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voorwoord

Voorwoord 

Economie gaat over jou. Het helpt je om een succes te maken van je eigen leven en van de 
samenwerkingsverbanden waaraan je deelneemt. Denk bijvoorbeeld aan je school, het bedrijf 
waar je werkt of het land dat je als kiezer helpt besturen. Economie draait om de vraag hoe 
je meer welvaart kan scheppen voor jezelf, je vrienden, je medescholieren, je collega’s en je 
medeburgers. Meer welvaart betekent meer geluk en minder armoede en milieuvervuiling. Je 
gaat leren hoe je je leven en de samenwerkingsverbanden waaraan je meedoet, kunt analyseren 
en besturen en welke concepten en technieken je daarbij kunnen helpen.

De lesstof is verdeeld over vijf blokken. De eerste twee blokken gaan over principes die je 
persoonlijk raken. Het eerste blok Kiezen en welvaart bekijkt hoe je keuzes maakt waar je zelf 
van profiteert. In het tweede blok Samenwerken en verdelen onderzoek je hoe je voor goede 
samenwerking kunt zorgen. Dat vraagt dat iedereen die meedoet, deelt in het profijt van de 
samenwerking.

Het derde blok Markten en bedrijven verbreedt je blik verder: het onderzoekt samenwerking 
op grotere schaal. Je ontdekt wat de voor- en nadelen zijn van concurrentie op de 
markt en van relaties binnen bedrijven. Op markten ben je vrij om voortdurend van 
transactiepartner te wisselen. Binnen bedrijven niet, daar verbind je je voor langere tijd aan je 
samenwerkingspartners.

In het vierde blok Tijd en risico leer je dat je kunt ruilen over de tijd. Zo kun je nu wat opgeven 
om daar later wat voor terug te krijgen. Maar ruilen over de tijd brengt risico’s met zich mee. Je 
ontdekt hoe je die risico’s kunt verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door solidariteit: het delen 
van risico’s met elkaar.

Het laatste blok Structuur en conjunctuur richt zich op de grootste samenwerkingsverbanden: 
je eigen land en de wereld. Je bestudeert hoe de overheid de samenwerking tussen burgers kan 
bevorderen door hen het vertrouwen te geven dat hun belangen veilig zijn. Daarnaast leer je dat 
het vertrouwen van ondernemers en consumenten in de toekomst kwetsbaar is en met welke 
instrumenten de overheid dat vertrouwen kan proberen te stabiliseren.

De auteurs
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methode gebruik

Werken met Mens & Economie 

Mens & Economie is een economiemethode voor de bovenbouw van havo en vwo. Het 
biedt een samenhangend verhaal: goed kiezen en samenwerken kan welvaart scheppen 
maar gaat niet vanzelf. Economie als de kunst van goed kiezen en samenwerken 
verbindt alle domeinen en concepten van het nieuwe examenprogramma 2023 met 
elkaar. 

In Mens & Economie ontdek je dat economie over je alledaagse leven gaat. In navolging 
van recente wetenschappelijke ontwikkelingen is er volop aandacht voor de relationele 
kant van de gewone mens: vanwege onze begrensde rationaliteit en onze voorkeur voor 
sociale waarden als rechtvaardigheid en wederkerigheid, zijn we op elkaar aangewezen. 
Samenwerking komt alleen van de grond als alle betrokkenen het vertrouwen hebben 
dat ze meeprofiteren. Je leert eerst hoe je welvaart schept door doelen en belangen 
in balans te brengen (in balans), vervolgens wat de valkuilen zijn bij kiezen en 
samenwerken (uit balans) en wat daaraan kan worden gedaan (meer balans).

Didactisch concept Mens & Economie
Een vast ritme van in, uit en meer balans.
• In balans: laat zien hoe je welvaart creëert wanneer alle doelen en belangen in 

balans zijn.
• Uit balans: in de praktijk is de economie niet altijd in balans, keuzes zijn niet altijd 

verstandig en samenwerken lukt niet goed.
• Meer balans: toont de gereedschapskist van de econoom. Met behulp van markt, 

overheid en vrijwillige binding kunnen doelen en belangen beter met elkaar in 
balans komen.

Micro-, meso- en macro-opdrachten
De opdrachten kennen een vast ritme van microcontexten (kiezen en relaties in het hier 
en nu en de verdere eigen levensloop) via meso-onderwerpen (bedrijven en organisaties) 
naar macrocontexten (maatschappelijke thema’s). Mens & Economie legt hetzelfde 
concept taalkundig, grafisch en rekenkundig uit, om het begrip te verbeteren.
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Hoe is de methode opgebouwd? 
De methode bestaat uit 5 blokken. 
• Ieder blok heeft een vaste opbouw in 3 delen: in balans, uit balans 

en meer balans.  
• Elk deel begint met een korte introductie op de betrokken 

hoofdstukken en sluit af met een korte samenvatting en 
begrippenlijst.

• De hoofdstukken bestaan uit meerdere paragrafen. 
• Elke paragraaf begint met een omschrijving van het leerdoel. 
• Daarna volgt uitleg waarbij theorie (in zwart) en context 

(cursief in groen) elkaar afwisselen om het begrip van de stof te 
vergroten. 

• Vervolgens kan de leerling aan het werk met het opgavenboek. 
• De opgaven kennen dezelfde indeling als de theorie: hoofdstukken en 

paragrafen.  Elk hoofdstuk begint met een introductie opdracht, waarna per paragraaf de 
opgaven worden gepresenteerd met aan het eind van elke paragraaf een leerdoelcheck.

Codering
Theorie
In de theorietekst is alle lesstof die niet onder het Centraal Examen  
valt (CE) met een code aangegeven. De codering is steeds links in de 
 kantlijn te vinden. We hanteren de volgende afkortingen:

SE-B    schoolexamenstof voor het verplichte domein B

SE-C    schoolexamenstof voor het verplichte domein C

SE-K    schoolexamenstof voor keuzeroute

SE-KE    schoolexamenstof voor keuzeroute ethiek

SE-KG    schoolexamenstof voor keuzeroute gedragseconomie

Opgaven
Bovengenoemde lesstof-codering is ook in de opgaven weergegeven. Daarnaast zijn 
alle opgaven RTTI* gecodeerd. Het is voor docenten een handig instrument om aan te geven 
welke cognitieve niveaus bij de genoemde leerdoelen bereikt moeten worden: 
reproductie, inzicht en toepassing. Bovendien helpt het leerlingen om 
inzicht te krijgen in wat ze moeten leren, hoe ze moeten leren en met 
welke diepgang.

* https://boomberoepsonderwijs.nl/rtti-wat-het-wel-en-wat-het-niet/
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inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Het katern Kiezen en Welvaart x

Theorie 

In balans  •  Goed kiezen x

Hoofdstuk 1  •  Wat heb je te kiezen? 
1.1 Kiezen en welvaart x
1.2 Ruilen voor arbeidstijd x 
1.3 Ruilen voor geld x 

Hoofdstuk 2  •  Hoe waardeer jij je keuzes? 
2.1 Welvaartsprijzen x
2.2 Waar hangen welvaartsprijzen van af? x 
2.3 Marginale waarde x
2.4 Totale waarde x

Hoofdstuk 3  •  Wat is je beste keuze? 
3.1 Welvaartssurplus x
3.2 Rationeel kiezen x 
3.3 Inkomen en welvaart x

Samenvatting: In balans  •  Goed kiezen x
Begrippenlijst: In balans  •  Goed kiezen x

Uit balans  •  Kiezen als uitdaging x

Hoofdstuk 4  •  Kiezen gaat niet vanzelf 
4.1 Psychologie van kiezen x
4.2 Valkuilen x 
4.3 Keuzeprijzen en interne effecten x 
4.4 Welvaartsverlies van verstoorde prijzen x 

Hoofdstuk 5  •  De valkuil van geld 
5.1 Geldillusie x
5.2 Indexcijfers en procentuele veranderingen x 
5.3 Samengestelde en gewogen indexcijfers x
5.4 Rekenen met reële en nominale waarden x
5.5 Rijkdomsvalkuil, oppotvalkuil en budgetillusie x

Samenvatting: Uit balans • Kiezen als uitdaging x
Begrippenlijst: Uit balans • Kiezen als uitdaging x
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 Hoofdstuk 2   •   Hoe waardeer jij je keuzes?

In hoofdstuk 1 hebben we gekeken naar de gevolgen van mogelijke keuzes. Hoeveel van het ene 
goed kun je krijgen als je het andere goed opoffert? De volgende vraag is dan: wat is voor jou de 
waarde van de goederen die je kunt ruilen? Die vraag staat centraal in dit hoofdstuk.

2.1 Welvaartsprijzen 

d Doel
Je leert wat welvaartsprijzen zijn en hoe die verschillen van marktprijzen.

Welvaart 
Jouw welvaart is de totale waarde die je hecht aan al het goede dat je hebt. Door het maken 
van verstandige keuzes kun je je welvaart te verhogen. Je ruilt dan goederen die je hebt, in voor 
andere goederen die voor jou een grotere waarde hebben dan de goederen die je opgeeft. 

Eva’s hobby is paardrijden. Voor Eva is paardrijden ontspannend, het is waardevol voor haar. 
Ze trekt daar regelmatig een dagdeel voor uit. Het verhoogt haar welvaart ten opzichte van 
thuisblijven.

Welvaartsprijs 
Elk goed heeft voor jou een bepaalde subjectieve waarde. Die waarde druk je uit in je individuele 
welvaartsprijs. De welvaartsprijs geef je weer in geld als rekeneenheid, maar het is niet de prijs 
die je ook werkelijk betaalt voor een goed. Het is het geldbedrag dat het effect op je welvaart van 
het ruilen van een extra eenheid van een goed precies compenseert. Het is het maximumbedrag 
dat je als vrager zou kunnen betalen om een goed te verkrijgen zonder dat je er in welvaart 
op achteruitgaat. Als jij het goed levert, dan is je welvaartsprijs het minimumbedrag dat je 
zou moeten ontvangen om een goed op te geven zonder dat je er daardoor in welvaart op 
achteruitgaat.

Wanneer Eva paardrijdt, levert dit subjectieve opbrengsten voor haar op die ze niet op de rekening 
ziet staan. De waarde bestaat uit het feit dat ze iets doet waar ze plezier aan beleeft en wat 
gezond voor haar is. Als ze zegt dat een rit haar méér waard is dan de €30 die ze ervoor moet 
betalen, dan zegt ze iets over de welvaartsprijs als de subjectieve waarde gemeten in termen van  
de rekeneenheid geld.

Welvaartsprijs versus marktprijs 
De welvaartsprijs verschilt op drie manieren van de marktprijs. Ten eerste kan de welvaartsprijs 
voor hetzelfde product verschillen tussen personen, terwijl de marktprijs voor iedereen 
hetzelfde is. In tegenstelling tot de marktprijs is de welvaartsprijs een individuele prijs die 
afhangt van de betreffende persoon. Verschillende personen hechten vaak verschillende 
waarden aan hetzelfde goed. Ten tweede zijn welvaartsprijzen onzichtbaar en subjectief. Ze 
zijn daardoor lastiger te meten dan marktprijzen, maar ze zijn wel betere indicatoren voor 
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c  Leg met een verwijzing naar het artikel uit het Algemeen Dagblad uit dat de wet van 
wederkerigheid opgaat bij het herstarten van de woningbouw. [T2] 

d  Als de overheid ervoor kiest de maximumsnelheid te verlagen kan de welvaart toenemen. 
Onder welke voorwaarde is dat het geval? [T1] 

Leerdoelcheck: Heb je het leerdoel bereikt?
R d  Ik weet wat goederen, vrije goederen, schaarse goederen, opbrengsten, kosten, 

welvaart en wederkerigheid zijn. 
T1 d  Ik kan uitleggen dat wederkerigheid het noodzakelijk maakt om keuzes te maken, 

dat keuzevrijheid kiezen mogelijk maakt en dat het vak economie je helpt om goede 
keuzes te maken. 

T2 d  Ik kan de verschillende soorten kosten en opbrengsten van keuzes in uiteenlopende 
contexten herkennen en benoemen.

I d  Ik kan beredeneren welke afwegingen individuen en samenwerkingsverbanden 
moeten maken over de kosten en opbrengsten van alternatieve keuzemogelijkheden.

1.2 Ruilen voor arbeidstijd

Opgave 1     Vruchten plukken 

Zoals je in de theorie in paragraaf 1.2 hebt gelezen moet Robinson op het eiland 12 minuten 
offeren om een kilo appels te plukken en 6 minuten om een kilo peren te plukken. Robinsons 
ontdekt dat er naast appels en peren ook citroenen en kiwi’s groeien. In een uur kan hij zes kilo 
citroenen plukken of acht kilo kiwi’s, wanneer hij zich concentreert op één van die vruchten. 

a  Bepaal de prijs van een kilo citroenen en een kilo kiwi’s in de rekeneenheid arbeidstijd (in 
minuten). [T1]

b  Laat met een berekening zien dat de ruilvoet tussen citroenen en kiwi’s ¾ kilo citroenen per 
kilo kiwi’s bedraagt als de totale hoeveelheid tijd die Robinson besteedt aan het plukken van 
vruchten constant blijft. [T1]

c  Zet alle opties voor Robinson op een rij. Bereken daartoe alle ruilvoeten (gegeven een 
constante hoeveelheid tijd) en vul de tabel hieronder verder in. [T1] 
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Een andere manier om naar keuzeproblemen te kijken is dat je jezelf steeds drie vragen stelt.  
De antwoorden op die vragen hangen met elkaar samen. Het antwoord op de vraag ‘wat kies ik’ 
hangt af van de antwoorden op de vragen ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’ 

6  Bedenk een situatie die op jou van toepassing is en beantwoordt één van de drie vragen. 
 Heb je gemerkt dat je bij deze vraag de kosten en opbrengsten probeert in te schatten?  

Dan denk je als een econoom!

1.1 Kiezen en welvaart
 

Opgave 1     Voor niets gaat de zon op  

a  Beschrijf wat het verschil is tussen een vrij goed en een schaars goed. [T1]

b  Bekijk de afbeelding van Robinson Crusoë uit paragraaf 1.1. van de theorie. Robinson beschikt 
over de vrije goederen zonlicht en wind. Noem nog twee andere vrije goederen waarover 
Robinson de beschikking heeft. [T1]

c  Leg uit dat hoewel zonlicht vaak een vrij goed is, mensen toch bereid zijn te betalen voor een 
bezoekje aan een zonnebank. [T2]

d  Om zich te beschermen tegen het zonlicht draagt Robinson een parasol die hij van grote 
bananenbladeren heeft gemaakt. Leg aan de hand van de begrippen kosten en opbrengsten uit 
dat een parasol voor Robinson een schaars goed is. [T2]

e  Vrije goederen kunnen over de tijd veranderen in schaarse goederen, onder invloed van 
menselijke activiteiten. Zo zijn sommige zaken die voor Robinson een vrij goed zijn, voor ons 
een schaars goed geworden. Leg dit uit met een goed waarvoor wij wel kosten moeten maken, 
maar Robinson niet. [I] 

Opgave 2     Arenaboulevard 

Bertine woont dicht bij de Arenaboulevard in Amsterdam. Aan deze boulevard liggen de Johan 
Cruijff Arena, de Ziggo Dome en de Afas Live, waardoor er altijd genoeg te doen is. Op één avond 
zijn er twee evenementen die Bertine allebei leuk vindt: een thuiswedstrijd van Ajax en een 
concert van Kensington. 

a  Benoem welke opbrengsten Bertine mogelijk heeft als ze een evenement bezoekt. [T1]

b  Omdat Bertine beide evenementen leuk vindt vallen die goederen onder de wet van 
wederkerigheid. Hoe luidt die wet? [R]

Niet van ieder goed of iedere dienst wordt de gebruiker beter. In sommige gevallen zelfs slechter. 
Een wat ouderwets woord voor het tegenovergestelde van een ‘goed’ is een ‘kwaad’. 
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Het blok Tijd en risico

In de economie draait het om goed kiezen en samenwerken. In dit blok leer je dat je hierbij ook 
‘over de tijd’ kunt ruilen. Daardoor heb je nog meer mogelijkheden om te kiezen en samen te 
werken. Je kunt vandaag iets krijgen waar je later iets voor teruggeeft. Je kunt ook vandaag iets 
opzijzetten waarvan je later profiteert, bijvoorbeeld door te sparen.  

Als je gaat ruilen over de tijd krijg je te maken met risico’s. Wat als je ziek wordt of werkloos, kun 
je dan je schulden wel afbetalen? En hoe zeker ben je dat je spaargeld groeit en niet krimpt?

Er zijn vijf hoofdstukken waarin je wat je geleerd hebt in Kiezen en welvaart en Samenwerken en 
verdelen toepast op ruilen over de tijd en op het ruilen van risico: 
1. Kiezen over de tijd
2. Samenwerken over de tijd
3. Kiezen met risico
4. Samenwerken met risico
5. Verdelen en herverdelen

In elk hoofdstuk zijn de paragrafen opgedeeld in drie delen: in balans, uit balans en meer balans. 
Hoe ontstaat er meer welvaart als je keuzes en de samenwerking in balans zijn? Wat kan er 
misgaan doordat doelen of belangen uit balans zijn? En wat kan je dan doen om ze meer in 
balans te krijgen?

De tijd als kans en bedreiging, daar gaat dit blok over.

inleiding
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Hoofdstuk 1   •   Kiezen over de tijd

Dit hoofdstuk bouwt voor op het blok Kiezen en welvaart: economie gaat over verstandig kiezen. 
Daar heb je de regel van wederkerigheid geleerd: als je een schaars goed wil verkrijgen moet je 
daar iets anders voor opofferen. Daar komt daar nu de factor tijd bij. 

Kiezen over de tijd houdt in dat de opbrengsten en de kosten van je keuze op verschillende 
tijdsstippen vallen. Je studeert bijvoorbeeld eerst om later een mooie baan te krijgen. Maar 
hoevéél studeren is voor jou het meest verstandig? 

Dat leer je in drie paragrafen:
1.1 In balans: Goed kiezen over de tijd. We passen de theorie uit het blok Kiezen en welvaart toe: 

je blijft meer van iets kiezen zolang de marginale opbrengsten van die keuze hoger zijn dan 
de marginale kosten van wat je als gevolg van die keuze opgeeft.

1.2 Uit balans: Kiezen over de tijd is lastig. Wat zijn de valkuilen waardoor je keuzes kunt maken 
waar je later spijt van krijgt?

1.3 Meer balans: Verplicht sparen voor je pensioen. Soms lijkt de toekomst zo ver weg dat je 
mensen moet helpen om verstandig te kiezen over de tijd.

De voorbeelden komen uit het leven van twee havoleerlingen: Zaineb en Dylan. Je maakt kennis 
met hun afwegingen met betrekking tot tijd.
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1.1  In balans: goed kiezen over de tijd 

d Doel
Je leert hoe verstandig kiezen over de tijd werkt. 

Zaineb is een havoleerlinge die weet dat er een leven komt na haar middelbare school. Moet ze 
daar nu al mee bezig zijn? Of is het beter om van dag tot dag te leven en zo veel mogelijk te halen 
uit hun middelbareschooltijd? Ze wil in elk geval op vakantie meteen na haar eindexamen. 

Verstandig ruilen over de tijd
In het blok Kiezen en welvaart heb je geleerd dat kiezen neerkomt op ruilen met jezelf: als je 
meer wilt krijgen van het ene goed moet je daar iets anders voor opofferen. Je hebt ook gezien 
dat je drie stappen doorloopt als je verstandig kiest: (1) wat heb je te kiezen? (2) hoe waardeer jij je 
keuzes? (3) wat is je beste keuze? Deze stappen doorloop je ook als je verstandig wilt ruilen over 
de tijd, alleen gebruiken we nu andere woorden.

(1) Wat heb je te kiezen? 
Bij kiezen over de tijd kun je vandaag goederen opofferen om er in de toekomst goederen voor 
terug te krijgen. De goederen die je vandaag opgeeft om in de toekomst meer te consumeren 
noemen we investeringen. Als je investeert offer je consumptie nu op om later meer te kunnen 
consumeren. 

Hoeveel je nu moet offeren hangt af van de verhouding tussen de goederen die je later 
terugkrijgt en de goederen die je vandaag opgeeft. Bij investeringen drukken we deze 
ruilverhouding meestal uit als een procentuele verandering: met welke percentage groeit de 
hoeveelheid goederen in de toekomst als je vandaag deze goederen investeert? Deze groeivoet 
kun je zien als het rendement op wachten: het zogenoemde tijdsrendement. 

Zaineb spaart voor haar vakantie na haar havo-examen. Ze heeft een bijbaan in een kwekerij van 
Oesterzwammen in Liessel. Die paddenstoelen groeien heel snel. Zaineb mag een deel zelfstandig 
kweken en verkopen. Elke week is er de afweging of ze nu moet plukken, of toch nog even moet 
wachten. De oesterzwammen groeien met 4 % per week. Het rendement op wachten is voor Zaineb 
dus 4 % per week.

ho
of

ds
tu

k 
1  

• 
 K

ie
ze

n 
ov

er
 d

e 
ti

jd
  



13Mens & Economie  •  Tijd en risico

(2) Hoe waardeer jij je keuzes? 
Individuele welvaartsprijzen (zoals betalings- en leveringsbereidheid) beschrijven de subjectieve 
waarde die iemand toekent aan goederen. Dat geldt ook voor ruilen over de tijd. Voor veel 
mensen geldt dat ze liever vandaag iets krijgen dan dat ze een jaar moeten wachten. Ze eisen 
daarom een positief rendement op hun investering in ruil voor het opgeven van consumptie 
nu. Als je geduldig bent en al bij een laag rendement tot uitstel bereid bent, dan heb je een lage 
tijdsvoorkeur. Maar stel je consumptie alleen uit bij een hoog rendement, dan heb je een hoge 
tijdsvoorkeur.

Mensen die veel uren per week werken waarderen hun vrije tijd steeds meer. Daardoor stijgt de 
leveringsdrempel van hun arbeidsaanbod: ze willen alleen een uur extra werken als daar flink 
wat loon tegenover staat. Zo is het ook met ruilen over de tijd. Als je nu heel veel goederen hebt 
om te consumeren, wil je bij een laag rendement best wat investeren voor morgen. Maar als je al 
veel geïnvesteerd hebt en daardoor steeds minder over hebt om vandaag te kunnen consumeren, 
eis je een hoog rendement voor extra investeringen. 

(3) Wat is je beste keuze? 
Om tot een optimale keuze te komen vergelijk je de marginale opbrengsten met de marginale 
kosten van het investeren van steeds één eenheid extra. Je tijdsvoorkeur is dus de leverings-
drempel voor je investeringen. Je blijft namelijk alleen extra investeren zolang het tijdsrendement 
hoger is dan je tijdsvoorkeur. In het optimum is het feitelijke rendement gelijk aan het geëiste 
rendement van je tijdsvoorkeur.  

Zaineb heeft 5 kilo oesterzwammen staan in haar kweekbakken. Ze besluit om 3 kilo te laten 
staan om verder te laten groeien. Twee kilo oogst ze wel voor de verkoop. Het rendement van  
4 % op wachten, is niet hoog genoeg om haar af te houden van het nu verdienen van geld dat 
ze wil uitgeven tijdens de uitverkoop die volgende week begint (zie het snijpunt in figuur 1.1); de 
vierde en de vijfde kilo oesterzwammen haalt ze daarom vandaag wel uit de bakken. 
 
Figuur 1.1 Kiezen over de tijd
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1.2   Uit en meer balans: kiezen over de tijd is lastig 

d Doel
Je kunt uitleggen waarom beslissers vaak een te groot gewicht toekennen aan het heden ten 
opzichte van de toekomst en wat je daaraan kan doen.  

Zaineb spaart met de oesterzwammen-verkoop voor haar vakantie na haar havodiploma. Het 
schiet echter onvoldoende op. Zaineb heeft het vaak te druk met andere zaken. Ze komt aan het 
oogsten en verkopen van de oesterzwammen vaak helemaal niet toe. Wat zit haar in de weg?

Kortzichtigheid en begrensde wilskracht
Kiezen over de tijd is vaak lastig door kortzichtigheid: je hecht als beslisser te veel waarde 
aan het heden en te weinig aan de toekomst. Dat komt omdat de consequenties voor het 
heden meteen merkbaar zijn maar de gevolgen voor de toekomst niet. Kortzichtigheid is dus 
een voorbeeld van de beschikbaarheidsvalkuil: je geeft voorrang aan informatie die direct 
beschikbaar en duidelijk is. 

Kiezen is ook moeilijk door je begrensde wilskracht. Er is een conflict tussen wat je doet en wat 
je eigenlijk wil. Je wil sparen voor de toekomst, maar het plezier van het nieuwste mobieltje is zo 
groot dat je de verleiding niet kunt weerstaan om dat mobieltje te kopen. 

Voor Zaineb vraagt het veel wilskracht om naar de oesterzwammenkwekerij te gaan. Ze moet 
vroeg haar bed uit en een flink stuk fietsen. Vriendinnen, Netflix en feestjes krijgen vaak voorrang. 
Zaineb stapt in de beschikbaarheidsvalkuil. Minder naar de kwekerij levert minder geld op, maar 
dat voelt ze niet meteen want de vakantie is nog ver weg. Haar vriendinnen minder zien, doet wel 
meteen pijn. Met opbrengsten in de toekomst en kosten nu, brengt ze de wilskracht niet op om 
zichzelf te dwingen vroeg uit bed te gaan om naar de kwekerij te fietsen.  

Ruilen over de tijd: deugdgoederen en zondegoederen  
Door kortzichtigheid en begrensde wilskracht investeer je te weinig. Investeringen zijn 
deugdgoederen: je kiest er minder van dan goed zou zijn voor jezelf. Een mobieltje kopen op 
afbetaling is een zondegoed: je koopt het te makkelijk omdat je de toekomstige afbetalingen nu 
nog niet voelt. 

