicht
	9.4.4 LT marktaanbodcurve
	9.4.5 Constante kosten, stijgende kosten, en dalende kosten industrieën (*)
	9.4.6 Wat leert perfecte concurrentie ons?

	9.5 Economische rente en producenten surplus
	9.5.1 Economische rente => NIET KENNEN!
	9.5.2 Producenten surplus

	10.1 De onzichtbare hand, hoeveelheidstaksen en subsidies
	10.1.1 De onzichtbare hand
	10.1.2 Hoeveelheidstaksen
	10.1.3 Taks afwenteling (*)
	10.1.4 Subsidies

	10.2 Prijsplafonds en prijsvloeren
	10.2.1 Prijsplafonds = maximumprijs
	10.2.2 Prijsvloeren = minimumprijs

	10.3 Productiequotums
	10.4 Prijsondersteuningen in de agrarische sector
	10.4.1 Hoeveelheidsbeperkingen
	10.4.2 Staatsaankoop

	10.5 Internationale handel
	10.5.1 Importquotums
	10.5.2 Importtarieven
	10.5.3 Dumping

	11.1 Waarom bestaan monopolistische markten?
	11.1.1 Natuurlijke monopolie
	11.1.2 Toegangsbarrières

	11.2 Winstmaximalisatie bij een monopolist
	11.2.1 De winstmaximalisatie voorwaarde
	11.2.2 Een betere kijk op marginale opbrengst: marginale eenheden en infra marginale eenheden (*)
	11.2.3 Gemiddelde opbrengst en marginale opbrengst (*)
	11.2.4 De winstmaximalisatie voorwaarde grafisch weergegeven

	11.3 Het belang van de prijselasticiteit van de vraag ,𝝐-,𝑸-𝒅.,𝑷.
	11.3.1 Prijselasticiteit van de vraag en de winst maximaliserende prijs
	11.3.2 Marginale opbrengst en prijselasticiteit van de vraag
	11.3.3 Marginale kost en prijselasticiteit van de vraag: de Inverse Elasticiteit Prijszetting Regel (IEPR)
	11.3.5 Marktmacht: De Lerner index (*)

	11.4 Implicaties van monopolistisch gedrag (*)
	11.4.1 Een monopolist heeft geen aanbodcurve (*)
	11.4.2 Een monopolist produceert altijd in de elastische zone van de vraagcurve (*)
	11.4.3 Een vraagstijging gaat niet noodzakelijk samen met een prijsstijging
	11.4.4 Een stijging in MC kan de prijs laten toenemen met meer dan de kostentoename (*)
	11.4.5 Een stijging in MC verlaagt TR (*)

	11.5 Prijszetting in praktijk: Markup-pricing (*)
	11.6 Monopolie met verschillende fabrieken en markten
	11.6.1 Outputkeuze met 2 fabrieken
	11.6.2 Outputkeuze met 2 markten
	11.6.3 Winstmaximalisatie bij een kartel

	11.7 De welvaartseconomie van monopolie
	11.7.1 Het monopolie-evenwicht verschilt van het vrije marktevenwicht
	11.7.2 Welvaartsverlies (Deadweight loss) van een monopolie

	11.8 Overheidsacties tegen monopolie
	11.9 Monopsonie
	11.9.1 De monopsonie winstmaximalisatie voorwaarde (*)
	11.9.2 De IEPR voor monopsonie
	11.9.3 Welvaartverlies van monopsonie

	12.1 Prijsdiscriminatie
	12.2 Eerstegraad prijsdiscriminatie: iedereen zijn eigen prijs
	12.3 Tweegraad prijsdiscriminatie: hoeveelheidskortingen
	12.3.1 Block pricing
	12.3.2 Lidgeld en gebruikstoeslagen

	12.4 Derdegraads prijsdiscriminatie: marktsegmentatie
	12.4.1 Twee verschillende segmenten, twee verschillende prijzen
	12.4.2 Screening
	12.4.3 Optimale prijszetting
	12.4.4 Derdegraads prijsdiscriminatie met hoeveelheidsbeperkingen
	12.4.5 “Building Fences” => NK

	12.5 Tying (Tie-in Sales)
	12.5.1 Bundeling
	12.5.2 Gemengd bundelen

	12.6 Reclame
	13.1 Marktstructuren
	13.2 Oligopolie met homogene producten
	13.2.1 Het Cournot model van Oligopolie (*)
	13.2.2 Het Bertrand model van Oligopolie
	13.2.3 Waarom zijn het Cournot en Bertrand evenwicht verschillend? (*)
	13.2.4 Het Stackelberg model van Oligopolie (*)

	13.3 Markten met één dominant bedrijf
	13.4 Oligopolie met horizontaal gedifferentieerde producten
	13.4.1 Wat is productdifferentiatie?
	13.4.2 Bertrand prijscompetitie met horizontaal gedifferentieerde producten
	13.4.3 Bertrand-Stackelbergh model

	13.5 Besluiten uit oligopolie markten
	13.6 Monopolistische concurrentie
	13.6.1 KT en LT evenwicht bij monopolistische competitieve markten
	13.6.2 Prijselasticiteit van de vraag, marges, # bedrijven in de markt
	13.6.3 Zakken de prijzen wanneer meerdere bedrijven toetreden?
	13.6.3 Implicaties van monopolistische concurrentie

	13.7 Belangrijke opmerkingen over marktstructuren
	14.1 Het concept van het Nash-evenwicht
	14.1.1 Een eenvoudig spel
	14.1.2 Het Nash-evenwicht
	14.1.3 Het prisoners’ dilemma
	14.1.4 Dominante en gedomineerde strategieën
	14.1.5 Spelen met meer dan één Nash-evenwicht
	14.1.6 Gemengde strategieën
	14.1.7 Samenvatting: Hoe het Nash-evenwicht vinden in een gelijktijdig zet spel met twee spelers

	14.2 Het herhalende Prinsoners’ dilemma
	14.3 Sequentiële zetspelen en strategische zetten
	14.3.1 Analyse van sequentiële zetspelen
	14.3.2 De strategische waarde van je opties te beperken

	A.1 Bijzondere vraagfuncties en hun karakteristieken
	A.2 Bijzondere nutsfuncties en hun karakteristieken
	A.3 Bijzondere productiefuncties en hun karakteristieken