Onderweg op de fiets naar de kwekerij denkt Zaineb na over haar leven. Door kortzichtigheid en 
begrensde wilskracht steekt ze te weinig tijd in haar ondernemende bijbaantje, en ook in haar 
school. In haar sociale leven gaat juist te veel tijd verloren. Haar opleiding en haar bijbaan zijn 
deugdgoederen: de kosten gaan voor de baten uit. Haar sociale leven is juist een voorbeeld van 
een zondegoed: de opbrengsten komen in termen van gezelligheid meteen, de kosten komen pas 
wanneer de toetsweek begint.   
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Verstandiger kiezen over de tijd: hoe doe je dat?
Kiezen over de tijd is moeilijk. Om je huidige en toekomstige belangen beter in balans te 
brengen, hebben we weer de drie bekende medicijnen:
• Vrijheid: mensen zelf laten beslissen zodat ze kunnen leren van hun fouten. 
• Dwang: een derde partij, zoals de overheid, beperkt de vrijheid van mensen om slechte keuzes 

te maken.   
• Vrijwillige binding: mensen leggen zichzelf vrijwillig beperkingen op om te voorkomen dat ze 

verkeerde keuzes maken. 

Voor Zaineb geldt dat ze verstandig kiest wanneer ze beter rekening houdt met het zwakke 
langetermijnbelang: vaker naar de kwekerij en meer studeren. Verschillende instituties kunnen 
helpen om beter rekening te houden met het zwakke belang. De oesterzwammen-kweker van 
Lieshout kan Zaineb dwingen vaker naar de kwekerij te komen. Zaineb kan ook zelf besluiten dat 
het nu genoeg is. Ze kan verder haar probleem aan haar vriendinnen duidelijk maken, zodat zij, 
als goede vriendinnen, vaker ‘nee’ zeggen tegen Zaineb.  

Investeren in beter kiezen 
Het lijkt logisch dat ouders en overheden je willen behoeden voor fouten door je te dwingen het 
goede te kiezen. Maar kunnen zij wel weten wat goed is voor jou als het gaat om jouw welvaart? 

Je kunt leren door vallen en opstaan zien als ruilen over de tijd: je maakt nu misschien 
onverstandige keuzes maar als je van je fouten leert, word je wel steeds wijzer. Als je eenmaal 
geleerd hebt hoe lastig het wordt als je te veel op afbetaling hebt gekocht, zul je dat in de 
toekomst minder snel doen.

Ook vrijwillige binding kan je zien als ruilen over de tijd. Je leert jezelf goede gewoontes 
aan zodat je later minder snel in de val trapt. Denk aan het vooraf maken van een 
boodschappenlijstje zodat je niet plotseling dingen koopt die je niet nodig hebt. De eerste keer 
kost dat veel denkwerk en energie, maar na verloop van tijd gaat het vanzelf. 

Oesterzwamkweker van Lieshout wijst dwang af voor Zaineb. Hij ziet haar als een veelbelovend 
meisje. Misschien wel de opvolger van zijn bedrijf. Hij wil dat Zaineb van haar fouten leert. Door 
toe te geven aan de verleidingen, schaadt ze zichzelf en daar komt ze dan vanzelf achter. Dwang 
kan haar weliswaar behoeden voor de kosten van kortzichtigheid in het nu, maar ontneemt haar 
ook de kans om van haar fouten te leren.  

Zainebs vriendinnen willen met haar op vakantie en maken zich zorgen. Ze besluiten om druk 
uit te oefenen op Zaineb: ze gaan samen studeren en zeggen soms feestjes af. Deze druk dwingt 
Zaineb om te doen wat voor haar het beste is. Maar de interventies van de vriendinnen kosten 
Zaineb een deel van haar vrijheid. Een gevaar is wel dat Zaineb nu braaf meewerkt, maar zelf niet 
de intrinsieke motivatie ontwikkelt om te werken en studeren.  
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1.3  Meer balans: verplicht sparen voor je pensioen

d Doel
Je leert hoe je je consumptie gelijkmatig kunt verdelen over je levensloop.

De oom van Zaineb, Jawad, geniet bijna van zijn pensioen na een carrière in de bouw. Zijn 
voormalig werkgever hield pensioenpremie in van het salaris en daar profiteert oom Jawad straks 
van. Hoe is dit systeem zo bedacht?

Meer dwang
Bij sommige beslissingen kun je niet meer van je fouten leren. Een goed voorbeeld is je 
pensioen. Als je te weinig gespaard hebt kun je dat niet meer goedmaken wanneer je oud bent. 
Om kortzichtigheid te bestrijden, verplicht de werkgever of de overheid je om een deel van je 
arbeidsinkomen opzij te zetten voor je pensioenperiode. 

De budgetrestrictie over de tijd
Ook bij ruilen van consumptie over de tijd is sprake van een budgetrestrictie. Als je uitgaat 
van een tijdsrendement van 0% kun je in je leven niet méér consumeren dan dat je in je leven 
verdient. Wiskundig gezien kan je zeggen dat de jaarlijkse consumptie (C) maal het aantal jaren 
dat je nog te leven hebt (L) gelijk is aan het jaarloon (Y) maal het aantal jaren dat je nog arbeid zal 
leveren (A). In formulevorm:

(1.1)   CL = AY.

De jaarlijkse consumptie en het salaris
Je kunt de budgetrestrictie herschrijven zodat je de gemiddelde consumptie kunt bepalen. Deze 
gemiddelde jaarlijkse consumptie is minder dan je jaarloon, omdat je niet alle jaren van je leven 
werkt. De formule voor je gemiddelde consumptie luidt:

(1.2)   C = 
A
L  

Y.

Stel dat je begint te werken op de 26ste, dat je op je 66ste met pensioen gaat, en dat mensen 
gemiddeld 86 jaar oud worden. Je werkt dan nog 40 jaar (A = 66 – 26), maar je consumeert dan 
nog 60 jaar (L = 86 – 26). Als je € 30.000 per jaar verdient, is je gemiddelde consumptie gelijk aan 
C = 

A
L  

Y = 40/60 * € 30.000 = € 20.000. Als je al wilt stoppen op je 56ste, dan neemt je gemiddelde 
consumptie af naar C = 

A
L  

Y = 30/60 * € 30.000 = € 15.000 per jaar. Als je een kleiner deel van je leven 
werkt, moet je dus een kleiner gedeelte van je inkomen consumeren en een groter deel sparen om 
na je pensioen net zo veel te kunnen consumeren als voor je pensioen. 

De jaarlijkse geldstromen
Zolang je inkomen (Y) groter is dan je consumptie (C) zijn je besparingen (S) positief. Als je met 
pensioen gaat wordt je inkomen nul. Je moet dan ontsparen om te kunnen consumeren. Je 
besparingen (S) zijn daarom negatief als je met pensioen bent. De formule voor je besparingen luidt: 

(1.3)  S = Y – C.
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Figuur 1.2 laat de jaarlijkse geldstromen zien uit het eerdere voorbeeld. Het inkomen (de groen 
lijn Y) ligt op € 30.000 per jaar maar daalt naar nul in de pensioenperiode. De consumptie (de 
blauwe lijn C) is constant en ligt op € 20.000. Het verschil tussen het inkomen en de consumptie 
zijn de besparingen (de rode lijn S): voor het pensioen wordt er € 10.000 per jaar gespaard en na de 
pensionering wordt er € 20.000 per jaar ontspaard.

Figuur 1.2 De stroomgrootheden arbeidsinkomen (Y), consumptie (C) en besparingen (S)

De voorraad van pensioenvermogen 
Met de besparingen wordt een totaal pensioenvermogen (TV) opgebouwd. De jaarlijkse 
besparing is een stroomgrootheid omdat het gemeten wordt over een periode. Het totale 
pensioenvermogen is een voorraadgrootheid omdat het gemeten wordt op een bepaald tijdstip. 
De besparingen (S2021) over het jaar 2021 bepalen hoeveel het pensioenvermogen op  
1 januari 2021 (TV1 januari 2022) gegroeid is ten opzichte van het pensioenvermogen op 1 januari 2022 
(TV1 januari 2021). In formulevorm schrijf je: 

(1.4)  TV1 januari 2022  – TV1 januari 2021 = S2021 

In figuur 1.3 zie je hoe het pensioenvermogen (de rode lijn) groeit zolang er jaarlijks € 10.000 
wordt gespaard. Bij pensionering is het totale pensioenvermogen € 400.000. Daarna wordt er 
jaarlijks € 20.000 ontspaart om nog te kunnen blijven consumeren, omdat je nu geen inkomen 
meer hebt. De besparingen zijn nu negatief en het pensioenvermogen neemt daarom af. Bij het 
verwachte levenseinde is het vermogen nul.

Figuur 1.3 De voorraad pensioenvermogen (TV)
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 Hoofdstuk 1   •   Kiezen over de tijd

Verstandig kiezen over de tijd
Als je kiest over de tijd vallen de opbrengsten en de kosten van je keuze op verschillende 
tijdstippen. Om verstandig te kiezen over de tijd doorloop je dezelfde drie stappen als bij het 
verstandig afruilen van goederen op hetzelfde tijdstip. Deze stappen uit het ’in balans’ deel van 
het blok Kiezen en welvaart zijn: (1) wat kan ik? (2) wat waardeer ik? en (3) wat kies ik?

Het tijdsrendement verschaft het antwoord op de eerste vraag: wat kan ik? Dit rendement 
bepaalt de marginale opbrengsten van investeringen en daarmee de ruilverhouding tussen de 
consumptie die je nu offert aan de ene kant en de extra toekomstige consumptie die je daarvoor 
terugkrijgt aan de andere kant.

Je tijdsvoorkeur beantwoordt de tweede vraag: wat waardeer ik? Het is het rendement dat je 
wil hebben op je investeringen om er niet in welvaart op achteruit te gaan als je je consumptie 
uitstelt. 

Voor het antwoord op de derde vraag ‘wat kies ik’, kijk je naar de marginale opbrengsten (het 
tijdsrendement) en de marginale kosten (je tijdsvoorkeur). Je welvaart is maximaal als je blijft 
investeren zolang het tijdsrendement hoger is dan je tijdsvoorkeur.

Kiezen over de tijd is lastig
Verstandig kiezen is lastig door kortzichtigheid en gebrek aan wilskracht. Als beslisser 
heb je vaak onvoldoende oog voor de langetermijneffecten van je keuzes. Je koopt te 
weinig deugdgoederen waarvan de kosten voor de baten uitlopen en je koopt juist te veel 
zondegoederen waarvan je nu al van de opbrengsten geniet, maar de kosten pas later draagt. 

Verstandiger kiezen over de tijd
De rol van de tijd maakt kiezen moeilijker. Maar je kunt ook in jezelf investeren doordat je leert 
van je fouten en goede gewoontes ontwikkelt. Maar als die fouten onherstelbaar zijn, is dwang 
soms een beter medicijn, zoals bij het verplicht sparen voor je pensioen.

 

samenvatting
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 Hoofdstuk 1   •   Kiezen over de tijd

Investeringen: goederen die je vandaag opgeeft om in de toekomst meer te consumeren.

Kortzichtigheid: een onevenredig grote waarde hechten aan het heden ten opzichte van de 
toekomst. Daardoor ligt de keuzeprijs van tijd boven de welvaartsprijs van tijd.

Tijdsrendement: de ruilverhouding die de productiviteit van investeringen meet als het 
rendement op het uitstellen van consumptie: met hoeveel procent kun je in de toekomst meer 
consumeren ten opzichte van het offer dat je vandaag brengt door te investeren in plaats van te 
consumeren?

Tijdsvoorkeur: het rendement dat je eist om consumptie uit te stellen naar de toekomst. Dit 
rendement beschrijft je voorkeur voor huidige consumptie boven toekomstige consumptie.

begrippenlijst
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Hoofdstuk 2   •   

Samenwerken over de tijd

Kiezen over de tijd houdt in dat de opbrengsten en de kosten van je keuze op verschillende 
tijdsstippen vallen. Je studeert bijvoorbeeld eerst om later een mooie baan te krijgen. Op die 
manier investeer je in je toekomst. Daarbij kun je ook samenwerken met anderen: De overheid 
kan jou geld lenen voor je studie, wat jij later terugbetaalt. 

Samenwerken over de tijd gaat niet vanzelf. Er moet aan dezelfde voorwaarden voldaan worden  
die je geleerd hebt in het blok Samenwerken en verdelen: samenwerking moet tot een hoger 
gezamenlijk surplus leiden en alle partijen moeten delen in dat hogere surplus. 

Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie delen:
• In balans: In paragraaf 2.1 bekijk je kredieten (zoals leningen) als samenwerken over de tijd. 

In paragraaf 2.2 leer je over het verschil tussen je inkomsten en uitgaven (je reële rekening) en 
over de schulden en vorderingen die je opbouwt (je financiële rekening). 

• Uit balans: In paragraaf 2.3 verkennen we waarom samenwerken over de tijd niet vanzelf 
gaat.

• Meer balans: Paragraaf 2.4 kijkt weer naar de instrumenten van dwang, vrijheid, of vrijwillige 
binding om de samenwerking over de tijd te verbeteren. In paragraaf 2.5 passen we die 
medicijnen toe op de vraag hoe je kan zorgen voor een goed pensioen.

De voorbeelden gaan over het investeren in de toekomst: een opleiding, een eigen bedrijf en een 
eigen huis. En hoe zit het met het pensioen? Hoe kun je door goed samen te werken over de tijd je 
welvaart vergroten?
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2.1  In balans: krediet als samenwerken over de tijd   

d Doel
Je leert dat zowel kredietgevers als kredietnemers welvaart kunnen winnen door met elkaar 
te ruilen over de tijd als hun individuele tijdsprijzen van elkaar verschillen. 

De overheid wil jou geld lenen of een beurs geven om te studeren, wat gaan studenten daar in de 
toekomst voor teruggeven?

Krediet 
Samenwerken over de tijd gebeurt door het verschaffen van krediet. Er is een kredietgever die 
geld of goederen geeft aan een kredietnemer in het vertrouwen dat de kredietnemer later daar 
iets voor teruggeeft. De kredietnemer heeft dus een verplichting aan de kredietgever, namelijk 
om het krediet terug te betalen. Voor de kredietgever is dat een vordering op de kredietnemer: de 
kredietgever heeft nog wat tegoed van de kredietnemer. Voor de kredietnemer is dat een schuld 
aan de kredietgever. 

De overheid financiert een groot deel van de studie en opleiding van de Nederlandse jeugd.  
Dit krijgt de overheid later terug wanneer de studenten hun studieschuld aflossen.  

Sociale en financiële verplichtingen 
Er zijn twee soorten verplichtingen: sociale (of informele) verplichtingen en financiële (of 
formele) verplichtingen. 
• Bij informeel krediet gaat het om mondelinge afspraken of om onuitgesproken 

verwachtingen over wat je tegoed van elkaar hebt. Dat is het sociale vermogen van mensen. 
• Bij financieel krediet gaat het om formele geldleningen die zijn vastgelegd in een contract. 

De verplichting om het geld later met rente terug te betalen wordt hierin vastgelegd. Als 
een kredietnemer niet wil terugbetalen kan de kredietgever naar de rechter stappen om de 
kredietnemer te dwingen de belofte na te komen. Voor de kredietgever maken financiële 
vorderingen deel uit van haar of zijn financiële vermogen. Voor de kredietnemer tellen 
financiële verplichtingen mee als negatief financieel vermogen. Deze verplichtingen worden 
ook wel schuld genoemd. Het totale financiële vermogen van een huishouden is het verschil 
tussen de financiële vorderingen op anderen en de financiële verplichtingen (of schulden) 
aan anderen. 

Het sociale vermogen van Mo en Yassine is groot. Zelfs voor hun plan om na de studie een 
eigen bedrijf te beginnen, kunnen ze zonder problemen geld lenen van hun ooms en tantes. De 
onuitgesproken verwachting is dat wanneer Mo en Yassine uiteindelijk succesvol zijn, zij royaal 
zijn naar hun familie.  
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Verschillen en wederzijds voordeel 
Ook bij samenwerking over de tijd bieden verschillen tussen mensen kansen voor wederzijds 
voordeel. Twee partijen kunnen allebei welvaart winnen door met elkaar te ruilen over de tijd 
tegen een prijs die inligt tussen hun twee individuele prijzen. Als de een geld gespaard heeft 
en de ander geld nodig heeft om te investeren in een opleiding of een bedrijf, kunnen beiden 
dus welvaart winnen. De investeringen van de één kunnen namelijk gefinancierd worden door 
de besparingen van de ander. Zo kunnen talenten en creatieve ideeën van investeerders beter 
worden benut tegen lagere financieringskosten, terwijl de kredietgevers een hoger rendement 
kunnen halen over hun spaargeld. 

Aankomende ondernemers Mo en Yassine zoeken naar financiers. Ze kennen het tv-programma 
Dragons’ Den waar ondernemers hun plannen pitchen. Wanneer ze de beleggers overtuigen van 
hun innovaties dan krijgen ze hun plannen gefinancierd en kunnen ze beginnen. Als het goed is, 
winnen zowel de ondernemer als de belegger. De ondernemer wint omdat die eerder kan starten, 
en de belegger wint omdat die een hoger rendement krijgt op zijn kapitaal. Maar Mo en Yassine 
hebben geen zin om op tv te komen en zoeken door.

Reële versus nominale rente    
De kredietnemer verplicht zich niet alleen om het krediet terug te betalen, maar zal ook 
rente betalen aan de kredietgever. Je betaalt dus meer geld terug dan dat je geleend hebt. De 
verhouding tussen het geld dat je extra moet terugbetalen (bovenop wat je geleend hebt) en 
het bedrag dat je geleend hebt is de nominale rente (n). Maar door inflatie kan het geld dat je 
later terugbetaalt minder waard zijn dan het geld dat je eerder geleend hebt. De reële rente (r) 
corrigeert de nominale rente (n) voor de inflatie (p). Om de reële rente te berekenen, kun je de 
twee formules gebruiken die je in het blok Kiezen en welvaart geleerd hebt voor het berekenen 
van reële waardeveranderingen uit nominale waardeveranderingen. 

(2.1) De exacte berekening is:  r = 1 + n
1 + p 

 – 1      

(2.2) De vuistregel is:  r = n – p

Terwijl de nominale rente de prijs van het ruilen van geld over de tijd meet, is de reële rente een 
maatstaf voor de prijs van het ruilen van koopkracht over de tijd. De reële rente meet de extra 
koopkracht (consumptie) die de kredietgever terugkrijgt boven op de koopkracht (consumptie) 
die de kredietgever eerder heeft opgegeven. 

Mo en Yassine zagen op tegen het sociaal leenstelsel. Ze wilden geen schuld hebben na hun studie. 
Toch is het sociaal leenstelsel in 2022 interessanter dan ooit. De nominale rente is namelijk 0 
procent voor iemand die in 2021 begint met zijn studie. De inflatie in 2022 is in het eerste kwartaal 
van het jaar echter bijna 10 procent. Wanneer dit percentage voor het hele jaar 2022 zou hoog 
blijft, dan is de reële rente voor een student dat jaar zo’n min 10 procent. De student moet straks 
een bedrag terugbetalen waarvan de koopkracht met 10 procent is afgenomen. Achteraf vinden 
Mo en Yassine hun leenangst moeilijk te begrijpen.   
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2.2  Meten van samenwerken over de tijd: spaarsaldo en financieel vermogen  

d Doel
Je leert dat het saldo op de reële rekening gelijk is aan het verschil tussen inkomsten en 
uitgaven en aan het verschil tussen besparingen en investeringen en dat een positief 
spaaroverschot je financieel vermogen vergroot.    

De broers Mo en Yassine zijn een bedrijf gestart in registratie van deelnemers aan sportevenementen. 
Ze hebben een bedrag gespaard, maar dat is nog niet genoeg. Ze moesten ook bijlenen bij 
familieleden. Maar hoe werkt dat dan?

Ruilen over de tijd en reële rekening
De reële rekening registreert al je inkomsten en al je uitgaven aan goederen. Als je met anderen 
kunt samenwerken over de tijd door geld te lenen of uit te lenen, hoeft de reële rekening niet in 
balans te zijn. Als je meer wilt besteden aan goederen dan je aan inkomsten binnenkrijgt, kun 
je geld lenen van anderen. En als je niet al je inkomen uitgeeft, kun je leningen aflossen of aan 
anderen geld lenen. De financiële rekening van een huishouden registreert de geldstromen die 
te maken hebben met financiële kredietverlening. 

Het bedrijfje van Mo en Yassine is een klein bedrijf. Met hun technologie hebben ze al een paar klanten 
in de regio. Er is een jaarlijkse gravelbike fietstocht die georganiseerd wordt in de buurt. Op de reële 
rekening van hun bedrijfje zie je alle primaire inkomsten en uitgaven. Mo en Yassine hebben hun 
bedrijf gefinancierd met een lening van familieleden. De rente van € 350 op de lening is een uitgave 
op de reële rekening want dat is de prijs die ze moeten betalen voort hun lening. De aflossing van de 
lening staat op de financiële rekening. Daarmee betalen Mo en Yassine de lening geleidelijk terug.

Tabel 2.1 Huishoudboekje van Regina’s familie

Binnenkomende geldstromen Uitgaande geldstromen

Reële rekening € 3000  Omzet Gravelbike evenement
€        0  Ontvangen rente

Totaal: € 3000

€ 350 Rente
€ 600  Vaste lasten  

(gas, water, energie)
€ 600 Boodschappen
€ 150 Bedrijfskleding
€ 350 Reclame
€ 400 Computer
Totaal: € 2450

Financiële rekening €       0  Bijlenen

Totaal: € 0

€ 250 Aflossing lening
€ 300 Beleggen 
Totaal: € 550

Totaal € 3000 € 3000

De reële en de financiële rekening compenseren elkaar   
De budgetrestrictie houdt in dat uitgaande en inkomende geldstromen in balans zijn. Als er 
een verschil is tussen je inkomsten en uitgaven aan goederen, moet je financiële rekening het 
verschil compenseren. De reële rekening en de financiële rekening zijn elkaars spiegelbeeld: ze 
tellen op tot nul. Om een tekort op de reële rekening op te vangen heb je een overschot nodig op 
de financiële rekening: je moet dan geld lenen. Als je een overschot hebt op je reële rekening, kun 
je leningen aflossen en geld uitlenen op je financiële rekening.
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Mo en Yassine hebben op hun reële rekening € 3000 verdiend en € 2450 uitgegeven. Met dit 
overschot van € 550 kunnen ze leningen aan hun familie aflossen en beleggen. Op hun financiële 
rekening zie je een tekort: er gaat immers geld vanuit het huishouden naar de familieleden en de 
bedrijven waarin ze beleggen.

Spaaroverschot versus besparingen
In paragraaf 1.3 heb je geleerd dat besparingen (S) het verschil zijn tussen de inkomsten (Y) en de 
consumptieve uitgaven (C) van een huishouden: 

(2.3)  Besparingen: Y – C = S.

Maar een huishouden koopt niet alleen consumptiegoederen die direct welvaart opleveren. 
Er zijn ook investeringen (I) in kapitaalgoederen. Deze goederen leveren niet alleen nu maar 
ook in de toekomst welvaart op, zoals bijvoorbeeld een huis of een auto. Als het verschil 
tussen de inkomsten (Y) en alle uitgaven (C + I), is het spaaroverschot (Y – C – I) gelijk aan 
het verschil tussen de besparingen (S) en de investeringen (I). Het is het geld dat je boven op 
die investeringen hebt gespaard en dat je gebruikt om leningen af te lossen of vorderingen te 
verkrijgen op anderen. Dit spaarsaldo meet de samenwerking met anderen over de tijd. Als je 
investeert is je spaaroverschot (S – I) kleiner dan je besparingen (S). Een positief spaaroverschot 
vertaalt zich in een overschot op de reële rekening. 

(2.4) Spaaroverschot: S – I.

Besparingen bestaan uit extra kapitaalgoederen en extra financieel vermogen   
Het vermogen van een huishouden (V) groeit met de besparingen (S). Huishoudens kunnen hun 
besparingen op twee manieren benutten: het vergroten van de eigen voorraad kapitaalgoederen (K)  
door te investeren (ΔK = I > 0) of het vergroten van de voorraad financieel vermogen (FV) door 
een overschot op de reële rekening (ΔFV = S – I > 0).  

(2.5)  Vermogensgroei: S = ΔV = ΔK + ΔFV.  

Mo en Yassine hebben in deze periode een computer gekocht voor € 400. Andere kapitaalgoederen 
hebben ze niet aangeschaft (I = € 400). Met het verschil tussen hun inkomsten en consumptieve 
uitgaven van € 550 hebben ze verder € 250 afgelost op hun lening en € 300 belegd in vorderingen 
op anderen. Door hun besparingen is hun vermogen toegenomen met € 950. 

Totale vermogen bestaat uit kapitaalgoederen en financieel vermogen
Het totale vermogen (TV) bestaat uit alle kapitaalgoederen (K) en al het financieel vermogen (FV) 
dat het huishouden over de jaren heen heeft opgebouwd:

(2.6)  Vermogen: TV = K + FV.

Mo en Yassine hebben een familielening open staan van € 105.000 en daarnaast nog € 50.000 
beleggingen buiten hun onderneming. Per saldo is hun financiële vermogen dus negatief:  
– €55.000 (€ 50.000 – € 105.000). De geschatte waarde van hun onderneming is € 200.000.  
Hun totale vermogen is dus € 145.000 (€ 200.000 – € 55.000).  
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2.3  Uit balans: samenwerken over de tijd is lastig

d Doel
Je leert dat ruilen over de tijd vertrouwen vraagt van de partij die krediet verstrekt en 
commitment van de partij die het krediet moet terugbetalen. 

De familieleden van de broers hebben vertrouwen in de onderneming. Van hun familie konden 
Mo en Yassine € 105.000 lenen. Een moeilijke vraag was, hoeveel rente zouden de broers aan hun 
familieleden moeten betalen? 

Belangentegenstelling bij samenwerken over de tijd 
Je hebt gezien dat samenwerken over de tijd voordeel kan opleveren voor zowel de kredietgever 
als de kredietnemer. Ze hebben er dus allebei belang bij om te ruilen. Maar samenwerken over 
de tijd is lastig omdat samenwerkingspartners niet gelijk oversteken. De kredietgever neemt een 
risico door als eerste iets te geven. Maar wat heeft de kredietnemer daarna nog te winnen door 
terug te betalen? Doordat de kredietverlener al betaald heeft, is er een belangentegenstelling 
ontstaan tussen de kredietnemer en de kredietverstrekker. Het terugbetalen is alleen nog in het 
belang van de kredietgever en niet meer in het belang van de kredietnemer.

Het berovingsprobleem
Het verschil in timing maakt de kredietverstrekker kwetsbaar voor beroving. Het 
berovingsprobleem heb je al leren kennen in het blok Samenwerken en verdelen: omdat de 
kwetsbare partij beroving vreest, komt de samenwerking niet tot stand. Samenwerking over 
de tijd vereist dat de kredietgever voldoende vertrouwen heeft in het commitment van de 
kredietnemer om het krediet later terug te betalen nadat de kredietnemer het krediet heeft 
ontvangen. Hoe geloofwaardig is de belofte van de kredietnemer om het krediet terug te 
betalen? 

Twee ooms van Mo en Yassine hebben het geld geleend aan het bedrijfje. Zij lopen nu het risico 
dat de € 105.000 niet terugkomt. Mo en Yassine knipperden wel twee keer met hun ogen toen het 
bedrag verscheen op hun bankrekening. Ze konden hier ook een mooie auto van kopen. 

Kredietrisico 
Door als eerste over te steken draagt de kredietgever het zogenoemde kredietrisico. Dit is het 
risico dat de ander de aflossing en de rente niet kan of wil betalen. Om het kredietrisico van 
wanbetaling te beperken vraagt een bank vaak om informatie over het inkomen en de schulden 
van degene die een lening van de bank vraagt. Een kredietgever kan ook vragen om een 
onderpand. Als de kredietnemer de lening niet terugbetaalt, kan de kredietgever het onderpand 
opeisen. Zo is bij een hypotheeklening het huis het onderpand. Als een hypotheeklening niet 
wordt terugbetaald, eist de bank het huis op zodat de bank het huis kan verkopen om het 
geleende geld terug te krijgen.
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De ooms van Mo en Yassine gingen niet over één nacht ijs. Ze vroegen om een gedetailleerd 
ondernemingsplan. Welke sportevenementen worden er de komende tijd georganiseerd? Hoe 
zeker is het dat Mo en Yassine daar omzet uit halen? Omdat Mo en Yassine zelf heel sportief zijn, 
hebben ze goede contacten met de loop- en fietsorganisaties in de buurt. Bovendien kennen de 
ooms hun neven als hardwerkende ondernemers. Dat geeft hun ooms het vertrouwen dat er een 
stabiele inkomstenstroom op gang zal komen. Bovendien is het registratiesysteem dat Mo en 
Yassine hebben gebouwd los te verkopen. Daarmee kan het dienen als onderpand. 

Hoe hoger het kredietrisico hoe hoger de rente
Kredietverstrekkers willen gecompenseerd worden voor het risico van wanbetaling. Hoe minder 
vertrouwen de kredietverlener heeft dat de kredietnemer kan en wil terugbetalen, hoe hoger 
het extra rendement dat de kredietverlener zal eisen als vergoeding voor het kredietrisico. Ook 
de kwaliteit van het onderpand is van belang. Hypotheekleningen kennen een lagere rente dan 
consumentenkredieten zonder onderpand: de kredietgever kan bij een hypotheek immers het 
huis verkopen als de kredietnemer niet wil of kan betalen. 

Mo en Yassine zijn ook bij een bank geweest om te informeren naar een lening. De bank vond de 
onderneming echter behoorlijk riskant. Alleen tegen een rente van 10% wilde de bank dit risico 
lopen. De bank schatte de verkoopwaarde van het registratiesysteem van de broers niet hoog in. 
Te makkelijk na te maken, was het oordeel.  

De drie componenten van de nominale rente 
De nominale rente op een lening bestaat uit drie delen: 
• de risicovrije reële rente als een vergoeding voor het uitstellen van consumptie door de 

kredietgever; 
• een compensatie voor de verwachte inflatie; 
• een vergoeding voor het kredietrisico.

Mo en Yassine willen dat hun ooms niet toeleggen op de lening. Op zijn minst moeten ze 
gecompenseerd worden voor de verwachte inflatie tijdens de looptijd van de lening. De 
koopkracht van hun kapitaal moet gelijk blijven over de tijd. De familie gaat uit van een inflatie 
van 2% per jaar. Tegelijkertijd beseffen de broers, ondanks hun optimisme, dat er een risico zit aan 
hun onderneming. Het kan misgaan. Voor dit risico moet er ook een opslag op de rente komen. 
Gelukkig hebben de ooms meer vertrouwen in de onderneming, dan dat de bank. De rente die 
wordt afgesproken is 4%. 2% voor de inflatie en 2% voor het kredietrisico.  
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2.4  Meer balans: concurrentie, relaties en dwang

d Doel
Je kunt uitleggen hoe de medicijnen van vrije keuze, duurzame relaties en overheidsdwang 
samenwerken over de tijd kunnen verbeteren.

Samenwerken over tijd is belangrijk. Zo neemt de welvaart van een land toe als er vertrouwen 
is in het financiële systeem. Kredietgevers en kredietnemers kunnen dan profiteren van 
samenwerking over de tijd. Maar hoe komt vertrouwen tot stand?  

De balans tussen de spelers herstellen
Bij samenwerken over de tijd is de kredietgever de kwetsbare speler die eerst moet oversteken 
en daarna maar moet afwachten of de kredietnemer later iets teruggeeft. De positie van de 
kwetsbare kredietgever kan op drie manieren versterkt worden: met vrijheid, met vrijwillige 
binding aan duurzame relaties, en met dwang:
• Vrijheid voor de kredietgever. De vrijheid voor de kredietgever om de kredietnemer de 

volgende keer in de wisselen voor een andere kredietnemer, geeft de kredietnemer een 
belang om de lening af te lossen. De kredietnemer moet dan een afweging maken tussen 
het korte-termijnbelang (geld in de zak houden) en het lange-termijnbelang (later opnieuw 
een lening kunnen afsluiten). Concurrentie werkt vooral goed bij het disciplineren van 
kredietnemers als kredietgevers van elkaar horen welke kredietnemers betrouwbaar zijn. 

• Duurzame, persoonlijke relaties. Informatie over het gedrag van kredietnemers is bij 
complexere samenwerking vaak niet openbaar. Daarom werken kredietgevers graag op 
basis van langdurige relaties. Een gezamenlijk verleden waarin partners elkaar hebben leren 
kennen, vertrouwen en waarderen, vergroot het vertrouwen dat kredietnemers zich aan hun 
beloften houden.  

• Private samenwerking afdwingen. Kredietgever en kredietnemer kunnen een formeel 
contract sluiten om hun afspraken juridisch afdwingbaar te maken. Daardoor binden 
kredietnemers zich sterker aan hun afbetalingsverplichtingen en krijgen kredietgevers meer 
vertrouwen in terugbetaling. 

Nederland is een ‘high trust’ samenleving. Belangrijk voor het onderlinge vertrouwen is een goed 
functionerende rechtsstaat. Contracten moeten worden gerespecteerd want anders dwingt de 
rechter het wel af. Voor het vertrouwen in de kredietmarkt is het belangrijk dat er veel publieke 
informatie beschikbaar is over personen en bedrijven. De Kamer van Koophandel heeft een goed 
register over bedrijven en het kadaster heeft betrouwbare informatie over onroerend goed. De 
kredietregistratie van personen is geregeld in de BKR (Bureau Krediet Registratie). Zo zijn er 
allerlei manieren om de kredietwaardigheid te achterhalen van personen die geld willen lenen.   
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De speciale positie van overheidsschuld 
De overheid leent geld om bijvoorbeeld te investeren in onderwijs of innovatie. De kredietgevers 
van de overheid hoeven niet te wachten met het terugkrijgen van hun geld tot de overheid 
terugbetaald. Schuldbewijzen van overheden en grote bedrijven kunnen namelijk verkocht 
worden aan derden op financiële markten. Deze verhandelbare schuldbewijzen heten obligaties. 
De macht van de overheid om met haar geweldsmonopolie burgers te dwingen belasting te 
betalen draagt bij aan het vertrouwen in staatsobligaties. Omdat de (meeste) overheden hun 
rente en aflossing vrijwel altijd terugbetalen, vragen kredietgevers niet of nauwelijks een 
premie voor kredietrisico. Daarom geldt de rente op overheidsobligaties als maatstaf waarmee 
financiële instellingen de zogenoemde risicovrije rente bepalen. Op basis van deze rente kunnen 
dan de vergoedingen bepaald worden voor kredieten aan private partijen met meer kredietrisico.

De overheid kan altijd de belastingen verhogen om schulden terug te betalen. Er is daarom 
nauwelijks kredietrisico. Tegelijkertijd is de overheid in staat om investeringen te doen, die 
niemand anders zou willen doen. Wie wil er bijvoorbeeld investeren in straatverlichting, in de 
politie of in het onderwijs? De overheid doet dat wel en weet dat hier voor de samenleving als 
geheel flinke rendementen zijn te halen. Zo financiert de overheid met het sociaal leenstelsel, de 
opleiding van veel studenten, die dit geld zelf niet bij een bank zouden kunnen lenen. 

De overheid kan ruilen over de tijd 
De overheid kan een spaartekort hebben. Dit zogenoemde overheidstekort (als verschil 
tussen de uitgaven en inkomsten van de overheid) wordt ook wel financieringstekort of 
begrotingstekort genoemd en leidt tot een hogere staatsschuld. Maar een hogere staatsschuld 
betekent niet altijd dat de overheid armer wordt. Als de overheidsinvesteringen groter zijn 
dan het begrotingstekort, spaart de overheid per saldo en neemt het totale vermogen van de 
overheid toe. Het bedrag dat de overheid moet lenen op de kapitaalmarkt is de som van het 
begrotingstekort en de aflossingen op bestaande leningen. Het totale bedrag dat de overheid op 
de kapitaalmarkt moet lenen (de som van het begrotingstekort en de aflossingen) wordt ook wel 
eens de financieringsbehoefte van de overheid genoemd. Deze financieringsbehoefte is groter 
dan het begrotingstekort dat de toename van de overheidsschuld bepaalt.

In 2021 had Nederland een begrotingstekort van € 22 miljard. Tegenover dit tekort had Nederland 
in 2021 ruim € 40 miljard aan coronamaatregelen genomen. Deze maatregelen waren vooral 
inkomenssteun. Hiermee hield de overheid veel ondernemingen overeind, die anders failliet waren 
gegaan. Het verdienvermogen van Nederland bleef intact gedurende de pandemie. Je zou kunnen 
zeggen dat tegenover het grote financieringstekort van € 22 miljard, het behoud van een deel van 
het bedrijfsleven stond. 

Samenwerking over de tijd in Europa: het stabiliteits- en groeipact
Om de kredietwaardigheid van de overheidsschuld te waarborgen hebben de eurolanden 
afgesproken hun overheidsschulden niet te hoog te laten oplopen. Het zogenoemde Stabiliteits- 
en groeipact tussen de landen in de Economische en Monetaire Unie (EMU) stelt grenzen 
aan het begrotingstekort en de overheidsschulden van de deelnemende landen. Doordat het 
begrotingstekort maximaal 3% van het bbp mag zijn, kan de staatsschuld niet te hard oplopen. 
De staatsschuld mag maximaal 60% van het bbp zijn.
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2.5  Meer balans: kapitaaldekking en omslag 

d Doel
Je leert dat je pensioenen kunt financieren op basis van kapitaaldekking en omslag. 

Oom Jawad van Mo en Yassine zit vlak voor zijn pensionering en vraagt zich af op welk inkomen 
hij kan rekenen wanneer hij met pensioen gaat. Hij zal AOW krijgen, net als elke burger in Nederland. 
Ook heeft hij een bedrijfspensioen opgebouwd na een carrière in de bouw. Kan hij door leven op 
dezelfde voet als tijdens zijn werkende periode? 

Het pensioen als samenwerken over de tijd
Het pensioen is een goed voorbeeld van samenwerken over de tijd. Als je ouder wordt wil en 
kan je minder werken. Voor je inkomen ben je dan afhankelijk van anderen. Daarvoor zijn twee 
stelsels.  
• Bij een kapitaaldekkingsstelsel wordt een deel van het loon opzijgezet voor later. Dat 

pensioenvermogen wordt uitgeleend door het te beleggen op de financiële markt. Voor het 
uitbetalen van pensioenen kunnen die beleggingen later weer verkocht worden. De belofte 
van een pensioen wordt dan gedekt door financiële vorderingen op anderen. 

• Bij een omslagstelsel worden de kosten van de uitkeringen aan de ouderen direct betaalt 
door de werkenden binnen een zogenoemde solidariteitskring zoals een familie of een land. 
Als je jong bent betaal je voor de ouderen, en als jij eenmaal oud bent, betaalt de volgende 
generatie voor jou. De belofte van inkomen en zorg tijdens de oude dag wordt dan gedekt 
door sociale verplichtingen van de werkenden.  

Voor- en nadelen van kapitaaldekking en omslag
Vaak wordt de oude dag gefinancierd met een combinatie van kapitaaldekking en omslag. Beide 
stelsels kennen hun voordelen:
• Voordeel van kapitaaldekking. Een voordeel is dat de financiële vorderingen en beleggingen 

verhandelbaar zijn. Omdat je daardoor ook kunt samenwerken met mensen buiten je land 
of familie, kan het rendement op kapitaaldekking hoger liggen dan dat op omslag. Dat geldt 
zeker als de solidariteitskring waarop het omslagstelsel is gebaseerd meer vergrijst dan de 
rest van de wereld en de verhouding tussen ouderen en werkenden in deze solidariteitskring 
daardoor sterker stijgt.  

• Voordeel van omslag. Een voordeel van omslag kan zijn dat je meestal een sterke band hebt 
met degenen in de solidariteitskring, bijvoorbeeld met je familie of je medeburgers die in 
hetzelfde land wonen. De werkende generaties plukken immers de vruchten (denk aan 
onderwijs en opvoeding) van de inspanningen van eerdere generaties, en doet daar graag 
wat voor terug. Deze samenwerking tussen generaties waarbij de oudere generaties zorgen 
voor de jongere generaties als ze kind zijn en later door diezelfde jongere generaties worden 
onderhouden noemen we ook wel het intergenerationeel verbond. Deze samenwerking 
over de tijd binnen families en landen kan bijdragen aan onderlinge verbondenheid (het wij-
gevoel) en daarmee aan het vertrouwen in de onderlinge verplichtingen.  
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Pensioenen aanpassen aan veranderingen in lonen en prijzen 
Als de pensioenuitkeringen gelijk oplopen met de lonen, spreek je van welvaartsvaste 
uitkeringen. Pensioenuitkeringen zijn waardevast als de uitkeringen gekoppeld zijn aan 
de ontwikkeling van de prijzen. De jaarlijkse aanpassing van pensioenuitkeringen aan 
veranderingen van lonen of prijzen noem je indexering. 

• Oom Jawad leest zijn laatste jaarlijkse overzicht. Hij ziet dat hij kan rekenen op een  
AOW-uitkering. De Algemene Ouderdomswet (AOW) bepaalt dat Jawad als alleenstaande  
€ 1244 bruto per maand krijgt. Deze AOW-uitkering wordt gefinancierd uit de belastingen en 
sociale premies die betaald worden door de werkenden. De AOW wordt dus gefinancierd met 
het omslagstelsel.

• Boven op deze AOW-uitkering krijgt Jawad een aanvullende pensioenuitkering van  
€ 2.500 bruto per maand van het Pensioenfonds voor de bouw. Tijdens zijn werkzame leven 
heeft Jawad verplicht pensioen opgebouwd door het betalen van pensioenpremie. Het 
Pensioenfonds voor de bouw belegt, namens Jawad, deze premies in financiële vorderingen 
op financiële markten. Er is dus sprake van het kapitaaldekkingsstelsel bij dit aanvullende 
pensioen.

• Daarnaast heeft Jawad zelf vrijwillige, aanvullende besparingen. Hij heeft € 50.000 op zijn 
spaarrekening staan. Dit financiële vermogen kan hij ook aanwenden na zijn pensionering. 
Ook dit is kapitaaldekking.

• Jawad heeft twee kinderen en een hoop neven en nichten. Zij zijn bereid hun vader of oom 
te helpen, bijvoorbeeld als hij ziek is. Deze ondersteuning van zieke familieleden noem je 
mantelzorg. Mantelzorg is een vorm van omslag waarbij jongeren de ouderen bijstaan. 

De medicijnen voor een goede oude dag 
In de opbouw van het pensioenstelsel zie je de toepassing van verschillende medicijnen om tot 
samenwerking te komen:
• Vrijheid. Iedereen is vrij om zelf vermogen op te bouwen voor later door te sparen.
• Collectieve dwang. De overheid verplicht werkenden onder een omslagstelsel te betalen 

voor de pensioenen voor ouderen of verplicht werkenden onder een kapitaaldekkingsstelsel 
pensioenkapitaal op te bouwen.

• Vrijwillige binding. Werkgevers en werknemers kunnen afspreken om een deel van het loon 
te sparen voor het pensioen van de werknemers. Binnen families is er vrijwillige solidariteit 
tussen generaties. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg voor de ouders die jou als kind hebben 
opgevoed. 

Na bestudering van zijn situatie voor zijn oude dag, is Jawad opgelucht. Hij heeft zich nooit 
willen verdiepen in zijn toekomst na zijn pensionering. Gelukkig hebben Jawad’s werkgever en de 
overheid dat wel gedaan. Jawad moest verplicht sparen via zijn werkgever. Ook zorgt de overheid 
voor een AOW-uitkering voor ouderen. Het enige dat Jawad zelf gedaan heeft is dat hij € 50.000 
heeft gespaard. Die heeft hij nu misschien niet eens nodig. Zijn neven Mo en Yassine vroegen 
onlangs of zij wat geld konden lenen voor hun bedrijf. Misschien kan hij dit geld nu wel missen.  
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 Hoofdstuk 2   •   Samenwerken over de tijd  

Goed samenwerken over de tijd
Tijd introduceert nieuwe mogelijkheden om samen te werken. Mensen met verschillende 
tijdsvoorkeuren kunnen middelen ruilen over de tijd. Degenen met lage tijdsvoorkeuren 
verschaffen dan krediet aan degenen met hoge tijdsvoorkeuren. Zowel kredietverschaffer als 
kredietnemer zien hun welvaart stijgen wanneer de rente waartegen het krediet wordt verschaft 
tussen hun twee tijdsvoorkeuren in ligt. Degenen met weinig investeringsmogelijkheden en een 
lage tijdsvoorkeur profiteren dan van hogere rendementen op hun besparingen. Tegelijkertijd 
kunnen degenen die nauwelijks over besparingen beschikken en daardoor een hoge 
tijdsvoorkeur hebben, investeren in hun talenten tegen lagere financieringskosten. 

We onderscheiden twee soorten vorderingen: sociale vorderingen en financiële vorderingen. 
Sociale vorderingen behoren tot het sociale vermogen en financiële vorderingen tot het 
financiële vermogen. In tegenstelling tot sociale vorderingen zijn financiële vorderingen formele 
vorderingen die vaak juridisch afdwingbaar zijn. Als deze formele schuldbewijzen verhandelbaar 
zijn, spreek je van obligaties. Als je per saldo geld leent aan anderen heb je een spaaroverschot. 
Dat vertaalt zich in een overschot op je reële rekening en een tekort op je financiële rekening 
waarmee je extra financieel vermogen verwerft. Met positieve inflatieverwachtingen overtreft 
de tijdswaarde van geld de tijdswaarde van goederen. Daarom ligt de nominale rente boven de 
reële rente.

Samenwerken over de tijd gaat niet vanzelf
De introductie van tijd geeft niet alleen nieuwe mogelijkheden om samen meer welvaart te 
scheppen, maar ook om elkaar te beroven. Doordat partners niet gelijk oversteken als ze ruilen 
over de tijd, ontstaan belangenconflicten. Als jij krediet verstrekt ben je kwetsbaar omdat je 
eerst geeft en later pas iets terugontvangt. Je draagt daardoor het zogenoemde kredietrisico van 
wanbetaling. De angst voor roof en bedrog kan je als kredietgever wantrouwig maken om met 
een kredietnemer samen te werken: jij anticipeert dan op je kwetsbare positie nadat je krediet 
hebt verstrekt en voordat de ander jou heeft terugbetaalt. 

Beter samenwerken over de tijd
Tijd biedt ook mogelijkheden om belangen meer parallel te laten lopen en zo meer vertrouwen 
in wederkerigheid op te bouwen. Het gaat daarbij meestal om mogelijkheden voor degene die 
krediet heeft ontvangen om zich geloofwaardig te binden aan de belofte om het krediet later 
terug te betalen en zo rekening te houden met de belangen van de kredietgever. Zo kan de wens 
van kredietnemers om hun reputatie als betrouwbare speler op te bouwen en te koesteren 
belangen parallel laten lopen, zeker als informatie over het gedrag van de kredietnemer publiek 
beschikbaar is. 

Tijd maakt ook duurzame relaties mogelijk. Daarin binden mensen zich voor langere tijd aan 
elkaar om vertrouwen in wederkerigheid op te bouwen. Tijd introduceert de mogelijkheid om 
de ander beter te leren kennen en te groeien in onderling vertrouwen en waardering is. Dat kan 
bijdragen aan het ontwikkelen van een wij-gevoel. 

samenvatting
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Onderlinge verbondenheid tussen burgers geeft de overheid de legitimiteit om samenwerking 
over de tijd tussen generaties af te dwingen als onderdeel van het intergenerationeel verbond. 
Hierbij dwingt de overheid via een omslagstelsel jongere generaties mee te betalen aan de 
pensioenen en de gezondheidszorg voor oudere generaties, die vroeger bijgedragen hebben 
aan de investeringen in het menselijke kapitaal van de jongeren. Het omslagstelsel kan 
bijdragen aan waardevaste of welvaartsvaste pensioenuitkeringen aan ouderen die onder 
het kapitaaldekkingsstelsel moeilijker te realiseren is. De onderlinge verbondenheid tussen 
burgers die op dezelfde plaats wonen, draagt ook bij aan overheidsschuld als een bijzonder 
kredietwaardige belofte die burgers en financiële instellingen kunnen benutten als basis en als 
onderpand voor samenwerking over de tijd.
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 Hoofdstuk 2   •   Samenwerken over de tijd  
 

Financieel vermogen: een formele, juridisch afdwingbare belofte om in de toekomst geld te 
ontvangen van iemand anders.

Financiële rekening: het saldo van alle inkomsten van en alle uitgaven aan financiële 
transacties, dat wil zeggen: het aan- en verkopen van financieel vermogen

Intergenerationeel verbond: stilzwijgende afspraak waarbij oudere generaties jongere 
generaties opvoeden en later door de jongere generaties worden verzorgd. 

Kapitaaldekkingsstelsel: pensioenen worden gedekt door financieel vermogen dat gespaard is 
in de arbeidzame fase van de levensloop. 

Krediet: kredietgever verschaft middelen aan de kredietnemer in het vertrouwen dat de 
kredietnemer deze middelen later met rente terugbetaalt. 

Nominale rente: de ruilverhouding tussen het geld dat een kredietnemer later extra moet 
terugbetalen (boven op het geleende bedrag) en het geleende bedrag.

Obligaties: verhandelbare schuldbewijzen. 

Omslagstelsel: pensioenen worden gedekt door sociaal vermogen: werkenden betalen voor de 
pensioenen van ouderen.  

Onderpand: een goed waarop een kredietgever beslag kan laten leggen als een kredietnemer in 
gebreke blijft bij zijn verplichting om schuld terug te betalen.

Reële rekening: het saldo van alle inkomsten en alle uitgaven aan goederen.  

Reële rente: de ruilverhouding tussen de koopkracht die een kredietnemer later extra moet 
terugbetalen (boven op het geleende bedrag) en het geleende bedrag. 

Sociaal vermogen: niet-verhandelbare vordering op anderen binnen een solidariteitskring die 
gedekt wordt door sociale waarden en normen en door een wij-gevoel binnen deze kring.

Spaaroverschot: situatie waarin de inkomsten de bestedingen overtreffen, zodat de besparingen 
de investeringen overtreffen. 

Waardevaste uitkering: een uitkering die gelijk oploopt met het prijspeil. De nominale uitkering 
wordt dus steeds aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen.  

Welvaartsvaste uitkering: een uitkering die gelijk oploopt met de lonen. De nominale uitkering 
wordt dus steeds aangepast aan de ontwikkeling van de lonen. 
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Hoofdstuk 3   •   

Kiezen van risico

Dit blok heet Tijd en risico. In het eerste hoofdstuk heb je geleerd hoe je je welvaart kunt 
vergroten door slim te kiezen wanneer je investeert. Je ruilt dan over de tijd. Risico gaat over 
onzekerheid: het kan meevallen of tegenvallen. Je kunt je welvaart ook vergroten door je risico 
slim te kiezen. Koop je een dure stormvaste tent, of is het voordeliger om te wachten of het wel 
gaat stormen en dan een keer een bed & breakfast te boeken?

We kijken in dit hoofdstuk eerst naar wat verstandig is bij het kiezen van risico (paragraaf 3.1), en 
vervolgens (in paragraaf 3.2) wat de valkuilen daarbij zijn en wat je daaraan kunt doen. 

In dit hoofdstuk maak je kennis met Thomas. Hij denkt erover na om zelf podcasts te gaan 
maken, maar dan wordt zijn inkomen afhankelijk van de advertentie-inkomsten. 
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3.1  In balans: verstandig kiezen van risico    

d Doel
Je leert dat je risico verstandig kiest wanneer het verwachte rendement op extra risico gelijk 
is aan de geëiste risicopremie.

Thomas werkt fulltime als side-kick bij de ochtendshow van een landelijk radiostation. Hij heeft 
de zekerheid van een vast salaris voor onbepaalde tijd. Thomas overweegt om als zelfstandig 
ondernemer zijn eigen podcast te lanceren en geld verdienen met de advertentie-inkomsten van 
zijn podcast. Maar is dat een verstandige keuze?

Verstandig kiezen met risico
In het blok Kiezen en welvaart heb je geleerd dat je marginaal moet denken om verstandig te 
kiezen: je kijkt steeds of extra ruilen je meer welvaart oplevert. Zolang de opbrengsten hoger zijn 
dan de kosten, ga je door met ruilen. Is de meerwaarde van extra ruil gelijk aan nul, dan heb je 
precies genoeg geruild. Je welvaart is dan maximaal.

Bij een risicovrije keuze zijn de kosten en opbrengsten in elke denkbare toekomst hetzelfde. Er 
is sprake van kiezen met risico als de uitkomsten uiteenlopen tussen verschillende situaties 
en als het onzeker is welke situatie zich zal voordoen. Hoe meer de effecten van die onzekere 
omstandigheden op jouw welvaart van elkaar verschillen, hoe riskanter je keuze is. In deze 
paragraaf leer je hoe je je risico verstandig kunt kiezen.  

Wat zijn de opbrengsten van extra risico? 
Wanneer je de waarde van je keuze in alle mogelijke toekomstige situaties vermenigvuldigt met 
de kans dat deze situaties zich voordoen en die uitkomsten vervolgens optelt, kom je uit op één 
getal, de zogenoemde verwachte waarde. Het verschil tussen de waarde van een risicovrije 
keuze en de verwachte waarde van een risicovolle keuze noem je de risicopremie. Deze 
risicopremie geeft de verwachte opbrengsten van het nemen van een bepaald risico aan. 

Thomas wil de verwachte waarde van zijn podcast-bedrijf weten. Een vriend legt uit dat dit 
vergelijkbaar is met een kansspel met een dobbelsteen. Stel dat je € 3 moet betalen om te mogen 
gooien met een dobbelsteen en dat je de waarde van je worp in euro’s terugkrijgt. De verwachte 
waarde is dan € 0,50. Dat zijn alle mogelijkheden opgeteld (van 1/6 kans op een verlies van € 2 als 
je één gooit tot 1/6 kans op een winst van € 3 als je zes gooit). Als het verschil tussen de verwachte 
waarde van € 0,50 en de risicovrije keuze van € 0, is de risicopremie op deelname aan dit spel dus  
€ 0,50. Thomas gooit niet met een dobbelsteen voor zijn toekomst, maar hij beseft dat er een kans 
is dat zijn podcast-bedrijf mislukt, maar dat er ook een kans is dat het lukt. 

Wat zijn de kosten van extra risico?  
De meeste mensen houden niet van risico’s. Die afkeer van risico’s noem je risicoaversie; 
het is de voorkeur voor een stabiele uitkomst onafhankelijk van onzekere omstandigheden. 
Risicoaverse mensen willen alleen risico’s dragen als daar een positieve risicopremie tegenover 
staat. De risicopremie die je minimaal wil krijgen om extra risico te dragen kun je zien als je 
leveringsdrempel voor het nemen van risico. 
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Niet iedereen is altijd risicoavers. Mensen die graag in kansen denken hebben een lagere 
leverings drempel. De leveringsdrempel is zelfs negatief voor mensen die meedoen aan een 
loterij. Omdat de loterij maar een deel van de inleg uitkeert als prijzengeld is de verwachte 
waarde van de uitgekeerde prijs lager dan de inleg. Toch vinden de deelnemers het fijn om mee 
te doen, zodat ze even kunnen dromen van de hoofdprijs. 

Opbrengsten afwegen tegen kosten 
Je hebt geleerd in het blok Kiezen en welvaart dat je verstandig kiest als je de informatie over 
wat je te kiezen hebt – de risicopremie in het geval van risico – combineert met hoe je je keuzes 
waardeert – de geëiste risicopremie in het geval van risico. Het is verstandig extra risico te 
nemen wanneer de opbrengst van de risicopremie voor extra risico hoger ligt dan de kosten van 
de geëiste risicopremie voor dat extra risico.  

De beslissing of Thomas voor zichzelf begint met zijn eigen podcast is geen zwart-witbeslissing: hij 
kan zijn werkweek verdelen over werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap. We doorlopen 
de drie stappen uit Kiezen en welvaart om te kunnen bepalen waar Thomas verstandig aan doet.

(1) Wat heeft Thomas te kiezen?
Stel dat als het goed gaat met de economie, zelfstandig ondernemerschap voor Thomas meer oplevert 
dan werknemerschap. Maar als het slecht gaat met de economie, ligt het inkomen van de zelfstandig 
ondernemer juist lager. De verwachte opbrengsten van zelfstandig ondernemerschap zijn hoger dan 
zijn vaste salaris als side-kick. De risicopremie voor het nemen van risico is dus positief voor Thomas.  

(2) Hoe waardeert Thomas de keuzes? 
De geëiste risicopremie van Thomas loopt op met de risicovolle activiteit van het aantal uren per week 
dat hij werkt als zelfstandige. Hoe snel de geëiste risicopremie oploopt met het risico hangt af van 
twee factoren. In de eerste plaats de risicovoorkeur; heeft Thomas een grote risicoaversie, dan zal het 
rendement dat hij vraagt voor extra risico snel oplopen met het risico dat hij al draagt. Een tweede 
bepalende factor is het risico op zelfstandig ondernemerschap. Als de opbrengsten van zelfstandig 
ondernemerschap erg onzeker zijn, zal het geëiste rendement sneller oplopen met het risico. 

(3) Wat is de beste keuze voor Thomas? 
Thomas’ optimale hoeveelheid risico wordt gevonden op het snijpunt van de marginale 
opbrengsten (de feitelijke risicopremie) en marginale kosten (de geëiste risicopremie) van de 
risicovolle investeringen. Thomas kiest in figuur 3.1 om drie werkdagen als zelfstandige te werken. 

Figuur 3.1 Kiezen van risico

Risicovolle activiteiten (in dagen per week)
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3.2  Uit en meer balans: kiezen van risico’s als uitdaging en wat je  
daaraan kunt doen

d Doel
Je weet waarom mensen zowel risico’s als hun weerbaarheid om risico’s op te vangen vaak 
onderschatten en wat je daaraan kunt doen.

Thomas is van nature erg zeker van zichzelf. Hij heeft geen twijfel over het succes van zijn 
business. Hij kan zich moeilijk voorstellen dat het kan mislukken. Het moet lukken. Het beeld van 
een mislukking, lijkt hem vreselijk. Wat een afgang zou dat zijn. 
 
Risico’s onderschatten 
In het blok Kiezen en welvaart heb je al de nodige valkuilen gezien die verstandig kiezen lastig 
maken. Bij het kiezen van risico’s liggen de nodige valkuilen op de loer. Mensen vinden het 
namelijk vaak lastig om de kansen en de gevolgen van alle mogelijke uitkomsten goed in te 
schatten. Een veel gemaakte fout is het onderschatten van risico’s. Hierbij spelen een aantal 
factoren een rol: 
• De wet van de kleine getallen. We denken de wereld beter te begrijpen dan we feitelijk doen. 

Zo heb je bijvoorbeeld de neiging om te generaliseren op basis van weinig ervaringen. De 
eerste indruk is vaak bepalend. 

• Optimismevalkuil. Het onderschatten van onzekerheid hangt ook samen met een 
onterecht geloof in eigen kunnen. Meer dan 90 procent van de automobilisten vindt zichzelf 
bijvoorbeeld een bovengemiddeld goede chauffeur. Je hebt nogal eens het beeld dat je 
kansen om negatieve gebeurtenissen mee te maken kleiner zijn dan die van anderen en je 
kansen op positieve gebeurtenissen juist groter. 

• Een valkuil die daarop lijkt is de zogenoemde self serving-valkuil, ‘in je eigen straatje praten.’ 
Je denkt dan vaak dat successen aan jezelf te danken zijn en tegenvallers aan externe 
omstandigheden. Een goed cijfer schrijf je toe aan een goede voorbereiding, terwijl een slecht 
cijfer komt doordat de docent een hekel aan je heeft of de toets niet goed was. 

De eerste podcast van Thomas wordt lang zo goed niet beluisterd als hij had verwacht. Het 
aantrekken van een publiek is moeilijk. De advertentie-inkomsten vallen tegen. Mensen blijken 
niet vanzelf te zitten wachten op wat Thomas te vertellen heeft. Hij heeft het maken van podcasts 
onderschat en zichzelf overschat. Er moet meer gebeuren om dit bedrijf tot een succes te maken. 
Thomas haalt wel veel plezier uit zijn podcast. Hij is gelukkiger dan hij had gedacht. 

Gevolgen van risico’s overschatten
Aan de ene kant onderschatten mensen vaak risico’s, maar aan de andere kant overschatten 
ze vaak de gevolgen ervan. Mensen zijn veerkrachtiger dan ze denken, omdat ze zich snel 
aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze projecteren ten onrechte hun huidige gevoel op een 
toekomstige situatie waarin de omstandigheden zijn veranderd. Door deze zogenoemde 
projectiefout onderschat je je aanpassingsvermogen en ben je te bang voor het nemen van 
risico. 
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Risicoaversie hangt af van verleden en omgeving 
De neiging om je risico’s te onderschatten leidt ertoe dat je te veel risico’s neemt. Maar de neiging 
om de gevolgen te overschatten zorgt er weer voor dat je te weinig risico durft te nemen. Helaas 
houden die twee neigingen elkaar niet altijd in evenwicht. Dat komt omdat deze twee neigingen 
sterk afhangen van je recente ervaringen en van je sociale omgeving. 
• De beschikbaarheidsvalkuil houdt in dat je je laat leiden door de ervaring die je het meest 

voor ogen staat. Als het je in goede tijden voor de wind gaat, ga je ervan uit dat dit zo zal 
blijven. Daardoor word je overmoedig en ben je bereid veel risico te nemen. Daarentegen 
wordt je juist risicoavers in slechte tijden en lijkt de kans op tegenvallers groter dan deze in 
werkelijkheid is.

• Onzekerheid leidt ook tot kuddegedrag. Als veel mensen in je omgeving risico’s nemen, 
bijvoorbeeld door risicovol te beleggen, neem je aan dat het een goed moment is om dat ook 
te doen. Je koopt bitcoins als de koers stijgt omdat ook veel anderen deze munt kopen. Fear 
of missing out maakt dit nog erger: stel je voor dat iedereen profiteert en jij niet?

Een podcasts van Thomas over crypto’s slaat voor het eerst wel aan. De koersen van deze digitale 
munten zijn flink gestegen en iedereen is bang de boot te missen. Maar welke crypto moet je 
kiezen? Thomas geeft informatie en zijn producties worden beluisterd. Thomas ziet zelf vooral 
risico’s met crypto’s. Hij heeft eerder geld verloren met beleggen. Hij durft beleggen in de crypto’s 
eerst niet aan. Minder risicoaverse luisteraars maken echter winst, onder meer door zijn analyses. 
Thomas is bang om dit feestje te missen en besluit om zelf dan ook maar een bedrag in de digitale 
munten te steken. Helaas, te laat. De koersen duikelen alweer. Twee keer mis. Eerst te voorzichtig 
en dan te overmoedig. Gelukkig voor Thomas heeft hij wel een interessant podcast-onderwerp 
gevonden. 

Dwang of vrijheid?
De vrijheid om fouten te maken leert mensen om risico’s en de gevolgen daarvan beter in te 
schatten. Maar sommige risico’s hebben zulke ernstige gevolgen dat je mensen wil beschermen 
tegen zichzelf. Landen maken bij dit dilemma verschillende keuzes. Zo zijn er in Nederland 
verplichte werknemersverzekeringen voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. In 
de VS zijn er minder verplichte verzekeringen omdat men grotere waarde hecht aan individuele 
keuzevrijheid en men optimistischer is over het leervermogen van mensen.  

Thomas heeft als ondernemer geen arbeidsongeschikheidsverzekering afgesloten. Hem overkomt 
toch geen arbeidsongeschiktheid, denkt hij. Om ondernemers als Thomas tegen zichzelf te 
beschermen, is in 2021 in een landelijk sociaal akkoord afgesproken dat er een verplichte 
collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering komt. Optimistische Thomas voelt zich betutteld 
door de overheid, maar voelt tegelijk toch ook minder stress. Hij heeft een vangnet, wanneer hem 
iets overkomt. 
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 Hoofdstuk 3   •   Kiezen van risico

Verstandig kiezen van risico
Om risico’s te kiezen, doorloop je bekende drie stappen die horen bij verstandig kiezen: (1) Wat 
heb ik te kiezen? (2) Hoe waardeer ik mijn keuzes? en (3) Wat kan ik het beste kiezen? 
1. De risicopremie (het verschil tussen de waarde van een risicovrije keuze en de verwachte 

waarde van een risicovolle keuze) is de marginale beloning voor het nemen van risico.
2. Je subjectieve waardering van het dragen van een bepaald risico is je leveringsdrempel voor 

dat risico. Deze leveringsdrempel is het rendement dat je eist voor je het risico wil aangaan. 
Deze persoonlijke marginale kosten van het nemen van extra risico zijn hoger als je meer 
risicoavers bent. De risicopremie die je eist is ook hoger naarmate je al veel van het risico 
draagt. 

3. Om het risico verstandig te kiezen vergelijk je de marginale opbrengsten van de risicopremie 
met de marginale kosten van je leveringsdrempel. Je blijft meer risico nemen zolang het 
verwachte rendement boven je geëiste rendement ligt.

Kiezen van risico als een uitdaging
Verstandig kiezen van risico gaat niet vanzelf. Opbrengsten en kosten zijn vaak nog onzichtbaar 
en daarom moeilijk in te schatten op het moment dat je je keuzes moet maken. Soms onderschat 
je de risico’s: je denkt dat de wereld stabieler en voorspelbaarder is dan deze feitelijk is. Dit komt 
door een aantal valkuilen, zoals bijvoorbeeld de wet van de kleine aantallen, de self serving-
valkuil en de optimismevalkuil. Maar in andere omstandigheden en tijden overschat je juist de 
gevolgen van het nemen van risico en onderschat je jouw capaciteit om schokken op te vangen, 
bijvoorbeeld vanwege de projectiefout. Door de beschikbaarheidsvalkuil gaan we er van uit 
dat de toekomst lijkt op vandaag. En door kuddegedrag doen we mee met de mensen om ons 
heen.

Verstandiger kiezen van risico
Het dilemma tussen vrijheid en dwang spelen een belangrijke rol bij verzekeringen, zoals bij 
verzekeringen tegen zorgkosten of arbeidsongeschiktheid. Sommige landen hechten aan 
individuele keuzevrijheid waardoor mensen van hun fouten kunnen leren. Andere landen 
hechten juist meer waarde aan het beschermen van mensen tegen zichzelf en het voorkomen 
van fouten.   

 

samenvatting
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 Hoofdstuk 3   •   Kiezen van risico

Beschikbaarheidsvalkuil: je laten leiden door de ervaring die je het meest voor ogen staat.

De wet van de kleine getallen: het trekken van conclusies op basis van te weinig waarnemingen. 

Kuddegedrag: de neiging om het gedrag van anderen na te volgen.  

Optimismevalkuil: de kansen op negatieve gebeurtenissen onderschatten en kansen op 
positieve gebeurtenissen overschatten. 

Projectiefout: het onderschatten van je aanpassingsvermogen omdat je je huidige gevoel 
projecteert op een toekomstige situatie waarin de omstandigheden zijn veranderd.

Risico: de uitkomsten lopen uiteen tussen verschillende, nu nog onzekere, situaties. 

Risicoaversie: de afkeer van risico’s en de voorkeur voor een stabiele uitkomst die onafhankelijk 
is van de onzekere omstandigheden. 

Risicopremie: het verschil tussen de verwachte waarde van een risicovolle keuze en de 
verwachte waarde van een risicovrije keuze.

Self serving-valkuil: denken dat succes aan jezelf te danken is maar dat tegenvallers te wijten 
zijn aan andere oorzaken. 

Verwachte waarde: de som van de uitkomsten in alle mogelijke toekomstige situaties 
vermenigvuldigd met de kans dat deze situaties zich voordoen. 

begrippenlijst
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Hoofdstuk 4   •   

Samenwerken door het 
ruilen van risico 

Je kunt risico’s delen met anderen. Bij een individuele sport zoals boksen verlies je de wedstrijd 
als je geblesseerd raakt maar in een voetbalteam deel je dat blessure risico met het hele team, 
omdat meestal wel een van de reserves kan invallen. Ook het risico op arbeidsongeschiktheid, 
waardoor je niet meer kunt werken voor je geld, kun je delen met anderen. In een gezin zorg je 
dan voor elkaar. Daarnaast bestaan er verzekeringen tegen dat risico zodat het inkomensverlies 
gedeeld wordt met meer mensen. 

Bij samenwerken door het ruilen van risico’s zie je dezelfde voorwaarden en valkuilen die je 
eerder al geleerd hebt in het blok Samenwerken en verdelen. Samenwerken moet meerwaarde 
scheppen waarvan alle deelnemers profiteren. En je moet oppassen voor rovers en meelifters. 

In de eerste paragraaf kijken we naar de meerwaarde van het ruilen van risico’s. Paragraaf 4.2 
laat zien dat het delen van risico’s ook tot ongewenste effecten kan leiden, namelijk nalatig 
gedrag. Paragraaf 4.3 bespreekt hoe dit moreel wangedrag kan worden aangepakt zonder dat 
het delen van niet-beïnvloedbare risico’s daardoor wordt beperkt. Paragraaf 4.4 gaat in op een 
ander mogelijk ongewenst effect van het ruilen van risico’s, namelijk averechtse selectie. Deze 
paragraaf onderzoekt ook hoe dit kan worden bestreden. 

De voorbeelden komen uit het leven van Sara. Welke risico’s moet ze wel of niet verzekeren? En 
hoe reageert Sara op verzekeringen?  
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4.1  In balans: de meerwaarde van risicodeling    

d Doel
Je leert dat alle betrokken partijen welvaart kunnen winnen door risico te delen en dat 
risicodeling kan bijdragen aan minder armoede en meer innovatie. 

Sara gaat deze zomer met vriendinnen op vakantie. Voor het eerst zonder haar ouders. Haar 
ouders adviseren haar om een reisverzekering af te sluiten. Maar waarom zou ze dat doen? Zonde 
van het geld reageert Sara want ze neemt toch niets duurs mee op vakantie en haar overkomt 
toch niets. Maar ze twijfelt toch. Wat moet ze doen?

Solidariteit als wederkerigheid 
Mensen kunnen samenwerken door de financiële risico’s van bijvoorbeeld diefstal of een 
ongeluk te delen. Er is dan sprake van wederkerigheid: als ik pech heb, helpen anderen mij, 
maar als die anderen schade lijden, help ik ze. Door deze wederzijdse solidariteit krijgen we een 
vergoeding wanneer we dat het meest nodig hebben in ruil voor een betaling als het ons goed 
gaat. Daardoor kan iedereen de opbrengsten meer waarderen dan de kosten. Het ruilen van 
risico’s is geen nulsomspel: iedereen kan erop vooruitgaan. 

Sara vindt het idee aantrekkelijk dat ze verzekerd is wanneer haar iets overkomt op de vakantie. 
Tegelijkertijd wil ze er zo weinig mogelijk voor betalen. Maar als iedereen er zo over denkt, kan er 
geen reisverzekering bestaan. Samenwerken vereist nu eenmaal de wederkerigheid tussen geven 
en nemen.   

Verzekeren is het formeel ruilen van risico’s
Bij verzekeringen gaat het om een formele overeenkomst tussen verzekerden en een 
verzekeraar. De verzekerde betaalt een premie en krijgt in ruil daarvoor een schadevergoeding 
als de verzekerde schade zich voordoet. Veel werknemers betalen sociale verzekeringspremies, 
zodat ze een uitkering krijgen als ze werkloos of arbeidsongeschikt worden. Je kunt ook zelf 
een reisverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Dan helpt de verzekeraar je om weer thuis te 
komen als er iets gebeurt onderweg. 

Is verzekeren voor jou van meerwaarde?
De beslissing om iets te willen verzekeren hangt af van drie factoren: 
• De verhouding tussen de verwachte uitkering uit de verzekering en de premie die je 

moet betalen. De verwachte uitkering is voor de verzekeraar de verwachte schadelast. De 
verwachte uitkering is de kans dat de schade zich voordoet maal het schadebedrag dat dan 
uitgekeerd wordt. Hoe hoger de premie is ten opzichte van de verwachte uitkering, hoe 
minder snel je je zult verzekeren. Bij een diefstalverzekering is het bijvoorbeeld de vraag of 
er bij jou wel zoveel te stelen valt dat de verwachte uitkering hoog genoeg is om op te wegen 
tegen de premie die je moet betalen.  

• Hoe groot is je behoefte aan zekerheid? Risicoaverse mensen prefereren een zeker 
consumptieprofiel boven een consumptieprofiel dat onzeker is omdat het afhangt van de 
toekomstige omstandigheden. Daarom verzekeren ze zich zelfs als de premie hoger is dan 
de verwachte uitkering. De verwachte consumptie gaat dan weliswaar wat omlaag maar 
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het consumptieprofiel wordt minder onzeker en varieert dus minder met de toekomstige 
omstandigheden.  

• Kun jijzelf de gevolgen goed opvangen als het risico zich voordoet? Als je genoeg geld hebt 
om een nieuwe fiets te kopen zul je minder bereid zijn een fietsverzekering af te sluiten. 
Verzekeringen zijn vooral van belang als de gevolgen van mogelijke schades zo groot zijn dan 
je ze niet zelf kunt dragen. 

Sara zet alles op een rij voor haar reisverzekering. Dure spullen heeft ze niet. Alleen haar telefoon 
is duur, maar die heeft een aparte verzekering. Ze maakt zich wel zorgen over een eventueel 
ongeluk. Het idee dat ze niet naar Nederland vervoerd zou kunnen worden als ze haar been breekt 
is voor haar onverdraaglijk. Haar ouders zijn ook niet zo rijk dat ze de terugreis kunnen betalen 
als ze in een ziekenhuis komt te liggen. Een verzekering van een paar tientjes kan dus de moeite 
waard zijn, alleen al voor haar gemoedsrust.

Welke risico’s kunnen verzekerd worden?
Verzekeringen zijn bedoeld om de gevolgen op te vangen van zeldzame gebeurtenissen met grote 
gevolgen die je niet zelf kunt dragen. Microrisico’s (ook wel individuele risico’s genoemd) treffen 
niet iedereen tegelijk en zijn daarom verzekerbaar: de vele geluksvogels kunnen de weinige 
pechvogels helpen. Het afbranden van een huis is een individueel risico: er komen jaarlijks 
genoeg premies binnen van mensen wiens huis niet afbrand om de hoge kosten van de herbouw 
van die paar afgebrande huizen te kunnen opvangen.   

Er zijn ook risico’s die verzekeraars niet willen overnemen, namelijk risico’s die iedereen 
tegelijk treffen. Bij deze zogenoemde macrorisico’s (of systematische risico’s) gaat het niet om 
individueel geluk of pech, maar om goede en slechte tijden voor de samenleving als geheel. Denk 
aan een oorlog, een watersnoodramp of een pandemie.  Omdat (vrijwel) iedereen tegelijk pech 
heeft, zijn er niet genoeg geluksvogels om de vele pechvogels bij te staan. Wederzijdse solidariteit 
door het delen van deze risico’s verkleint de individuele risico’s niet. 
   
Sara en haar vriendinnen wilden naar de Zwarte Zee. Ze hadden goede verhalen gehoord over 
Odessa in Oekraïne. Sinds de inval van Rusland in 2022 in dit land, is dat echter geen optie meer: 
te veel risico. In de kleine letters van de reisverzekering staat dat de verzekering in het geval van 
oorlog niet uitkeert. Sara leest ook dat natuurrampen niet zijn verzekerd. Dat is wel logisch, want 
rampen en oorlogen treffen veel mensen tegelijk. 

Maatschappelijke voordelen van risicodeling
Financiële markten en financiële instellingen (zoals verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen) 
zijn platformen voor het ruilen van risico’s. Daarmee draagt de financiële sector bij aan het 
tegengaan van armoede bij ziekte of andere schades. Zonder verzekeringen zouden mensen 
vaker in financiële problemen komen. 

Door het ruilen van risico’s zorgt de financiële sector ook voor een ondernemende en 
innovatieve economie. Ondernemerschap en innovatie gaan immers onvermijdelijk gepaard 
met risico’s: veel ideeën falen, maar sommige slagen en genereren zeer hoge rendementen. 
Omdat de financiële sector de risico’s van ondernemerschap en innovatie verdeelt over een groot 
aantal beleggers, blijven de risico’s voor individuele ondernemers beperkt. Daardoor durven 
ondernemers kansrijke maar risicovolle plannen aan. 
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4.2  Uit balans: moreel wangedrag bij verzekeren  

d Doel
Je leert dat het verzekeringen tot nalatig gedrag kan leiden als de verzekeraar beïnvloedbare 
risico’s niet goed kan onderscheiden van niet-beïnvloedbare risico’s. 

Sara is vorig jaar met familie op vakantie geweest. De reisverzekering die haar ouders hadden 
afgesloten is flink aangesproken. Haar vader verloor een tas met waardevolle spullen. Hij was 
daar ongelooflijk slordig mee. Hij liet de tas op een terras staan. Haar vader haalde zijn schouders 
op: ‘Ach we zijn toch verzekerd.’

Moreel wangedrag 
Ruilen van risico wordt lastig als de verzekerde invloed heeft op de omvang van het risico. Er is 
dan sprake van een belangenconflict tussen de verzekerde en de verzekeraar. Als de verzekerde 
niet meewerkt om het risico en de schade voor de verzekeraar te beperken spreken we van 
nalatig gedrag. Dit is een vorm van moreel wangedrag. De nalatige partij vergroot namelijk de 
eigen welvaart ten koste van een andere partij, in dit geval de verzekeraar. Dit kan leiden tot 
een berovingsprobleem als de kwetsbare partij – de verzekeraar in dit geval – bang is beroofd te 
worden en daardoor niet langer verzekeringen wil aanbieden.

Sara’s vader kreeg van de reisverzekering een flink bedrag terug. Zijn zonnebril, zijn horloge en 
zijn telefoon. Alle schade is gedekt. Hij heeft zijn reisverzekering er dik ‘uitgehaald’. Voor een 
paar tientjes voor de verzekering, kreeg hij een paar honderd euro terug. Sara vindt het vooral 
irritant dat haar vader niet beter heeft opgelet. In die tas zaten ook spullen van haar die in 
euro’s niet veel waard waren, maar wel belangrijk waren voor haar. Haar dagboek is nu weg. De 
verzekeringsmaatschappij was ook niet blij met het verlies.   

Hoe verdeel je de risico’s?
Bij het al of niet delen van risico’s zijn twee principes van belang, afhankelijk van de vraag wie 
het risico het beste kan dragen en kan beheersen:
• Het eerste principe is dat je niet-beïnvloedbare risico’s het beste kunt neerleggen bij de 

partij die het risico het beste kan dragen. Niet-beïnvloedbare risico’s zijn het gevolg van 
omstandigheden waar de betrokkenen geen invloed op hebben. Deze risico’s kun je delen met 
anderen. 

• Het tweede principe is dat je het beïnvloedbare risico het beste kunt neerleggen bij de 
partij die dit risico het beste kan beheersen. Een bestuurder kan de kans op ongelukken 
verminderen door niet te bellen tijdens het autorijden. Om nalatig gedrag te voorkomen, 
moet je beïnvloedbare risico’s niet delen met anderen. 
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Hoe kan de verzekeraar weten waardoor de schade veroorzaakt is? 
Je ziet dat de verzekeraar het beste de niet-beïnvloedbare risico’s kan dragen en de verzekerde 
het beste de beïnvloedbare risico’s. Maar de verzekeraar heeft vaak minder informatie over de 
reden voor de schade dan de verzekerde zelf. Door deze asymmetrische (scheve) informatie kan 
de verzekeraar de niet-beïnvloedbare risico’s niet goed onderscheiden van beïnvloedbare risico’s. 
Was dat ongeval nu te wijten aan nalatigheid of aan domme pech? 

De reisverzekering van Sara’s vader kende zijn reputatie niet. Sara had de verzekering 
zo kunnen vertellen dat haar vader veel spullen verliest als hij verzekerd is. Er is al één 
verzekeringsmaatschappij geweest die besloten heeft Sara’s vader niet meer te verzekeren. Hij 
sloot de reisverzekering af bij een andere maatschappij. Die wist van niets. Het moet gezegd. Niet 
elk verlies is de schuld van Sara’s vader. Twee jaar geleden werden twee huurfietsen gestolen, die 
Sara’s vader keurig op slot had gezet. Dat was pure pech. 

Hoe kan je verzekerden een prikkel geven om mee te werken?
Belangenconflicten tussen de verzekeraar en de verzekerde bij het beheersen van beïnvloedbare 
risico’s kunnen worden beperkt door de verzekerde een direct financieel belang te geven bij het 
beheersen van risico’s: 
• Bij een eigen risico draagt de verzekerde de last van de schade tot een bepaald schadebedrag 

per schademelding of per jaar. 
• Bij een eigen bijdrage betaalt de verzekerde een deel van de schade, bijvoorbeeld een 

percentage van of een vast bedrag per schadeclaim. 
• Bij bonus-malusregelingen is de verzekeringspremie gekoppeld aan de schade: mensen 

die weinig schades geclaimd hebben krijgen een korting (bonus) op de premie, en mensen 
die veel geclaimd hebben moeten meer premie betalen (malus). Dit is een vorm van 
premiedifferentiatie.

Al deze drie manieren beperken nalatig gedrag. Maar daar staat tegenover dat deze drie 
instrumenten ten koste gaan van het delen van niet-beheersbare risico’s: degenen met pech 
betalen meer en de geluksvogels met weinig of geen pech betalen minder. Omdat de verzekeraar 
niet-beïnvloedbare risico’s niet kan onderscheiden van beïnvloedbare risico’s, botsen de twee 
principes voor het al of niet delen van risico’s. Het beheersen van beïnvloedbare risico’s gaat ten 
koste van het delen van beheersbare risico’s.    

De verzekeringsmaatschappijen hebben wel maatregelen genomen tegen slordig gedrag van 
mensen. Zo moest Sara’s vader aangifte doen van het verlies van de tas. Misschien was de tas 
wel gestolen? Dat kostte hem een middag vakantietijd. Ook kreeg hij niet de hele waarde van de 
schade vergoed. Hij kreeg de dagwaarde van de verloren goederen terug en niet de nieuwwaarde. 
Ook moest hij door een eigen risico meebetalen aan de schade. Hij sprong er toch wat minder goed 
uit, dan hij eerder dacht. Hij baalt nu dat hij niet goed heeft opgelet op zijn tas. Voor de volgende 
vakantie neemt hij zich voor beter op te letten.  
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4.3  Meer balans: moreel wangedrag bij verzekeren bestrijden  

d Doel
Je leert dat vrijheid, dwang en vrijwillige binding moreel wangedrag kunnen beperken 
zonder dat dit ten koste gaat van het delen van niet-beïnvloedbare risico’s. 

Voor de aanstaande vakantie van Sara en haar vriendinnen, blijken de reisverzekeringen 
behoorlijk duur te zijn. Vooral jongeren betalen flinke premies. De afweging om een verzekering af 
te sluiten, wordt steeds ingewikkelder.

Hoe bestrijd je moreel wangedrag? 
Het aanbieden van verzekeringen kan in gevaar komen als er te veel verzekerden zijn die 
moreel wangedrag vertonen. De premies moeten dan namelijk steeds hoger worden om de 
kosten te dekken. Met de bekende instrumenten van concurrentie, dwang en vrijwillige binding 
kan moreel wangedrag beperkt worden zonder dat dit ten koste gaat van het delen van niet-
beïnvloedbare risico’s. In dat opzicht verschillen deze instrumenten van de in de vorige paragraaf 
besproken instrumenten om moreel wangedrag te bestrijden, namelijk een eigen risico, een 
eigen bijdrage en een bonus malus.  

Concurrentie
Concurrentie tussen verzekeraars dwingt verzekeraars hun verzekeringspremies laag te 
houden om te voorkomen dat ze verzekerden verliezen aan andere verzekeraars. Daardoor 
stimuleert concurrentie verzekeraars om hun schadelast beperkt te houden. Moreel wangedrag 
kan bijvoorbeeld worden bestreden door verzekeringsclaims scherper te controleren. Maar 
concurrentie kan ook tot risicoselectie leiden. Verzekeraars verlagen hun kosten dan niet door 
moreel wangedrag te bestrijden maar door de goede risico’s aan te trekken. Hierdoor wordt de 
solidariteit tussen goede en slechte risico’s uitgehold. Zo kan een zorgverzekering zich richten op 
hoger opgeleiden omdat bekend is dat zij gemiddeld minder ziektekosten hebben. 

Sara heeft ontdekt dat een reisverzekering voor haar ouders goedkoper is dan voor haar. 
Kennelijk vinden verzekeringsmaatschappijen jongeren een groter risico dan ouderen. Bij 
sommige verzekeringsmaatschappijen is dit verschil kleiner dan bij anderen. Het loont de moeite 
om te shoppen. Ze hoort van vriendinnen wel dat die goedkopere verzekeraars moeilijker doen bij 
claims. Er moet meer bewijs overlegd worden om aan te tonen dat er geen fraude in het spel is.  

Dwang en toezicht
Verzekeraars kunnen eisen stellen aan verzekerden en de verzekerden onder toezicht stellen 
om te controleren of de verzekerden zich aan de afspraken houden. Zo kunnen ze besluiten om 
de schade van diefstal alleen te vergoeden als de verzekerde kan bewijzen dat het huis, de auto 
of de fiets goed was afgesloten. Ook kan de verzekeraar toezien op preventief gedrag, zoals niet 
roken bij een levensverzekering. Toezicht heeft ook nadelen. Het idee dat je gedrag gemonitord 
wordt en dat de informatie in verkeerde handen terecht kan komen, kan je huiverig maken om 
je te verzekeren. Ook kan het leiden tot extra kosten, zogenoemde transactiekosten.
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Sommige verzekeringsmaatschappijen zijn erg streng. Een vriendin van Sara kreeg bij een 
gestolen laptop op vakantie niets terug. Ze bleek de bon van de laptop niet meer te hebben en 
kon daardoor niet bewijzen dat de laptop van haar was. De vriendin was erg boos. Eerst wordt ze 
bestolen en vervolgens krijgt ze ook nog eens niets terug van de verzekering.  

Vrijwillige binding
In plaats van meer concurrentie of dwang kun je ook investeren in duurzame relaties tussen de 
verzekerden onderling of met de verzekeraar. Doordat partijen elkaar beter leren kennen weet 
men meer over elkaars doen en laten en gaan partijen elkaar meer vertrouwen en waarderen. 
Dat bestrijdt moreel wangedrag. Sommige financiële instellingen geven bestaande klanten meer 
korting en aandacht naarmate ze meer verzekeringen en andere producten afnemen. Ook zijn er 
verzekeringen die aangeboden worden door een vereniging waar je lid van bent, zoals de ANWB 
of een beroepsgroep. Samen probeer je de risico’s te beperken en zo de premies laag te houden. 

De vader van Sara heeft zich verzekerd via de ANWB. Hij is al jaren lid van deze vereniging die ook 
de wegenwacht regelt. Wanneer hij een schade claimt, dan duikt hij een paar treden omlaag in 
de bonus-malusladder, waardoor hij minder korting krijgt en bovendien voelt het ook alsof hij de 
hele club benadeelt. Hij heeft via de ANWB zelfs een kastje in zijn auto gemonteerd, waarmee hij 
kan kijken of hij milieuvriendelijk en dus rustig rijdt. Ook dan gaat zijn premie omlaag, volgens de 
regels van de ANWB. Rustige rijders maken minder brokken en sparen het milieu. Twee vliegen in 
één klap. Inmiddels heeft hij al jarenlang een korting van 80 procent op zijn premie. 

Tabel 4.1 Bonus-malusladder ANWB

Bonus/ 
Malus-trede

Korting/toeslag 
in %

Nieuwe Bonus/Malus-trede

0 schades 1 schade 2 schades 3 of meer schades

21 80 21 16 11 6

20 80 21 15 10 5

19 80 20 14 9 4

18 80 19 13 8 3

17 80 18 12 7 2

16 80 17 11 6 1

15 80 16 10 5 1

14 80 15 9 4 1

13 75 14 8 3 1

12 70 13 7 2 1

11 65 12 6 1 1

10 60 11 5 1 1

9 55 10 4 1 1

8 50 9 3 1 1

7 45 8 2 1 1

6 35 7 1 1 1

5 20 6 1 1 1

4 +10 5 1 1 1

3 +40 4 1 1 1

2 +40 3 1 1 1

1 +40 2 1 1 1

Na 4 of meer schade in een verzekeringsjaar daal je naar Bonus/Malus-trede 1
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4.4  Uit en meer balans: averechtse selectie bij verzekeren  

d Doel
Je leert hoe een informatievoorsprong van potentiële verzekerden over hun risicoprofiel kan 
leiden tot averechtse selectie en wat daaraan gedaan kan worden. 

Sara’s ouders hebben een hele verzameling aan verzekeringen: een autoverzekering, een 
inboedelverzekering, een opstalverzekering, een zorgverzekering, een glasverzekering, een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en waarschijnlijk nog wel wat meer. Sara vindt al dat 
risicoaverse gedrag maar vreemd. 

Averechtse selectie 
Sommige verzekeringnemers hebben een hogere schadelast dan anderen. Degenen met een 
hoge verwachte schadelast noemen we ‘slechte risico’s’ en degenen met een lage verwachte 
schadelast ‘goede risico’s.’ Als de verzekeraar geen informatie heeft over het individuele 
risicoprofiel van verzekerden, vraagt de verzekeraar aan elke verzekerde dezelfde, uniforme 
verzekeringspremie. De slechte risico’s betalen dan minder en de goede risico’s meer dan hun 
verwachte schadelast. Hierdoor is de verzekering aantrekkelijker voor slechte risico’s dan 
voor goede risico’s. Als de goede risico’s daardoor uittreden en steeds meer slechte risico’s zich 
verzekeren, stijgen de kosten per verzekerde en daarmee ook de premie.  We spreken dan 
van averechtse selectie. De hogere premies kunnen uiteindelijk de hele verzekeringsmarkt 
vernietigen.  

Asymmetrische informatie
Net als bij moreel wangedrag is er bij averechtse selectie sprake van een informatieachterstand 
van de verzekeraar zodat deze kwetsbaar is voor beroving. Het verschil met moreel wangedrag is 
dat de asymmetrische informatie bij averechtse selectie geen betrekking heeft op het gedrag van 
een verzekerde maar op de verwachte schadelast van een individuele verzekerde: verzekerden 
die risico’s willen overdragen aan een verzekeraar weten meer over hun verwachte schadelast 
dan de verzekeraar. 

Bij zijn autoverzekering is Sara’s vader goedkoop uit. Hij heeft al heel lang geen schade meer 
gemaakt en geclaimd. Zijn verzekeringspremie is flink gedaald als gevolg van een bonus-
malusregeling. Sara’s vader is voor de verzekeringsmaatschappij een fijne klant, een goed risico. 
Hij claimt nooit wat. Een oom van Sara is een ander verhaal. Die maakt de ene na de andere 
botsing. Altijd alleen maar blikschade, maar zijn verzekeringspremie is inmiddels torenhoog. Het 
is dat een autoverzekering verplicht is, anders was de oom allang gestopt met deze verzekering. 
Zijn verzekeraar had hem er bovendien allang uitgegooid. Sara’s oom is een dure klant. 

Oplossingen voor averechtse selectie 
Er zijn drie oplossingen voor averechtse selectie bij het delen van risico’s:
• Concurrentie
 Concurrentie tussen verzekeraars dwingt verzekeraars hun verzekeringspremies beter af 

te stemmen op het individuele risicoprofiel om te voorkomen dat ze goede risico’s verliezen 
aan hun concurrenten en dat ze slechte risico’s aantrekken. Dit stimuleert verzekeraars om 
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hun informatieachterstand over individuele risicoprofielen te verminderen (met bijvoorbeeld 
vragenlijsten en medische keuringen) en hun premies te differentiëren tussen verzekerden 
met een verschillende verwachte schadelast.  

• Dwang
 Door verzekeringen verplicht te maken kunnen de goede risico’s er niet meer voor kiezen zich 

niet te verzekeren en wordt averechtse selectie tegengegaan. De verplichting kan variëren 
van (1) een verzekeringsplicht (waarbij je zelf je verzekeraar mag kiezen); (2) een verplichting 
je aan te sluiten bij een collectieve verzekering (waarbij je je verzekeraar niet zelf mag kiezen) 
met een voor iedereen gelijke premie; (3) tot een overheidsuitkering die betaald wordt vanuit 
de belastingen (zoals de bijstand). Hoe dwingender de verplichting, hoe groter herverdeling 
van goede naar slechte risico’s kan zijn.  

• Vrijwillige binding aan relaties
 Ook bij vrijwillige binding subsidiëren de goede risico’s de slechte, maar dat doen ze 

omdat ze zich verbonden voelen met de groep, door een wij-gevoel. Denk bijvoorbeeld aan 
‘broodfondsen,’ waarbij kleine groepen zelfstandige ondernemers geld opzij leggen voor het 
geval een van hen ziek wordt. Vaak zijn dit kleine groepen die elkaar persoonlijk kennen, 
vertrouwen en waarderen.  

Sociale verzekeringen zijn verplichte verzekeringen voor alle burgers (zogenoemde 
volksverzekeringen) of collectieve verzekeringen voor alle werknemers (zogenoemde 
werknemersverzekeringen). Iedereen betaalt dezelfde, uniforme premie onafhankelijk van 
het individuele risicoprofiel. Voor de verplichte verzekering tegen ziektekosten geldt iets 
vergelijkbaars: iedereen betaalt dezelfde premie alhoewel de risico’s op ziektekosten verschillen 
tussen burgers. Het verplichte karakter van deze verzekeringen voorkomt dat de goede risico’s de 
solidariteitskring verlaten. Dwang voorkomt zo averechtse selectie en zorgt ervoor dat de goede 
risico’s (jongeren en gezonde mensen) meebetalen aan de schades van de slechte risico’s (ouderen 
en zieken).

Hoewel Sara’s vader goed op zijn gezondheid let en weinig gebruikt maakt van de zorg, betaalt 
hij bijna dezelfde premie als Sara’s tante die chronisch ziek is en het ziekenhuis in- en uitgaat. 
Een financieel voordeel voor Sara’s vader is wel dat hij geen eigen bijdrage hoeft te betalen omdat 
hij geen zorg heeft gebruikt. Ook is zijn premie iets lager omdat hij voor een hoog eigen risico 
heeft gekozen. Sara’s tante was echter zo slim om haar eigen risico zo laag mogelijk te kiezen. Zij 
is een dure klant voor de verzekeringsmaatschappij. Deze mag haar echter, volgens de wet, niet 
weigeren. Maar toen zij een levensverzekering wilde afsluiten, weigerde de verzekeraar haar te 
verzekeren. Gelukkig bestaan er in Nederland ook volksverzekeringen. De tante van Sara is al lang 
arbeidsongeschikt en krijgt een WIA-uitkering en later krijgt ze een AOW-uitkering.  
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 Hoofdstuk 4   •   
 Samenwerken door ruilen van risico 

De meerwaarde van solidariteit
Net als bij andere vormen van samenwerking kan het delen van risico’s leiden tot voordeel van 
alle samenwerkingspartners en liggen verschillen tussen de partners hieraan ten grondslag. Bij 
het delen van risico is het van belang dat mensen op verschillende manieren getroffen worden 
door het risico omdat de geluksvogels de pechvogels dan kunnen bijstaan. In tegenstelling tot bij 
microrisico’s, werkt bij macrorisico’s wederzijdse solidariteit niet omdat iedereen tegelijk met 
voorspoed en tegenspoed te maken heeft.   

Solidariteit gaat niet vanzelf
Het delen van risico biedt niet alleen kansen om welvaart te scheppen maar creëert ook 
mogelijkheden om elkaar te beroven. Een eerste reden daarvoor is dat verzekerden zich nalatig 
kunnen gaan gedragen als ze verzekerd zijn. Als de verzekeraar over onvoldoende informatie 
beschikt om de niet-beïnvloedbare risico’s te scheiden van de beïnvloedbare risico’s, ontstaat een 
dilemma tussen het delen en het beheersen van risico’s. Dit dilemma speelt bij het beperken van 
moreel wangedrag door eigen risico’s, eigen bijdragen en bonus-manusregelingen. 

Een tweede reden voor mogelijke beroving van de verzekeraar door de verzekerden is een 
informatieachterstand van de verzekeraar over de verwachte schadelast van een individuele 
verzekerde. Daardoor is premiedifferentiatie gebaseerd op het risicoprofiel niet mogelijk en 
dreigt averechtse selectie. 

Beter samenwerken met risico
Hoe kunnen de kansen van risicodeling worden benut zonder dat partijen met een 
informatieachterstand worden beroofd? Er zijn weer drie instrumenten om de belangen van 
deze kwetsbare partijen te beschermen: vrije concurrentie (vrijheid voor kwetsbare partij), 
vrijwillige binding (van sterke partijen aan het belang van de kwetsbare partij) en dwang 
(minder vrijheid voor sterke partij).

Door partijen met een informatieachterstand in een sterkere positie te brengen, kan 
concurrentie zowel moreel wangedrag als averechtse selectie bestrijden. Daar staat tegenover 
dat concurrentie tussen verzekeraars solidariteit tussen goede en slechte risico’s kan uithollen 
door risicoselectie. Ook vrijwillige binding aan relaties kan averechtse selectie en moreel 
wangedrag tegengaan omdat partijen elkaar leren kennen, vertrouwen en waarderen. Dwang 
kan averechtse selectie bestrijden door goede risico’s te dwingen solidair te zijn met de slechte 
risico’s. Zo verplicht de overheid burgers deel te nemen aan sociale verzekeringen waarbij 
iedereen dezelfde uniforme premie betaalt onafhankelijk van het individuele risicoprofiel.
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 Hoofdstuk 4   •   
 Samenwerken door ruilen van risico 

Bonus-malusregelingen: de premie die je betaalt hangt af van de schades die je in het verleden 
hebt geclaimd. Hoe meer (of minder) schades je hebt geclaimd, hoe hoger (of lager) de premie. 

Eigen bijdrage: de verzekerde betaalt een deel van de kosten, bijvoorbeeld een percentage van of 
een vast bedrag per schadeclaim. 

Eigen risico: de verzekerde draagt het risico van een schade tot een bepaald schadebedrag 
per schademelding of per jaar. Als de schade meer bedraagt dan het eigen risico betaalt de 
verzekeraar alleen de schade die het eigen risico te boven gaat. 

Macrorisico’s: risico’s die iedereen tegelijk treffen. 

Microrisico’s: risico’s die niet iedereen tegelijk treffen. 

Premiedifferentiatie: verzekeringspremies verschillen tussen verzekerden afhankelijk van het 
individuele risicoprofiel. Verzekerden met een hogere verwachte schadelast betalen een hogere 
premie dan degenen met een lagere verwachte schadelast. 

Risicoselectie: verzekeraars verlagen hun kosten door de goede risico’s te selecteren en de 
slechte risico’s te ontmoedigen zich te verzekeren.   

Sociale verzekeringen: verplichte verzekeringen voor alle burgers (zogenoemde 
volksverzekeringen) of alle werknemers (zogenoemde werknemersverzekeringen) waarbij alle 
verzekerden een uniforme premie betalen onafhankelijk van het individuele risicoprofiel. 

begrippenlijst





57Mens & Economie  •  Tijd en risico

Hoofdstuk 5   •   

Delen en herverdelen

Er zijn omstandigheden in het leven waar je niks aan kunt doen. De een heeft rijke ouders, een 
ander een goed stel hersens en een derde een gezond lichaam. Sommige mensen krijgen meer 
kansen in het leven, anderen hebben meer pech. In Nederland vinden we het belangrijk dat 
iedereen de kans krijgt om zijn talenten te ontwikkelen, ongeacht je toevallige afkomst of aanleg. 
Ook voor een gezonde economie is het belangrijk dat iedereen voldoende kansen en middelen 
krijgt om zijn of haar talenten te kunnen ontwikkelen. Een gelijkere inkomensverdeling draagt 
bovendien bij aan meer vertrouwen tussen burgers. Ook daardoor werkt de economie beter.    

In paragraaf 5.1 leer je hoe je de ongelijkheid van inkomens en vermogens in een land kunt 
meten. Vervolgens leer je hoe overheden de verdeling meer in balans kunnen brengen: door 
overheidsuitgaven te laten financieren door mensen met meer geld (paragraaf 5.2), door mensen 
met meer inkomen relatief meer belasting te laten betalen (paragraaf 5.3) en door uitkeringen en 
toeslagen vooral te geven aan mensen met weinig geld (paragraaf 5.4). 

Landen van de Europese Unie zijn het voorbeeld om na te denken over delen en herverdelen. 
West-Europa is veel rijker dan Oost-Europa en binnen individuele landen bestaan ook grote 
inkomensverschillen.   
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5.1  Meten van ongelijkheid: hoe ongelijk zijn inkomens en  
vermogens verdeeld? 

d Doel
Je kunt de percentielratio en de Lorenzcurve berekenen als maatstaf voor de ongelijkheid in 
de verdeling van inkomen of vermogen binnen een bevolking. 

Tussen West-Europa en Oost-Europa zijn de inkomensverschillen groot. In Oost-Europa hebben 
burgers gemiddeld een lager inkomen dan burgers in West-Europa. Eén van de doelen van de 
Europese Unie is om alle burgers gelijke kansen te geven zich te ontwikkelen, maar lukt dat ook?  

Twee soorten inkomens
Er zijn twee soorten inkomens waarvan je de verdeling kunt bestuderen: 
• Primair inkomen verkrijg je in ruil voor het aanbieden van productiefactoren zoals arbeid 

en kapitaal. Denk aan je salaris, winst uit je onderneming, rente- en huuropbrengsten en 
beleggingsresultaten. 

• Secundair inkomen bestaat uit niet alleen je primaire inkomen maar ook de 
inkomensoverdrachten (uitkeringen en toeslagen) die je van de overheid ontvangt en (als een 
aftrekpost) de belastingen die je aan de overheid betaalt. Het secundair inkomen wordt ook 
wel het besteedbaar inkomen genoemd.  

De meeste Europese landen verplichten burgers met een hoger primair inkomen een deel van hun 
inkomen af te staan ten gunste van burgers met weinig of geen primair inkomen. Via belastingen 
en uitkeringen vindt herverdeling plaats. Het secundair inkomen is bij de rijkere burgers lager 
dan het primair inkomen, bij armere burgers is dit precies andersom. 

Drie soorten vermogens 
Inkomens zijn stroomgrootheden: ze worden gemeten per tijdseenheid. Door minder te 
consumeren dan je verdient, besparen huishoudens. Hierdoor bouwen huishoudens vermogens 
op. Dat zijn voorraadgrootheden: ze worden gemeten op een bepaald tijdstip. We kunnen naar 
de verdeling kijken van drie soorten vermogens:  
• Financieel vermogen is het saldo van je formele vorderingen op anderen (spaargeld, 

beleggingen en verstrekte leningen) en je formele verplichtingen aan anderen (ontvangen 
leningen). Dit vermogen is goed meetbaar in termen van geld. 

• Bij fysieke vermogens gaat het om duurzame goederen die hun waarde behouden. Als 
ze goed verhandelbaar zijn, kan de waarde van deze goederen goed ingeschat worden. Je 
kunt de waarde van bijvoorbeeld een woning bepalen aan de hand van de verkoop van 
vergelijkbare woningen in de buurt. 

• Menselijk kapitaal is je verdiencapaciteit op de arbeidsmarkt als gevolg van talent, opleiding 
en ervaring: de som van de arbeidsinkomens die je over je verdere leven mag verwachten. 
Dit vermogen is moeilijker te meten. Maar als je hypotheeklening aanvraagt zal de bank een 
inschatting van je verdienvermogen maken. 
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Behalve verschillen in inkomen, zijn er ook (grote) verschillen in vermogen, tussen de 
burgers in lidstaten van de Europese Unie. De vermogensverschillen zijn zelfs groter dan de 
inkomensverschillen tussen burgers. De rijkste 10 procent van Europese burgers zijn de laatste 
15 jaar steeds vermogender geworden door stijgende aandelenkoersen en huizenprijzen. Er is 
nauwelijks sprake van herverdeling van deze vermogens omdat de belastingen op financiële en 
fysieke vermogens in Europa laag zijn. Wat betreft menselijk kapitaal worden alle burgers in 
staat gesteld hun verdiencapaciteit te ontwikkelen omdat de overheid betaalt voor het funderend 
onderwijs. 

De verschillen in een land
Je kunt de mate waarin de verdeling van inkomen of vermogen uit balans is, meten met de 
percentielratio en de Lorenzcurve. 
• De percentielratio geeft aan welk deel van het totale inkomen of vermogen in handen is 

van de rijkste 1% (het rijkste percentiel) van de bevolking. Je kunt natuurlijk ook een ander 
percentage nemen, bijvoorbeeld de rijkste 10%.

• De Lorenzcurve is een grafiek waarop je alle percentielen op een rij zet: hoeveel bezit de 
armste 10, 20 of 30 procent van de bevolking? Als het inkomen of vermogen gelijk verdeeld 
zou zijn, dan zou de Lorenzcurve op de 45-graden lijn liggen (de rode lijn in figuur 5.1). Hoe 
verder de feitelijke Lorenzcurve onder de 45-gradenlijn ligt, hoe ongelijker de verdeling.

 Figuur 5.1 Lorenzcurve 

In Nederland ligt de Lorenzcurve van de secondaire inkomens dicht ligt bij de 45-gradenlijn 
die een perfect gelijke inkomensverdeling weergeeft. In Bulgarije is de Lorenzcurve krommer 
zodat deze verder van de diagonaal afligt. Dat geeft aan dat de relatieve inkomensverschillen 
in Bulgarije groter zijn dan in Nederland. Zo ontvangt 20% van de bevolking met de laagste 
inkomens in Nederland 8,3% van het totale secondaire inkomen en in Bulgarije maar 5,7% van het 
totale secondaire inkomen. 
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5.2  Meer balans: belasting heffen over inkomen, vermogen en consumptie 

d Doel
Je leert dat de overheid verschillende grondslagen kan gebruiken voor het heffen van 
belasting naar draagkracht. 

Het Centraal Planbureau constateerde in 2022 dat de hoge inkomens nauwelijks een hoger 
percentage van hun inkomen aan belasting betalen dan lage inkomens. Het verminderen van 
relatieve inkomensverschillen vindt vooral plaats via de overheidsuitgaven. Hoe komt dat? 

Belastingbasis
Een eerste manier om ongelijkheid te verminderen is door mensen met meer geld meer te 
laten betalen voor de uitgaven van de overheid. In Nederland wordt meer dan 40 cent van elke 
euro uitgegeven door de overheid. Om die uitgaven te dekken heft de overheid belasting naar 
draagkracht: mensen met veel geld dragen meer bij dan mensen met weinig geld. Maar dan 
moet de overheid wel kunnen vaststellen hoeveel geld mensen hebben. Ze kijkt daarbij naar het 
inkomen, het (financieel) vermogen en de consumptie van personen. De grondslag waarop een 
belasting geheven noemen we de belastingbasis. 

Belasting over arbeidsinkomen
De belasting over het inkomen op arbeid wordt in Nederland ‘box 1’ genoemd. De verschuldigde 
belasting wordt in twee stappen berekend:
1. Bereken het belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen hoeft niet gelijk te zijn aan het 

primaire (bruto) inkomen. Twee soorten correcties houden rekening met verschillen in 
draagkracht die niet tot uiting komen in de primaire inkomens: 
• Aftrekposten zoals de aftrek voor zorgkosten, de kosten voor het onderhouden van 

kinderen of de kosten van een zelfstandige ondernemer. 
• Bijtelposten voor ‘loon in natura’ zoals een ‘auto van de zaak.’

2. Bereken de belasting. De belasting is meestal een percentage van het belastbaar inkomen. 
Dat kunnen verschillende percentages zijn per ‘schijf’ van het inkomen. In 2022 betaal je in 
box 1 bijvoorbeeld 37,07% over de eerste schrijf (het inkomen tot € 69.399) en 49,50% over de 
tweede schijf (het inkomen boven € 69.399).

Heffingskorting en belastingvrije voet
De overheid kan ook pas belasting gaan heffen vanaf een bepaald inkomen om lagere inkomens 
te ontzien. Dat kan op twee manieren:
• Het eerste deel van het inkomen kan vrijgesteld worden van belasting, een zogenoemde 

belastingvrije voet. Hierdoor wordt het belastbaar inkomen lager.
• Het eerste deel van de belasting kan worden kwijtgescholden: een heffingskorting. 

Het belastbaar inkomen wordt daardoor niet minder maar wel de belasting die je 
betaalt. Nederland kent een heffingskorting voor iedereen. Deze zogenoemde algemene 
heffingskorting daalt naarmate je belastbare inkomen toeneemt. 
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Mikkel verdient in 2022 € 90.000 bruto in de bouw en moet hierover belasting betalen. Hij heeft 
een eigen huis met een hypotheek van € 350.000 waarover hij 3% rente betaalt. Ook heeft hij 
recht op een heffingskorting. Zijn inkomen is te hoog voor de algemene heffingskorting maar de 
arbeidskorting is voor hem € 1749. Het belastingstelsel heeft twee tarieven: 37,07% over de eerste 
€ 69.398 belastbaar inkomen en 49,5% over het belastbaar inkomen dat daarboven ligt. Mikkel 
berekent hoeveel procent van zijn bruto-inkomen naar de belastingdienst gaat.
• Stap 1: van zijn bruto-inkomen van € 90 .000 trekt hij de hypotheekrente af (gelijk aan  

3% * € 350.000 = € 10.500) om zijn belastbare inkomen van € 79.500 te berekenen.
• Stap 2: in het schijvenstelsel berekent hij eerst het bedrag dat hij over de eerste schijf moet 

betalen. Zijn belastbaar inkomen is hoger dan de schijfgrens dus hij betaalt in de eerste schijf 
37,07% * € 69.398 = € 25.725,84. 

• Stap 3: Hij bepaalt hoeveel inkomen in de tweede schijf valt: € 79.500 – € 69.398 = € 10.102. 
Hierover is de belasting 49,5 % * € 10.102  = € 5000,49. 

• Stap 4: De belasting over de twee schijven samen is: € 25.725,84 + € 5000,49 = € 30.726,33. 
• Stap 5: Hij trekt de arbeidskorting hiervan af om zijn te betalen belasting (omlaag afgerond op 

hele euro’s) te berekenen: € 30.726,33 – € 1749 = € 28.977. 
• Stap 6: Hij deelt zijn te betalen belasting door zijn bruto-inkomen om te bepalen welk deel van 

zijn inkomen naar de overheid gaat: (€ 28.977 / € 90.000) * 100% = 32,2%. Zijn netto-inkomen is 
hier gelijk aan € 71.023

Belastingen op financieel vermogen
De belastingdienst in Nederland kijkt naar twee soorten financieel vermogen. Als je vermogen 
hebt in een bedrijf waarvan je minstens 5% van de aandelen bezit dan word je inkomen uit dat 
vermogen belast als ondernemerswinst in box 2. Al het overige financieel vermogen wordt belast 
in box 3 op basis van een verondersteld fictief rendement dat stijgt naarmate het belastbare 
vermogen in een hogere schijf valt. In 2022 werden deze fictieve rendementen belast tegen een 
tarief van 31 % maar de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een heffing over een fictief rendement 
onrechtmatig is. Door deze uitspraak kijkt de regering naar een herziening van box 3. 

Belastingen op consumptie 
Belastingen worden ook geheven op uitgaven, zoals de belasting op toegevoegde waarde (btw) 
en accijnzen. Dit zijn indirecte belastingen omdat ze niet direct door de huishoudens betaald 
worden maar door de bedrijven waarvan consumenten producten kopen. Ze worden ook wel 
kostprijsverhogende belastingen genoemd. Op de meeste consumptiegoederen wordt 21% btw 
geheven maar sommige producten (zoals levensmiddelen, medicijnen, boeken en kunst) vallen 
onder een laag btw-tarief van 9%. Verder belasten accijnzen ongezonde of schadelijke producten 
nog extra, bijvoorbeeld drank, sigaretten en benzine. 

Mikkel wil ook weten hoeveel zijn gezin eigenlijk aan btw betaald. Hij leest bij het Nibud dat een 
gemiddeld Nederlands gezin € 660 uitgeeft aan boodschappen per maand. Hier bovenop komen 
nog vaste lasten voor energie. Op water en de hypotheek wordt geen btw berekent, dus die laat hij 
buiten beschouwing. Mikkel schat dat het gezin € 500 per maand uitgeeft aan kleding, benzine 
en uitgaan. Bij elkaar komt hij uit op een consumptie van € 1500 per maand. Stel dat een derde 
hiervan onder het lage tarief van 9% valt en twee derde onder het hoge tarief van 21%. Dan 
betaalt het gezin van Mikkel per maand € 255 aan btw op de consumptie. 
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5.3  Meer balans: progressieve belastingen  

d Doel
Je kunt uitleggen hoe een progressieve inkomstenbelasting de inkomensongelijkheid 
vermindert maar tegelijkertijd ook de prikkel om meer te werken aantast. 

Mikkel vindt het geen probleem om belasting af te dragen aan de overheid want als de overheid 
gezinnen zonder inkomen niet zou helpen, dan zou je situaties krijgen die je in arme landen ziet: 
veel bedelaars en criminaliteit. Maar van zijn jaarlijkse belastingaangifte wordt hij wel chagrijnig. 
Kan het niet wat minder? 

Progressieve belasting nivelleert 
Het verminderen van de relatieve inkomensverschillen noem je nivellering. Denivellering is 
het omgekeerde: de relatieve inkomensverschillen worden vergroot.  Een tweede manier om 
ongelijkheid te verminderen is nivellering door belastingen.  
• De inkomstenbelasting zorgt voor nivellering als het deel van het inkomen dat als belasting 

wordt afgedragen (het zogenoemde gemiddelde belastingtarief) stijgt met het inkomen. Je 
spreekt dan van een progressieve inkomstenbelasting. De Lorenzcurve van het secundaire 
inkomen ligt door zo’n belasting dichter bij de 45-gradenlijn dan de Lorenzcurve van het 
primaire inkomen.   

• Bij een proportionele inkomstenbelasting is het gemiddelde belastingtarief voor elk 
inkomen gelijk. Wie veel verdient betaalt dus meer belasting in absolute zin, maar niet in 
relatieve zin. De Lorenzcurve voor het secondaire inkomen is dan hetzelfde als die voor het 
primaire inkomen. 

• Als het gemiddelde belastingtarief daalt met het inkomen zorgt de inkomstenbelasting voor 
denivellering. Je spreekt dan van een degressieve inkomstenbelasting. De Lorenzcurve van 
het secondaire inkomen ligt dan verder van de 45-gradenlijn dan de Lorenzcurve van het 
primaire inkomen.   

Het idee achter het Nederlandse belastingstelsel is dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten 
dragen. Maar het Centraal Planbureau concludeerde in 2022 dat de belastingheffing in Nederland 
minder herverdelend is dan vaak wordt gedacht. Dit komt door aftrekposten en de lage heffing op 
ondernemingswinsten en vermogensinkomsten waar vooral rijke gezinnen van profiteren. 

Progressieve belasting tast prikkel om te werken meer aan 
In het blok Kiezen en welvaart heb je gezien dat mensen meer willen werken als de opbrengst 
daarvan opweegt tegen het verlies van vrije tijd. Voor de beslissing om meer te werken is het 
marginale belastingtarief van belang: het deel van extra inkomen dat je als belasting moet 
afdragen. Hoe hoger het marginale tarief, hoe minder inkomen je overhoudt van een uur extra 
werken en hoe minder aantrekkelijk het daarom is om meer te werken. Bij een progressieve 
inkomstenbelasting moet het marginale tarief boven het gemiddelde tarief liggen omdat 
alleen dan het gemiddelde tarief stijgt. Maar het hogere marginale tarief dat het gevolg is van 
een progressievere inkomstenbelasting tast de prikkel om extra te werken meer aan dan een 
proportionele belasting.  
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In Frankrijk verhoogde de overheid in 2012 het tarief in de hoogste belastingschijf naar 75%. 
Voor sommige rijke Fransen was dit reden om naar België te verhuizen. Anderen vonden andere 
manieren om hun belastbaar inkomen te verlagen. Sommige besloten minder te gaan werken. 
Twee jaar later, in 2014, concludeerde de Franse overheid dat het tarief omlaag moest, omdat de 
opbrengst erg tegenviel, en de mogelijke schade aan de Franse economie groot was.  

Een progressieve versus een proportionele inkomstenbelasting  
In figuur 5.2 geeft de groene lijn de belasting weer die betaald moet worden bij een 
proportionele inkomstenbelasting van 40%. In figuur 5.2 geeft de rode lijn een progressieve 
inkomstenbelasting weer met dezelfde totale belastingopbrengst: het gemiddelde inkomen is 
€ 30.000 en bij dat inkomen genereren beide belastingen dezelfde opbrengst. De progressieve 
belasting kent een marginaal tarief van 60 % en een heffingskorting van € 6.000. Iemand die  
€ 10.000 verdient heeft dan een gemiddeld belastingtarief van 0%. Degenen die minder dan  
€ 10.000 verdienen krijgen geld van de overheid. Bij een inkomen van € 30.000 is het gemiddelde 
belastingtarief 40%. Het gemiddelde belastingtarief stijgt dus met het inkomen zodat sprake is 
van nivellering. Vergeleken met de proportionele belasting (de groene lijn), kent de progressieve 
belasting (de rode lijn) een hoger marginaal tarief (60% in plaats van 40%). Een progressieve 
belasting zorgt dus voor meer herverdeling maar schaadt ook de bereidheid om extra te werken 
meer.  
 
Figuur 5.2 Progressieve en proportionele inkomstenbelasting

Het verschil tussen de rode en groene lijn in figuur 5.2 laat ook zien dat een proportionele 
belasting van 20 % (het verschil tussen de twee marginale tarieven van 60 % en 40 %) 
ongelijkheid vermindert als de opbrengsten benut worden om uitgaven te financieren waarvan 
iedereen in gelijke mate profiteert (in dit geval een bedrag van € 6000 voor iedereen). Degenen 
onder het gemiddelde inkomen van € 30.000 profiteren: de rode lijn ligt voor deze inkomens 
namelijk onder de groene lijn. Degenen die meer verdienen dan het gemiddelde betalen voor 
deze herverdeling: de rode lijn ligt voor deze inkomens boven de groene lijn.    
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5.4  Meer balans: inkomensoverdrachten

d Doel
Je kunt uitleggen hoe inkomensafhankelijke inkomensoverdrachten de inkomensongelijkheid 
kunnen verminderen, maar wel ten koste gaan van de prikkel voor de lagere inkomens om 
meer te werken. 

De Nederlandse overheid nivelleert vooral via haar uitgaven. Voor Nazmye en haar gezin zijn de 
toeslagen een uitkomst. Wel heeft ze uitgerekend dat wanneer ze een extra dag zou gaan werken 
in de zorg, ze er financieel nauwelijks op vooruitgaat. De toeslagen worden minder en ook de 
gemeente trekt steunmaatregelen terug. Zou werken niet altijd moeten lonen? 

Inkomensoverdrachten en herverdeling 
Een derde manier om ongelijkheid te verminderen is om toeslagen of uitkeringen van de 
overheid, zogenoemde inkomensoverdrachten, vooral naar mensen te laten gaan met weinig 
inkomen of vermogen. Deze paragraaf beziet het herverdelende effect van verschillende soorten 
inkomensoverdrachten die gericht zijn op mensen met weinig geld. 

Sociale verzekeringen en sociale voorzieningen  
In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar sociale verzekeringen. Werknemers betalen premies 
zodat ze een uitkering kunnen krijgen als ze door pech werkloos, ziek of arbeidsongeschikt 
worden. Werknemers hebben een direct belang bij het betalen van hun premies omdat ze zich 
daardoor minder zorgen hoeven te maken over hun toekomstige inkomen. De hoogte van 
zowel de premies als de eventuele uitkering hangen af van het huidige inkomen. Voor burgers 
die te weinig inkomen hebben en geen aanspraak kunnen maken op een uitkering zijn er 
sociale voorzieningen, zoals de bijstand. De bijstand is een algemene minimumvoorziening. 
Sociale voorzieningen worden niet betaald met verzekeringspremies maar vanuit de 
belastingopbrengsten. 

Toeslagen en maatschappelijke ondersteuning
De overheid geeft toeslagen aan mensen van wie het inkomen te laag is voor bepaalde uitgaven. 
Denk bijvoorbeeld aan de zorgtoeslag voor de verplichte zorgverzekering. Deze toeslag is 
inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Er worden ook toeslagen 
gegeven als huishoudens bepaalde eerste levensbehoeften niet kunnen betalen. Een voorbeeld 
van zo’n toeslag is de huurtoeslag. Deze toeslag hangt niet alleen af van het inkomen maar ook 
van de hoogte van de huur. Veel gemeenten bieden ook maatschappelijke ondersteuning voor 
huishoudens die minder dan een bepaald inkomen verdienen. Zo kunnen kinderen uit arme 
gezinnen toch meedoen aan zwemles of een sportclub.
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Het gezin van Nazmye heeft recht op een aantal inkomensafhankelijke toeslagen. Via de website 
van de belastingdienst kan zij berekenen op welke toeslagen zij recht heeft, met haar inkomen van 
€ 1400 per maand. Allereerst krijgt ze een huurtoeslag van € 329 ter compensatie van de huur van 
€ 600 per maand. Voor haar twee kinderen van 2 en 4 jaar oud, krijgt ze een kindgebondenbudget 
van € 467. De kinderopvangtoeslag van € 115 per maand is ook welkom. Aan zorgtoeslag heeft ze 
recht op € 111. Bij elkaar komt dit op € 1022 aan toeslagen per maand. Hier bovenop heeft ze nog 
recht op gemeentelijke subsidies voor de bibliotheek en sport. Ook hoeft ze een paar gemeentelijke 
belastingen niet te betalen. Zelfs met de steun die ze krijgt, moet Nazmye elke maand de eindjes 
aan elkaar knopen. 

De armoedeval
Om vooruit te komen op de arbeidsmarkt is het essentieel dat mensen leren en werkervaring 
opdoen. Door zich te blijven ontwikkelen kunnen mensen steeds meer gaan verdienen. Net als 
bij progressieve belastingen is een nadeel van inkomensafhankelijke voorzieningen en toeslagen 
dat ze mensen ontmoedigen om meer te gaan werken. Zodra ze iets meer gaan verdienen 
verliezen ze namelijk een deel van die voorzieningen en toeslagen. Voor sommige mensen is het 
zelfs zo dat ze er in besteedbaar inkomen op achteruitgaan als ze iets meer gaan werken. Het 
marginale tarief als gevolg van hogere belastingen en lagere toeslagen ligt dan boven de 100 %.  
De hoge marginale tarieven die het gevolg zijn van meer inkomensherverdeling resulteren 
in een zogenoemde armoedeval: mensen worden gedemotiveerd om zich aan de armoede te 
ontworstelen. 

Wanneer Nazmye een dag extra gaat werken, dan moet ze meer opvang organiseren voor haar 
kinderen. Bovendien valt een aantal steunregelingen weg. Ze heeft uitgerekend dat ze aan een 
extra dag werken bijna niets overhoudt, behalve extra stress voor haar kinderen. Zolang de 
kinderen op de basisschool zitten, besluit Yasmye om de situatie te laten zoals deze is. 
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 Hoofdstuk 5   •   
 Delen en herverdelen  

Veel burgers houden van balans in de verdeling van inkomens en vermogens. Een gelijke 
inkomensverdeling is niet alleen een zelfstandig doel, maar ook een middel om de economie 
beter te laten functioneren, bijvoorbeeld doordat meer mensen hun talenten kunnen 
ontwikkelen en burgers elkaar meer vertrouwen. 

De percentielratio en de Lorenzcurve meten de verdeling van inkomen en vermogen. Je 
kunt de verdeling bezien van primair en secondair inkomen. In tegenstelling tot het primair 
inkomen, houdt het secundair inkomen rekening met de overdrachten aan en van de overheid. 
Je kunt ook de verdeling van vermogen bekijken. Er zijn verschillende soorten vermogens. 
Financiële vermogens en verhandelbare fysieke vermogens (zoals een woning) zijn meestal 
goed te waarderen in termen van geld. Andere soorten vermogens zoals menselijk kapitaal zijn 
moeilijker te meten.

De overheid kan de ongelijkheid van inkomens en vermogens verminderen door haar 
inkomsten (belastingen) en haar uitgaven. Indirecte belastingen worden geheven bij bedrijven 
die de producten verkopen waarop deze belastingen geheven worden. Directe belastingen 
worden geheven bij gezinshuishoudens. Als iedereen in gelijke mate profiteert van collectieve 
uitgaven maar de belastingen proportioneel worden geheven met het inkomen vermindert de 
ongelijkheid. Dat is een eerste manier om ongelijkheid aan te pakken. 

Een tweede manier om de ongelijkheid te verminderen is via belastingen alleen. Gemiddelde 
tarieven die stijgen met het inkomen zorgen voor nivellering: de relatieve inkomensverschillen 
nemen af. Je spreekt dan van een progressieve belasting. Zo kan bij een gegeven totale 
belastingopbrengst een belasting progressiever worden door een hogere belastingvrije voet 
of een hogere algemene heffingskorting. Nivellering vereist marginale belastingtarieven die 
gemiddelde belastingtarieven overtreffen en daarmee de prikkel meer aantasten om extra 
te werken. Bij dezelfde totale belastingopbrengst resulteren proportionele en degressieve 
belastingen in lagere marginale tarieven dan progressieve belastingen. Tegenover betere prikkels 
om meer te werken staan dan grotere relatieve inkomensverschillen. 

Een derde manier om ongelijkheid te verminderen is via de uitgaven van de overheid, namelijk 
door de toeslagen of uitkeringen die de overheid verstrekt vooral naar mensen te laten gaan 
met weinig inkomen of vermogen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij sociale voorzieningen en 
inkomensafhankelijke toeslagen. Ook dan is er sprake van nivellering. Net als bij progressievere 
belastingen met hoge marginale belastingtarieven, tast ook deze herverdeling de prikkel om 
meer te werken aan. Marginale tarieven zijn dan hoog omdat uitkeringen en toeslagen dalen 
als het inkomen stijgt. De wens om overheidssteun beter te richten op het armste deel van de 
bevolking kan zo leiden tot een armoedeval.   

samenvatting
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 Hoofdstuk 5   •   
 Delen en herverdelen  

Belastingvrije voet: een vaste aftrekpost die voor iedereen geldt.

Degressieve inkomstenbelasting: een inkomstenbelasting waarvan het gemiddelde 
belastingtarief daalt met het inkomen.

Gemiddelde belastingtarief: het deel van het inkomen dat als belasting moet worden 
afgedragen. 

Indirecte belastingen: belastingen op producten die geheven worden bij de bedrijven die deze 
producten verkopen.

Heffingskorting: een korting op het te betalen bedrag aan belastingen.

Lorenzcurve: een  grafische weergave van de inkomensverdeling of vermogensverdeling 
waarbij het armste percentage van de bevolking (op de horizontale as) wordt afgezet tegen het 
percentage van het totale inkomen of het totale vermogen dat dit deel bezit (op de verticale as). 

Marginale belastingtarief: het deel van een extra euro inkomen dat als belasting moet worden 
afdragen.

Menselijk kapitaal: verdiencapaciteit op de arbeidsmarkt.

Nivellering: het verminderen van relatieve inkomensverschillen.

Percentielratio: het percentage van het totale inkomen of vermogen dat naar de rijkste 1% (het 
rijkste percentiel) van de bevolking gaat.

Primair inkomen: het inkomen dat je verkrijgt in ruil voor het aanbieden van productiefactoren 
zoals arbeid en kapitaal.

Progressieve inkomstenbelasting: een inkomstenbelasting waarvan het gemiddelde 
belastingtarief stijgt met het inkomen.

Proportionele inkomstenbelasting: een inkomstenbelasting waarvan het gemiddelde 
belastingtarief niet afhangt van het inkomen.

Secundair inkomen: het primaire inkomen plus de overdrachten die je van de overheid ontvangt 
minus de inkomstenbelasting en die je moet afdragen aan de overheid. 

Sociale voorzieningen: hulp aan burgers die geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen uit 
sociale verzekeringen.

begrippenlijst
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Het blok Structuur en conjunctuur

In dit blok gaat het om de grote vraag waarom sommige landen rijker zijn dan andere. Hoe komt 
het dat sommige landen meer welvaart produceren? Het gaat dan om twee deelvragen:

1. Structuur: Hoe zorgt een land voor een gezonde economische structuur met productieve 
productiefactoren die goed samenwerken en daardoor veel welvaart kunnen produceren? 
Deze vraag gaat over de productiecapaciteit.

2. Conjunctuur: Hoe stuurt een land de bestedingen in de economie zodat die productiecapaciteit 
goed benut wordt? Deze vraag gaat over het volledig benutten en niet overbelasten van de 
productiecapaciteit. 

In hoofdstuk 1 leer je eerst hoe je de economie van een land kunt beschrijven en hoe je de 
productie en welvaart van een land kunt meten. In hoofdstuk 2 gaan we in op de structuur 
van een economie en in hoofdstuk 3 op de conjunctuur. In hoofdstuk 4 bespreken we de 
arbeidsmarkt in een land: hoe laat je die zo goed mogelijk werken?

inleiding
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Hoofdstuk 1   •   Macro-economie

In de economie kijken we naar huishoudens: zoals gezinnen, bedrijven en landen:
• In de eerste blokken van Mens en Economie leerde je hoe individuen meer welvaart kunnen 

verkrijgen door verstandig te kiezen en goed samen te werken. Het gaat dan om de keuzes 
van individuele gezinshuishoudens.

• Vervolgens zagen we hoe bedrijven en andere organisaties en instellingen ook huishoudens 
zijn waarin mensen kunnen samenwerken. Bedrijven kunnen zo steeds meer en steeds 
betere producten produceren. 

• Nu, in dit blok, kijken we naar landen als geheel, de macro-economie. Een land is ook een 
soort huishouden waarin burgers, bedrijven en instellingen met elkaar samenwerken door te 
ruilen. Hoe kunnen landen als geheel welvarender worden?

In dit eerste hoofdstuk leer je de productie van een land te bepalen. In paragraaf 1 tellen we 
de productie op van alle bedrijven en overheden in een land tot het binnenlands product 
en vergelijken we dat met het nationaal inkomen als de som van de inkomens van alle 
gezinshuishoudens in dat land. In paragraaf 2 bezien we de spaarsaldi als het verschil 
tussen de inkomsten en bestedingen van de vier macro-economische sectoren in een land: 
gezinnen, bedrijven, overheden en buitenland. Terwijl voor elke sector apart het inkomen 
niet in balans hoeft te zijn met de bestedingen, laat paragraaf 3 zien dat op het niveau van de 
economie als geheel bestedingen wel altijd in evenwicht zijn met het inkomen. Dat maakt het 
mogelijk de productie in een land te bepalen als de som van alle bestedingen aan binnenlands 
geproduceerde goederen. In paragraaf 4 bespreken we of de omvang van het nationale inkomen 
een goede maatstaf is voor de welvaart van een land. 
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1.1  Binnenlands product en nationaal inkomen 

d Doel
Je kunt de toegevoegde waarde van een bedrijf en een overheid berekenen en je kunt de 
omvang van de economie van een land op twee manieren berekenen. 

Het meten van de omvang en ontwikkeling van de economie van een 
land werd pas nuttig toen het misging. In de grote depressie in de 
jaren dertig van de vorige eeuw, had er niemand zicht op of landen 
economisch groeiden of juist niet. De econoom Kuznets bedacht toen 
een manier om de omvang van een economie te meten. Hoe deed hij dat? 

De toegevoegde waarde van een bedrijf
De toegevoegde waarde van een bedrijf is de waarde die het bedrijf 
produceert. Het is het verschil tussen de verkoopwaarde van de 
producten die het bedrijf produceert, de zogenoemde omzet, en de 
waarde van de producten die het bedrijf koopt van andere bedrijven, 
de zogenoemde onderlinge leveringen. Bij de onderlinge leveringen gaat het alleen om de 
grondstoffen en andere inkoopproducten die een bedrijf direct verbruikt in het productieproces. 
Het gaat dus niet om de kapitaalgoederen die het bedrijf gedurende een langere periode inzet, 
denk bijvoorbeeld aan machines en gebouwen. 

De winst van een bedrijf is niet hetzelfde als de toegevoegde waarde. Om de winst te berekenen, 
trek je niet alleen de kosten van de onderlinge leveringen af van de omzet, maar ook de kosten 
van de ingezette productiefactoren zoals de rentekosten (voor kapitaal) en de loonkosten (voor 
arbeid). 

De omzet van Hotel Restaurant Fase Fier in Bakkum bedraagt € 420.000 per jaar. Dit bedrag 
besteden de klanten aan maaltijden, lunches en overnachtingen. De ingrediënten voor de 
maaltijden koopt Fase Fier bij horecagroothandel Sligro voor € 130.000. Fase Fier voegt dus  
€ 290.000 waarde toe. De eigenaren hebben echter ook de loonkosten van het personeel en de rente 
die betaald moet worden op de lening die nodig was om Fase Fier te kunnen verbouwen. Bij elkaar 
komen deze kosten op € 210.000. De winst van € 80.000 die overblijft is voor de eigenaar.  

De toegevoegde waarde van een overheid
De toegevoegde waarde van de collectieve goederen die de overheid produceert, kan niet worden 
berekend uit de omzet, omdat burgers en bedrijven die van de collectieve goederen profiteren 
daar niet direct voor betalen. Wel is bekend hoeveel het de overheid kost om die collectieve 
goederen te produceren. Daarom gebruiken we als maatstaf voor de overheidsproductie de 
salarissen die de overheid betaalt aan ambtenaren.
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De toegevoegde waarde van een land
De totale productie van een land (of regio) noemen we het binnenlands product van dat land. Je 
telt daarvoor de toegevoegde waarden op van alle bedrijven en ook de productie van de overheid. 

Het binnenlands product was in 2020 € 713 miljard, volgens het Centraal Bureau van de Statistiek 
(CBS). Door de coronacrisis kromp het binnenlands product in dat jaar met 3,8 % ten opzichte van 
2019. 

Bedrijven betalen toegevoegde waarde uit als primaire inkomens 
Bedrijven betalen de toegevoegde waarde uit als primaire inkomens aan de gezinshuishoudingen 
voor het ter beschikking stellen van productiefactoren:
• Het inkomen dat wordt uitbetaald aan de productiefactor arbeid noem je looninkomen. 
• Bij kapitaalinkomen dat wordt uitbetaald aan de productiefactor kapitaal gaat het om huur, 

pacht, rente, dividend en winst. 

De inkomens van zelfstandige ondernemers zijn moeilijk te scheiden in arbeidsinkomen en 
kapitaalinkomen omdat de ondernemers zowel arbeid als kapitaal ter beschikking stellen 
aan hun bedrijf. Als je een schatting (‘toerekening’) maakt van het deel van het inkomen dat 
samenhangt met hun arbeid spreek je van het toegerekend loon van zelfstandigen.

Mike werkt als zelfstandige koerier voor een grote pakjesbezorger. Het koeriersbedrijf is de 
grootste opdrachtgever van Mike. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Mike bijna helemaal in 
loondienst is van dit bedrijf. Dat was Mike overigens ook, voordat hij koos voor een bestaan als 
zelfstandige zonder personeel, als zzp’er. Het toegerekende loon voor zzp’er Mike is € 40 duizend. 
De rest van zijn omzet dekt de kosten van zijn bus en van een paar andere investeringen. 

Subjectieve en objectieve methoden
Je kunt op twee manieren kijken naar de omvang van de economie van een land: 
• Subjecten staan voor de gezinnen (van het Engelse woord subjects voor onderdanen of 

burgers). De subjectieve methode kijkt naar het nationaal inkomen van de gezinnen: de som 
van de primaire inkomens die alle gezinshuishoudens in een land ontvangen van bedrijven 
en de overheden. 

• Objecten staan voor de bedrijven en overheden in een land. De objectieve methode kijkt naar 
het binnenlands product: de som van alle toegevoegde waarde die bedrijven en overheden in 
een land produceren.

Als er per saldo geen inkomen naar of van het buitenland stroomt, levert de objectieve methode 
(het binnenlands product) hetzelfde resultaat op als de subjectieve methode (het nationaal 
inkomen). Maar als het binnenland per saldo inkomen ontvangt uit het buitenland is het 
nationaal inkomen groter dan het binnenlands product. Andersom is het binnenlands product 
groter dan het nationaal inkomen als er meer inkomen van het land naar het buitenland 
stroomt dan vanuit het buitenland naar dat land toekomt.      
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1.2  Saldi tussen inkomen en bestedingen van macro-economische sectoren

d Doel
Je kunt de spaaroverschotten van gezinnen, bedrijven, overheden en het buitenland 
berekenen als het verschil tussen het inkomen en de bestedingen van deze vier sectoren. 

Vier sectoren 
Er zijn vier sectoren in de economie van een land: de gezinnen, de bedrijven, de overheden en het 
buitenland. In het blok Tijd en risico heb je geleerd hoe je kunt ruilen over de tijd met anderen 
op de kredietmarkt en hoe dat leidt tot spaarsaldi. In deze paragraaf passen we dit toe op de vier 
macro-economische sectoren. 

Gezinssector 
Het inkomen van de gezinnen is het nationale inkomen Y. Dit inkomen wordt weergegeven 
door de zwarte pijl die in figuur 1.1 van de goederenmarkt naar de gezinnen loopt. De 
gezinnen verdienen dit inkomen namelijk op de goederenmarkt, in dit geval de markt voor 
productiefactoren kapitaal en arbeid. Met dat primaire inkomen betalen gezinnen hun 
belastingen (B) aan de overheden (zie de zwarte pijl die in figuur 1.1 van gezinnen naar overheden 
loopt) en kopen ze producten op de goederenmarkt om te consumeren (C) (zie de zwarte pijl die 
in figuur 1.1 van gezinnen naar de goederenmarkt loopt). Als we veronderstellen dat alleen de 
bedrijven investeren en de gezinnen dus niet investeren, is het spaaroverschot van gezinnen 
gelijk aan de besparingen van de gezinnen (S = Y – B – C). Op de financiële markt lenen gezinnen 
dit geld uit aan andere sectoren, zie de rode pijl die in figuur 1.1 van de gezinnen naar de 
financiële markt loopt. Bij een spaartekort lenen gezinnen juist van anderen en loopt de rode pijl 
van de financiële markt naar de gezinnen toe.
 
Figuur 1.1 Budgetbalans gezinnen

In Nederland is het nationaal inkomen in 2020 ongeveer € 800 miljard. Het nationaal inkomen 
is het inkomen dat alle gezinnen samen verdiend hebben in 2020. Van dit bedrag betaalden zij 
ongeveer € 300 miljard aan belasting. Verder spaarden de gezinnen € 140 miljard en consumeerden 
zij € 360 miljard op de goederenmarkt. 
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Bedrijvensector 
Uit de verkoop van producten op de goederenmarkt ontvangen bedrijven toegevoegde 
waarde, zie de zwarte pijl die in figuur 1.2 van de goederenmarkt naar de bedrijven loopt.  
Deze toegevoegde waarde, ook wel de productiewaarde genoemd, betalen bedrijven als 
primair inkomen (Y) uit aan de productiefactoren arbeid en kapitaal die ze inkopen op de 
goederenmarkt. Daarnaast geven bedrijven geld uit aan investeringen (I) in kapitaalgoederen 
zoals machines en gebouwen. De totale uitgaven van bedrijven op de goederenmarkt worden 
weergegeven door de zwarte pijl die in figuur 1.2 van de bedrijven naar de goederenmarkt loopt. 
Het negatieve saldo tussen hun inkomsten (Y (als productie)) en uitgaven (Y (als inkomen) + I) dat 
door de investeringen ontstaat is het spaartekort van bedrijven. Ze financieren dit spaartekort 
door geld te lenen op de financiële markt. Dat is de rode geldstroom die in figuur 1.2 van de 
financiële markt naar de bedrijven loopt.
 
Figuur 1.2 Budgetbalans bedrijven

Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt in 2020 € 800 miljard aan toegevoegde waarde uit de 
goederenmarkt. Aan investeringen geven de bedrijven € 40 miljard uit. Bij elkaar zijn de uitgaven 
van de Nederlandsche bedrijven, € 840 miljard. 

Overheidssector 
Het spaartekort van de overheidssector is het verschil tussen de uitgaven van de overheid (O) 
op de goederenmarkt (de zwarte pijl die in figuur 1.3 van de overheden naar de goederenmarkt 
loopt) en haar inkomsten uit belastingen (B) (de zwarte pijl die in figuur 1.3 van de gezinnen 
naar de overheden loopt). Dit verschil tussen uitgaven en inkomsten van de overheid wordt 
ook wel het overheidstekort of het begrotingstekort genoemd. Dat tekort moeten de overheden 
lenen op de financiële markt (de rode geldstroom die in figuur 1.3 van de financiële markt naar 
de overheden loopt). Als overheden een spaaroverschot hebben omdat hun inkomsten hoger 
zijn dan hun uitgaven, lossen de overheden per saldo meer af dan dat ze lenen en loopt de rode 
geldstroom de andere kant op: van overheden naar de financiële markt.  
 

Financiële markt

Goederenmarkt

Bedrijven
I = Bedrijfsinvesteringen
Y = Binnenlands product 

I + Y (als inkomen)
Y (als productie) 

I
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Figuur 1.3 Budgetbalans overheden

De Nederlandse overheid krijgt in 2020, een coronajaar, ongeveer € 300 miljard aan belastingen 
binnen. De overheidsuitgaven bedroegen toen € 340 miljard. Het verschil tussen uitgaven en 
inkomsten van € 40 miljard, moest Nederland in 2020 lenen op de financiële markt. 

De sector buitenland 
Voor het buitenland is het saldo tussen bestedingen en inkomsten het verschil tussen de 
exporten E (waar het buitenland voor moet betalen, zie de zwarte pijl die van het buitenland 
naar de goederenmarkt loopt) en de importen M (waar het buitenland geld voor ontvangt, 
zie de zwarte pijl die van de goederenmarkt naar het buitenland loopt). Dit spaartekort moet 
het buitenland lenen op de financiële markt (de rode geldstroom die in figuur 1.4 van de 
financiële markt naar het buitenland loopt). Het spaartekort van het buitenland is gelijk aan 
het spaaroverschot van het binnenland. Als buitenland een spaaroverschot heeft omdat de 
importen de exporten overtreffen, leent het buitenland per saldo geld uit en loopt de rode 
geldstroom de andere kant op, namelijk van het buitenland naar de financiële markt markt en 
heeft het binnenland een spaartekort. 
 
Figuur 1.4 Budgetbalans buitenland 

Financiële markt

Goederenmarkt

Buitenland
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M = Import 

E

M

E – M

Overheden
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B = Overheidsinkomsten
O = Overheidsuitgaven
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De betalingsbalans
De rekeningen van de sector buitenland zijn het spiegelbeeld van de betalingsbalans van het 
binnenland: wat een betaling is voor het buitenland is een ontvangst voor het binnenland en 
andersom. De betalingsbalans van een land laat alle betalingen van dat land aan het buitenland 
en alle ontvangsten van dat land uit het buitenland zien. We maken een onderscheid tussen de 
lopende rekening en de financiële rekening van de betalingsbalans:
• De lopende rekening is onderverdeeld in een goederen- en dienstenrekening en een 

inkomensrekening. Op de goederen-en dienstenrekening worden de ontvangsten en 
uitgaven van een land vanwege de export en import van producten geregistreerd. De 
inkomensrekening registreert de inkomensstromen die het gevolg zijn van het uitruilen van 
productiefactoren met het buitenland. Je kunt de lopende rekening zien als de reële rekening 
van een land.

• Op de financiële rekening worden de transacties die betrekking hebben op het ruilen over de 
tijd met buitenlanders geboekt. Het betreft grensoverschrijdende leningen en beleggingen. 
Let wel op: rente, dividend- en winstuitkeringen worden op de inkomensrekening van de 
lopende rekening geboekt omdat het primair inkomen betreft.

Nederland heeft op de lopende rekening in 2020 een overschot van € 60 miljard. Dit betekent 
dat de export de import met dat bedrag overtreft. Tegenover de export van € 600 miljard stond 
een import van € 540 miljard. De Nederlandsche Bank houdt bij hoeveel directe investeringen, 
beleggingen, leningen en andere financiële stromen er zijn met het buitenland. Let wel op: rente, 
dividend- en winstuitkeringen komen op de inkomensrekening van de lopende rekening omdat 
het primair inkomen betreft. Het tekort op de financiële rekening van de betalingsbalans van  
€ 60 miljard was het spiegelbeeld van het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans.
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1.3  Kringloop en inkomensevenwicht

d Doel
Je kunt uitleggen dat de saldi van inkomens en bestedingen van alle huishoudens in een 
economie optellen tot nul en dat daarom het binnenlands product gelijk is aan de som van 
alle bestedingen aan producten die in het binnenland worden geproduceerd. 

Kringloop
Figuur 1.5 toont alle geldstromen tussen sectoren. De zwarte pijlen lopen van en naar de 
goederenmarkt. Dit is de reële kringloop. Tegenover deze geldstromen staan goederenstromen. 
De rode geldstromen tonen de financiële kringloop. Tegenover deze geldstromen staan nieuwe 
vorderingen.  De zwarte pijl die in figuur 1.5 van bedrijven naar de goederenmarkt stroomt is het 
saldo van de twee zwarte pijlen uit figuur 1.2: de investeringen van bedrijven.      

Figuur 1.5 De kringloop van de geldstromen in de economie

Reële kringloop
De uitgaande geldstromen vanuit de goederenmarkt gaan naar de gezinshuishoudens voor het 
aanbieden van arbeid en kapitaal (Y) en naar het buitenland (M) als betaling voor importen. De 
inkomende geldstromen naar de goederenmarkt zijn de bestedingen op de goederenmarkt door 
gezinnen (C), bedrijven (I), overheden (O) en het buitenland (E). 

Inkomensevenwicht op de goederenmarkt
De reële kringloop is in balans: de som van de geldstromen naar de goederenmarkt is gelijk aan 
de som van de geldstromen die van de goederenmarkt uitgaan. Daarom geldt: 

(1.1)  Y = C + I + O + E – M. 

Een individueel huishouden kan meer goederen vragen dan het aanbiedt, maar op het niveau 
van de economie als geheel moeten de bestedingen aan binnenlands geproduceerde goederen 
(C + I + O + E –M) gelijk zijn aan het binnenlands product (Y) als de primaire inkomens die 
binnenlandse bedrijven en overheden uitbetalen (Y). Deze wederkerigheid tussen bestedingen en 

BedrijvenOverheid BuitenlandGezinnen

Financiële markt
S – I = (O – B) + (E – M)

Goederenmarkt
Y = C + I + O + E – MO

B

M
E
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Y
C

S = Y – C – BO – B
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inkomen op het niveau van de economie als geheel noem je ook wel het inkomensevenwicht. 

Bestedingsmethode
Naast de subjectieve en objectieve methodes uit paragraaf 1.1, geeft formule (1.1) een derde 
methode om de omvang van het binnenlands product te bepalen, namelijk door de bestedingen 
aan binnenlands geproduceerde goederen van alle sectoren bij elkaar op te tellen. Dit is de 
zogenoemde bestedingsmethode.   

De bestedingen aan in Nederland geproduceerde goederen komen in 2020 uit op € 800 miljard. De 
consumptie van de gezinnen was € 360 miljard. De overheid gaf € 340 miljard uit. Het buitenland 
importeerde € 60 miljard meer dan het exporteerde. De investeringen waren € 40 miljard.  

Evenwicht op de financiële markt
Ook de financiële kringloop is in evenwicht: de totale waarde van de rode geldstromen naar 
de financiële markt is gelijk aan de totale waarde van de rode geldstromen die ervan uitgaan. 
Terwijl elke sector een spaaroverschot kan hebben, geldt dat niet voor de economie als geheel. 
De som van de spaaroverschotten van alle sectoren samen is nul. 

Het nationaal spaarsaldo is gelijk aan de som van het particuliere spaaroverschot van gezinnen 
en bedrijven (S – I) en het overheidssaldo (B – O). Vanwege evenwicht in de financiële kringloop is 
dat nationale spaarsaldo gelijk aan het saldo op de lopende rekening (E – M) als het spaartekort 
van de sector buitenland:

(1.3)  (S – I) + (B – O) = (E – M).

Figuur 1.6 toont een versimpelde versie van de geldkringloop. Het laat de evenwichten op de 
financiële en reële markten (de vierkanten in figuur 1.5) niet meer apart zien en concentreert 
zich op de geldstromen tussen sectoren (de rondjes in figuur 1.5). Het voegt de bedrijven en de 
goederenmarkt samen in de sector bedrijven. Verder is de financiële markt vervangen door een 
aparte sector die zelf niet produceert of consumeert maar alleen gelden doorsluist.   

Figuur 1.6 Geldkringloop tussen sectoren
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1.4  Welvaart  

d Doel
Je weet dat er verschillende welvaartsmaatstaven bestaan.  

In 2021 had Nederland de ergste gevolgen van de coronacrisis achter de rug. Het binnenlands 
product groeide weer met 4,8 procent. Maar is hiermee de welvaart in Nederland ook met  
4,8 procent toegenomen? 

Inkomen en welvaart
Meestal wordt er naar iemands inkomen gekeken als indicatie voor zijn of haar materiële 
welvaart: een hoger inkomen betekent meer welvaart. Op het niveau van landen kijken we naar 
het gemiddelde inkomen per persoon. Dat bereken je door het nationale inkomen (Y) te delen 
door het aantal inwoners van een land. Als je ook nog corrigeert voor de verschillen tussen 
landen in de prijzen van het gemiddelde consumptiepakket, spreek je van het reële nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking. 

Het reële inkomen per hoofd is een populaire maatstaf voor de welvaart in een land omdat 
het objectief te meten is. Maar de officiële cijfers gaan alleen over het inkomen op de formele 
markten, de zogenoemde formele sector. Inkomen dat verdiend wordt in de informele sector valt 
hierbuiten; denk bijvoorbeeld aan het zwarte circuit waar mensen geen belasting betalen of aan 
huishoudelijke arbeid binnen gezinnen.

Surplus in plaats van inkomen 
Een ander bezwaar tegen het meten van je materiële welvaart met het inkomen heb je gezien 
in paragraaf 3.4 van het blok Kiezen en welvaart. Om je werknemerssurplus als gevolg van het 
ruilen van je arbeidstijd te berekenen moet je je inkomen corrigeren voor de moeite en de tijd die 
het je kost om je inkomen te verdienen, de zogenoemde opofferingskosten van je inkomen. 

Maatschappelijk surplus in plaats van marktsurplus
Zoals je gezien hebt in paragraaf 3.2 van het blok Markten en bedrijven, is ook het marktsurplus 
geen goede maatstaf is voor het maatschappelijk surplus als de markt faalt, bijvoorbeeld als 
gevolg van externe effecten. Een goed voorbeeld is duurzaamheid: is de economische groei ten 
koste gegaan van het collectieve goed van de natuur? De waarde van dat collectieve goed is niet 
objectief te meten via de markt en moet op basis van andere informatie worden gewaardeerd. 
Soms trekken economen de geschatte (monetaire) waarde van schade aan het milieu af van 
het binnenlands product en tellen ze de geschatte (monetaire) waarde van verbetering aan het 
milieu erbij op. Het binnenlands product dat dan overblijft noem je het groene binnenlands 
product. 
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Verdeling van welvaart
Het gemiddelde inkomen zegt ook niets over de verdeling van de welvaart terwijl dit wel 
belangrijk is voor het welzijn dat mensen ervaren. In het ene land kunnen veel arme gezinnen 
leven, terwijl in een ander land met hetzelfde gemiddelde inkomen de inkomensverdeling 
gelijker is. 

Terwijl het bbp zich in Nederland in 2021 herstelde en weer op het niveau kwam van 
voor de coronacrisis, verschenen er berichten over hoge stikstof-uitstoot. In 2021 was er 
extreme wateroverlast in Zuid-Limburg die gelinkt kan worden aan klimaatverandering. 
Schuldenproblematiek gecombineerd met steeds schever verdeeld vermogen maken het plaatje 
compleet. Neemt de welvaart nu toe of af in Nederland? 

Meerdimensionale versus eenduidige indicatoren 
Om een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling van welvaart in Nederland publiceert het 
CBS de monitor ‘brede welvaart’. De monitor geeft een overzicht van de ontwikkeling van 
verschillende dimensies van welvaart, zoals inkomen, onderwijs en milieu. De individuele 
waardering (prijs) voor deze indicatoren verschilt tussen burgers: daarom kan elke burger met 
haar eigen waarderingsgewichten een eigen index vaststellen. 

Om de sociale ontwikkeling van landen te kunnen vergelijken en te bevorderen zijn er binnen de 
Verenigde Naties zogenoemde Social Development Goals (SDGs) afgesproken. Landen, bedrijven 
en organisaties hebben zich vrijwillig gebonden om doelen voor 17 welvaartsindicatoren te bereiken. 

Er zijn ook maatstaven waarbij indicatoren voor meerdere dimensies van welvaart, al of 
niet gewogen, worden opgeteld tot één maatstaf voor welvaart. Zo combineert de Human 
Development Index (HDI) indicatoren voor levensverwachting, scholing en het gemiddeld 
inkomen per hoofd van de bevolking tot één samengestelde index. In de World Happiness 
Index worden een zestal indices voor welvaart (inkomen per hoofd van de bevolking, vrijheid, 
vertrouwen in de overheid, levensverwachting in goede gezondheid, sociale verbondenheid en 
vrijgevigheid) samengevoegd tot één index. 

Als je de verschillende indicatoren naast elkaar legt, zie je dat landen met een hoog reëel inkomen 
per hoofd van de bevolking meestal ook goed scoren op de andere indicatoren. Vergeleken met 
burgers in landen met een laag inkomen per hoofd, zijn burgers in landen met een hoog inkomen 
per hoofd gelukkiger, leven ze langer, vertrouwen ze elkaar meer en zijn ze beter opgeleid. Zolang 
dat zo is, kunnen we het makkelijk meetbare reëel inkomen per hoofd van de bevolking dus goed 
gebruiken om de welvaart van verschillende landen met elkaar te vergelijken.

In de monitor Brede Welvaart van  het CBS doet Nederland het in 2020 op een aantal indicatoren 
erg goed. Zo zijn Nederlanders over het algemeen tevreden met hun leven. Het psychische welzijn 
neemt wel wat af en de werkdruk wordt als steeds hoger ervaren. Werkgelegenheid is er op de 
arbeidsmarkt wel volop. De Nederlandse bevolking is gemiddeld hooggeschoold. Het aantal 
sociale contacten is hoog, maar neemt wel af. Fijnstof is vooral in de steden een probleem, maar 
de uitstoot daalt wel. Alles bij elkaar stelt het CBS dat er zowel trends zijn die de brede welvaart 
verhogen, als trends die de brede welvaart verlagen.    
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Om de toegevoegde waarde van een bedrijf te berekenen trek je de onderlinge leveringen af 
van de omzet. Als de som van de toegevoegde waarden van alle bedrijven en alle overheden in 
een land meet het binnenlands product de productie in een land via de zogenoemde objectieve 
methode. Het groen binnenlands product brengt ook de geschatte schade aan het collectieve 
goed van het natuurlijke milieu in mindering. 

De toegevoegde waarde wordt door bedrijven en overheden uitbetaald aan de gezinshuishoudens 
als primair inkomen. Door de primaire inkomens van alle gezinshuishoudens bij elkaar op te 
tellen, bepaal je het nationaal inkomen via de subjectieve methode. Om het looninkomen en 
kapitaalinkomen apart te berekenen, moet je het toegerekend loon van zelfstandigen bepalen. 

Er zijn vier sectoren in de economie van een land: de gezinnen, de bedrijven, de overheden en 
het buitenland. Het spaarsaldo van een sector is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven 
aan goederen van een sector. Terwijl voor elke sector apart het inkomen niet in balans hoeft te 
zijn met de bestedingen, zijn op het niveau van de economie als geheel bestedingen wel altijd in 
evenwicht met het inkomen. Dit inkomensevenwicht maakt het mogelijk de productie in een 
land te bepalen als de som van alle bestedingen aan binnenlands geproduceerde goederen. Deze 
methode voor het bepalen van het binnenlands product noemen we de bestedingsmethode. 
Vanwege de balans tussen inkomsten en bestedingen op het niveau van de economie als geheel 
tellen de spaarsaldi van alle sectoren in een economie op tot nul: de financiële markt is in 
evenwicht. Vanwege deze gesloten financiële kringloop zijn het nationale spaarsaldo (als de 
som van de spaarsaldi van de particuliere sector en de overheid) en het spaarsaldo van de sector 
buitenland elkaars spiegelbeeld. Het nationale spaarsaldo is daarom gelijk aan het saldo op de 
lopende rekening van de betalingsbalans. 

Het reële nationaal inkomen per hoofd van de bevolking wordt vaak gebruikt als 
welvaartsmaatstaf omdat inkomen goed objectief meetbaar is. Maar daar staat tegenover 
dat het gemeten inkomen een aantal posten die wel van belang zijn voor welvaart niet 
meeneemt: het inkomen in de informele sector, de opofferingskosten van het inkomen, externe 
effecten en de verdeling van het inkomen. Er zijn allerlei maatstaven ontwikkeld voor de 
dimensies van welvaart die niet goed worden gemeten door inkomen per hoofd. Zo leggen 
de Social Development Goals van de Verenigde Naties doelen vast voor 17 verschillende 
welvaartsindicatoren. Het vergelijken van welvaart over de tijd of tussen landen vraagt dan 
dat de verschillende dimensies van welvaart bij elkaar worden opgeteld met subjectieve 
waarderingsgewichten. Voorbeelden hiervan zijn de Human Development Index en de World 
Happiness Index.   
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 Hoofdstuk 1   •   Macro-economie

Bestedingsmethode: methode voor het berekenen van het binnenlands product, namelijk als de 
som van de bestedingen van alle sectoren aan goederen die door binnenlandse bedrijven worden 
geproduceerd.

Binnenlands product: de waarde van de totale productie in een land. 

Groen binnenlands product: het binnenlands product nadat de geschatte (monetaire) waarde 
van schade aan het milieu is afgetrokken en de geschatte (monetaire) waarde van verbeteringen 
aan het milieu erbij zijn opgeteld. 

Human Development Index: een manier om de welvaart van landen te meten op basis van een 
samengesteld indexcijfer gebaseerd op gegevens over gezondheid, onderwijs en inkomen per 
hoofd van de bevolking.

Inkomensevenwicht: het evenwicht tussen bestedingen en inkomen op het niveau van de 
economie als geheel.

Kapitaalinkomen: het inkomen dat wordt uitbetaald aan de productiefactor kapitaal, 
bijvoorbeeld huur, pacht, rente, dividend en winst.

Looninkomen: het inkomen dat wordt uitbetaald aan de productiefactor arbeid.

Lopende rekening: rekening waarop de geldstromen worden geregistreerd die de tegenpost zijn 
van goederenstromen, de zogenaamde lopende transacties. 

Nationaal inkomen: de som van de primaire inkomens die alle gezinshuishoudens in een land 
ontvangen.

Objectieve methode: methode voor het berekenen van het binnenlands product, namelijk als 
som van de toegevoegde waarde die alle bedrijven en alle overheden (de zogenaamde objecten) 
in een land produceren. 

Onderlinge leveringen: de goederen die het ene bedrijf koopt van een ander bedrijf en die direct 
verbruikt worden in het productieproces.

Primaire inkomen: de inkomens die gezinshuishoudens ontvangen voor het ter beschikking 
stellen van productiefactoren.

Social Development Goals: doelen voor meerdere welvaartsindicatoren die binnen de Verenigde 
Naties zijn afgesproken. 

begrippenlijst
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Subjectieve methode: methode voor het berekenen van het nationaal inkomen, namelijk als de 
som van de primaire inkomens die alle gezinshuishoudens (zogenoemde subjecten) in een land 
ontvangen.

Toegerekend loon van zelfstandigen: het deel van het inkomen van zelfstandigen dat tot het 
arbeidsinkomen gerekend wordt.

Toegevoegde waarde: de waarde van de productie van een bedrijf of een overheid.

World Happiness Index: een manier om de welvaart van landen te meten op basis van een 
samengesteld indexcijfer gebaseerd op gegevens over inkomen per hoofd van de bevolking, 
vrijheid, vertrouwen in de overheid, levensverwachting in goede gezondheid, sociale 
verbondenheid en vrijgevigheid. 
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Hoofdstuk 2   •   Structuur

Of de economie van een land veel welvaart oplevert hangt af van de structuur en de 
conjunctuur van een economie. In dit hoofdstuk kijken we naar de structuur: hoe zit het met de 
omvang en de kwaliteit van de productiefactoren en werken ze goed samen? We bespreken de 
structuur in drie stappen:
• In balans. In paragraaf 2.1 kijken we naar de potentie van een economie: hoeveel kan een 

economie produceren en hoe kan het verdienvermogen van een economie groeien door te 
investeren in de productiefactoren? 

• Uit balans. In paragraaf 2.2 zie je hoe het mis kan gaan. Bedrijven en burgers verliezen hun 
vertrouwen in wederkerigheid als sommige groepen zichzelf kunnen verrijken ten koste van 
anderen. Belangen zijn dan uit balans en economieën blijven arm. 

• Meer balans. In de laatste twee paragrafen 2.3 en 2.4 leer je hoe overheidsdwang, vrijwillige 
binding aan sociale normen en vrije concurrentie belangen beter in balans kunnen brengen. 
Het gevolg daarvan is meer productie en welvaart.  
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2.1  In balans: potentiële productie en groei  

d Doel
Je kunt uitleggen dat de potentiële productie in een land wordt bepaald door de omvang en 
de kwaliteit van private en publieke productiefactoren en dat de potentiële productie kan 
groeien door een deel van de productie te investeren in de productiefactoren. 

Zuid-Korea is een stuk welvarender dan Noord-Korea. De Koreanen zijn genetisch en cultureel 
vergelijkbaar in Noord en Zuid. Ook het klimaat is vergelijkbaar. Toch is het zuiden nu veel beter 
af dan het noorden. Hoe is dat te verklaren? 

Potentiële productie
Je kunt de macro-economie van een land zien als een groot samenwerkingsverband van 
verschillende private en publieke partijen.  Samen produceren de productiefactoren allerlei 
goederen die bijdragen aan de welvaart. De productiecapaciteit (of verdiencapaciteit) van een 
land, de potentiële productie, is het binnenlands product als alle beschikbare productiefactoren 
worden ingezet. De productiecapaciteit van een land hangt af van de hoeveelheid en de kwaliteit 
van de productiefactoren die worden aangeboden en van hoe goed de productiefactoren 
samenwerken.

Private productiefactoren
Private productiefactoren zijn eigendom van gezinnen: arbeid wordt geleverd door werknemers 
en ondernemers, en kapitaal (kennis, machines, gebouwen en land) door de eigenaren en 
financiers van bedrijven. Hoeveel deze productiefactoren kunnen produceren hangt niet alleen 
af van de hoeveelheid maar ook de kwaliteit van de productiefactoren:
• De kwaliteit van arbeid wordt bepaald door opleiding, ervaring, vaardigheden, motivatie 

en creativiteit van de werkenden. De verdiencapaciteit op de arbeidsmarkt die daarvan het 
gevolg is noem je het menselijk kapitaal. Ook ondernemerschap is van groot belang voor de 
kwaliteit van arbeid: dat is de creativiteit om nieuwe producten en samenwerkingsvormen te 
bedenken en de vaardigheid om mensen te motiveren zich in de zetten voor het gezamenlijke 
belang. 

• De kwaliteit van de kapitaalgoederen, zoals de machines, hangt mede af van de know how 
van zowel de bedrijven die deze kapitaalgoederen gebruiken als de toeleveranciers die deze 
goederen produceren. 

Het eerste opvallende verschil tussen Zuid- en Noord-Korea is dat de bevolking in het zuiden beter 
opgeleid is. Verder is er in het noorden weinig ruimte voor ondernemerschap. Noord-Korea heeft 
als communistisch land niet of nauwelijks toegang tot westerse innovaties. De kwaliteit van de 
kapitaalgoederen blijft hierdoor achter. Is dit hele verschil in welvaart tussen beide landen geheel 
te verklaren uit de kwaliteit van de productiefactoren?  
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Publieke productiefactoren
Publieke productiefactoren zijn collectieve voorzieningen waarvan iedereen kan profiteren 
zonder er direct voor te hoeven betalen. Publieke productiefactoren vergroten de productiviteit 
van de private productiefactoren. Iedereen die arbeid levert of afneemt heeft bijvoorbeeld 
belang bij goede scholen en goed openbaar vervoer. De publieke infrastructuur bestaat uit de 
fysieke en de sociale infrastructuur:
• De fysieke infrastructuur is de direct zichtbare infrastructuur: land- en waterwegen, lucht- 

en zeehavens en leidingen voor het transport van energie en data. Ook de ecologische 
infrastructuur in de vorm van de kwaliteit van water, lucht en bodem maakt deel uit van de 
fysieke infrastructuur. 

• De sociale infrastructuur is dat wat je niet direct ziet, maar wat wel van belang is voor een 
florerende economie. Het gaat dan om de kennis waar mensen vrije toegang toe hebben, de 
zogenoemde kennisinfrastructuur. Ook het sociale kapitaal is van belang: het vertrouwen 
van burgers dat hun belangen veilig zijn als ze hun productiefactoren inzetten. Hoe meer 
burgers erop kunnen vertrouwen dat tegenover de inzet van hun productiefactoren een 
wederkerige beloning staat, hoe beter de productiefactoren samenwerken en hoe hoger 
het binnenlands product kan zijn. Zo zorgt vertrouwen in wederkerigheid voor een hogere 
productiviteit van de productiefactoren.  

Er zijn ook grote verschillen in de publieke productiefactoren tussen Noord- en Zuid-Korea. 
Tegenwoordig is Zuid-Korea bijna helemaal voorzien van glasvezel voor supersnel internet. Het 
noorden heeft nauwelijks internet. De kwantiteit en de kwaliteit van de wegen en de havens is beter 
in het zuiden. Bovenal wordt het zuiden meer vanuit het algemeen belang bestuurd. Het vertrouwen 
in elkaar en in de overheid is er daarom groter dan in het noorden: het sociaal kapitaal is er hoger. 

Groeien door te investeren in productiefactoren
De productie van een land kan blijven groeien als een deel van het binnenlands product, door de 
overheid of door de bedrijven en burgers zelf, wordt geïnvesteerd in de omvang of kwaliteit van 
de productiefactoren:
• Menselijk kapitaal kan groeien door het aanleren van vaardigheden op je werk, ook wel 

learning by doing genoemd, of door formele scholing in onderwijsinstellingen. Daardoor 
neemt de arbeidsproductiviteit (de productie per gewerkt uur) toe.

• Investeringen in onderzoek en ontwikkeling kunnen de kennisvoorraad vergroten, de know 
how. Ook deze investeringen doen de arbeidsproductiviteit groeien. Als deze investeringen 
leiden tot vernieuwing van het productieproces, noemen we dat procesinnovatie. Als ze 
leiden tot het vernieuwen van de producten heet dat productinnovatie. Bedrijven kunnen 
hun innovaties een aantal jaar voor zichzelf houden met patenten (octrooien). Zoals je al 
gezien hebt in het blok Markten en bedrijven vergroot zulk privaat eigendom van kennis de 
prikkels om nieuwe kennis te ontwikkelen, maar beperkt het de verspreiding naar anderen 
als de kennis eenmaal is ontwikkeld. 

Het Zuid-Koreaanse bedrijf investeert al sinds jaar en dag 8 % van de omzet in onderzoek en 
ontwikkeling. De kennis in het concern is nu wereldtop. Samsung krijgt vaak kritiek dat het 
vooral aan procesinnovatie doet – het produceert mobiele telefoons steeds efficiënter – maar dat 
de productinnovaties vooral uit Amerika komen. Dit ligt echter genuanceerder. Samsung heeft 
inmiddels tien keer meer patenten op uitvindingen dan Apple. Samsung heeft zelfs meer patenten 
vastgelegd dan Google, zo bleek tien jaar geleden.  
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2.2  Uit balans: een falende overheid rooft en laat roven  

d Doel
Je kunt uitleggen hoe instituties zoals de overheid kunnen falen en hoe dat de 
verdiencapaciteit van een economie aantast.

Het is Noord-Korea niet gelukt om de welvaartsgroei in Zuid-Korea bij te benen. De hongersnoden 
in het land laten zien dat de overheid faalt. In de jaren negentig stierven naar schatting tussen de 
1 en 3 miljoen Noord-Koreanen van de honger op een bevolking van 22 miljoen mensen. De meest 
recente hongersnood in Noord-Korea was in 2021.  

Instituties
Samenwerking leidt tot meerwaarde maar komt niet tot stand als partijen bang zijn voor 
beroving. Hoe kunnen kwetsbare partijen erop rekenen dat ze zullen meedelen in de winst 
van de samenwerking? Instituties zorgen ervoor dat kwetsbare partijen kunnen vertrouwen 
op wederkerigheid (win-win). Naast wetten en regels kun je bij deze instituties bijvoorbeeld 
denken aan de rechtspraak, de politie, een keuringsdienst of een toezichthouder. Dankzij deze 
instituties weten arbeiders, bijvoorbeeld, dat ze salaris krijgen in ruil voor hun inspanningen. 
Verder kunnen consumenten vertrouwen op de kwaliteit van het product dat ze kopen, terwijl 
leveranciers betaling kunnen afdwingen voor de goederen die ze produceren. Banken kunnen 
erop rekenen dat leningen worden terugbetaald. En ga zo maar door. 

Dwang en geweldsmonopolie van de overheid 
Als samenwerkingsverband van alle burgers in een land is de overheid de overkoepelende 
institutie die ervoor moet zorgen dat alle andere instellingen goed kunnen werken. De overheid 
beschikt over het geweldsmonopolie: ze kan legaal geweld gebruiken om burgers te dwingen. 

In Zuid-Korea zijn hongersnoden niet voorgekomen sinds het eind van de Korea-oorlog in 1953. 
In het zuiden profiteerde de boeren zelf van de opbrengst van hun grond. Daardoor ging de 
rijstproductie snel omhoog. Terwijl in het noorden een hongersnood was, produceerde het zuiden 
zoveel rijst dat het land zelfvoorzienend was. 

Overheidsfalen 
Als de overheid er niet in slaagt om kwetsbare partijen te beschermen tegen sterke partijen en zo 
wederkerigheid af te dwingen, spreek je van overheidsfalen. De overheid kan op twee manieren falen:
• Een zwakke overheid die over onvoldoende macht en gezag beschikt kan niet verhinderen 

dat er geroofd wordt. Burgers en bedrijven kunnen er niet op vertrouwen dat de overheid ze 
beschermt tegen roof en diefstal. Extreme voorbeelden van deze zogenaamde failed states 
zijn Somalië of Afghanistan en delen van Mexico en Colombia. 

• Een overheid die wel macht heeft, gebruikt het geweldsmonopolie om zichzelf of bepaalde 
bevolkingsgroepen te verrijken ten koste van andere groepen burgers. Denk bijvoorbeeld aan  
vriendjespolitiek, omkoping en corruptie. In plaats van dat de overheid haar macht benut 
om de kwetsbare partijen te beschermen, misbruikt de overheid deze macht om zelf te roven. 
De overheid is niet van alle burgers maar vertegenwoordigt slechts de belangen van een deel 
van de bevolking ten koste van de rest.   
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Alleen met gebruik van geweld en manipulatie van de media, houdt het regime in Noord-Korea de 
eigen bevolking onder controle. Ontsnappen uit het land is vanwege de strenge grensbewaking 
niet mogelijk. De personen rond de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un profiteren van hun 
positie en ze zijn welgesteld ten koste van de rest van de bevolking. 

De gevolgen van overheidsfalen
Als de overheid faalt bij het beschermen van kwetsbare belangen verliezen werknemers en 
bedrijven het vertrouwen in wederkerigheid. Veel potentiële samenwerking die voordeel voor 
alle betrokken partijen zou kunnen opleveren komt vanwege de angst voor beroving niet tot 
stand. In plaats dat mensen hun productiefactoren durven in te zetten voor anderen, benutten 
mensen hun tijd en energie liever om zichzelf te beschermen tegen de onbetrouwbaarheid van 
anderen. Zo komt een land terecht in een neerwaartse spiraal van angst, onverschilligheid en 
armoede, waarin de productiviteit en het aanbod van arbeid en kapitaal afnemen:  
• Migratie van kapitaal en arbeid. Als mensen bang zijn dat hun geld niet veilig is als ze hun 

financiële vermogen toe vertrouwen aan binnenlandse financiële instellingen, brengen ze 
dat kapitaal liever naar het buitenland. Ook werkenden migreren naar andere landen, omdat 
ze daar beter beloond worden. 

• Lagere kwaliteit van kapitaal en arbeid. De angst voor beroving vermindert ook de 
productiviteit van de productiefactoren die in het land achterblijven. Wie durft er namelijk 
nog te investeren in opleidingen, productontwikkeling of fabrieken als anderen de 
opbrengsten inpikken?  

• Beroven is besmettelijk. Als je er niet op kunt vertrouwen dat anderen het spel eerlijk spelen, 
is de verleiding groot om zelf ook in de eerste plaats aan jezelf of je eigen vrienden te denken. 
Dit bevordert het wij-zij denken waarbij het eigen belang van een groep voor gaat boven het 
belang van anderen. Hierdoor neemt het vertrouwen van burgers in elkaar verder af met 
dalende investeringen en een lage productiecapaciteit en arbeidsproductiviteit als gevolg. 

Een ander voorbeeld van een land met een falende overheid is Venezuela. De olie-inkomsten van 
dit land werden decennia gebruikt om stemmen te winnen voor president Hugo Chavez en zijn 
later opvolger, en vroegere chauffeur, Maduro. Toen de olie-inkomsten daalden door een lage 
olieprijs, bleef het regime bevriende groepen voordelen geven door geld te drukken. Het gevolg is 
een torenhoge inflatie. De verarmde bevolking probeert het land te ontvluchten. Op Curaçao, deel 
van het Nederlandse koninkrijk, zijn duizenden gevluchte Venezolanen gestrand. De economische 
groei in Venezuela bedroeg in 2017 min 14 %, met een inflatie van meer dan 1000 % op jaarbasis. 
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2.3  Meer balans: een betrouwbare en inclusieve overheid

d Doel
Je kunt uitleggen hoe een betrouwbare en inclusieve overheid de verdiencapaciteit van een 
land kan doen groeien.

In sommige landen, zoals Nederland en Denemarken, is het vertrouwen in de overheid hoog en 
gedragen de mensen zich meer in het algemeen belang dan elders, waarom?

De taken van een betrouwbare en inclusieve overheid
De overheid beschikt over het geweldsmonopolie om belangen beter in balans te brengen: 
ze kan legaal geweld gebruiken om burgers te dwingen rekening te houden met kwetsbare 
belangen. Een inclusieve overheid zorgt ervoor dat de rechten en belangen van alle bedrijven en 
burgers veilig zijn, ook van partijen die in een zwakke positie verkeren of die tot een minderheid 
behoren. Een betrouwbare en inclusieve overheid heeft een aantal belangrijke taken bij het 
waarborgen van het vertrouwen in wederkerigheid.
• Het handhaven van de rechtstaat. Een rechtstaat beschermt burgers tegen elkaar en tegen 

de overheid zelf. Daarvoor moeten rechters onafhankelijk zijn van de overheidsbestuurders. 
Niemand staat boven de wet, ook degenen die de overheid besturen en hun vrienden niet; 
voor de wet zijn alle burgers gelijk. 

• Overheidsregulering. De overheid kan met goede wetten en regels de kwetsbare partijen in 
de economie beschermen door de speelruimte van anderen te beperken om deze partijen 
te beroven. Denk bijvoorbeeld aan het afdwingen van (1) het betalen van rekeningen 
en salarissen; (2) het waarborgen van de kwaliteit van producten en diensten; of (3) het 
beschermen van het milieu. 

• Overheidsinvesteringen. Publieke investeringen verhogen de verdiencapaciteit van een land. 
Investeringen in wegen en andere verbindingen verbinden arbeiders, bedrijven en klanten. 
Investeringen in onderwijs en onderzoek verbeteren de kwaliteit van de arbeid en de know-
how van bedrijven.

• Verplichte heffingen voor collectieve goederen. Bij collectieve goederen kan de overheid 
degenen die ervan profiteren niet direct laten betalen omdat ze burgers niet kan uitsluiten 
van het gebruik van deze voorzieningen. Maar de overheid kan de belanghebbenden wel 
dwingen om mee te betalen. Zo kan iedereen erop vertrouwen dat de lasten eerlijk verdeeld 
worden. Burgers hoeven niet bang te zijn dat anderen meeliften op hun bijdragen door wel 
te profiteren van de collectieve voorzieningen maar er niet aan mee te betalen. Iedereen 
profiteert van de collectieve goederen omdat de overheid afdwingt dat iedereen evenredig 
meebetaalt.  

In Europa heeft de Europese Commissie een omvangrijk investeringsprogramma gestart onder 
de naam ‘Green deal’. Het doel is dat Europa in 2050 Klimaatneutraal is. De Europese Unie maakt 
200 miljard euro beschikbaar om bijvoorbeeld huizen en gebouwen te isoleren en te renoveren. 
Behalve het klimaat zal ook de productiecapaciteit van Europa verbeteren. 
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Overheid en sociale normen
In een economie hangt de kwaliteit van overheid samen met het vertrouwen dat burgers in 
elkaar  hebben:
• Een betrouwbare en inclusieve overheid zorgt voor goede wetten en toezichthouders die 

opkomen voor ieders belang en eerlijke concurrentie. Dat zijn de harde instituties in een 
economie omdat ze worden afgedwongen en gehandhaafd door de overheid. In de sport zou 
je kunnen spreken van spelregels en scheidsrechters. 

• Sociale normen zijn zachte instituties: ze worden afgedwongen door de verwachtingen en 
waarden van burgers zelf. In de sport zou je kunnen spreken van fair play en sportief gedrag. 
Mensen vertrouwen elkaar en willen zelf ook betrouwbaar zijn. Wederkerigheid is dan een 
sterke sociale norm: wie corrupt blijkt te zijn door zichzelf te verrijken ten koste van anderen 
kan zijn of haar toekomst wel vergeten. 

In figuur 2.1 hieronder zie je de wisselwerking tussen de harde en zachte instituties bij het 
versterken van de verdiencapaciteit van een economie. Een cultuur waarin mensen elkaar 
kunnen vertrouwen en waarderen ondersteunt de overheid bij het afdwingen van wetten en 
regels omdat burgers zich vrijwillig houden aan de publieke regelgeving. Bovendien resulteert 
zo’n cultuur met een sterk wij-gevoel ertoe dat wetten worden afgesproken die iedereen 
beschermen en dat iedereen gelijke toegang heeft tot competitieve markten, ook al behoor je 
tot een minderheid. De bovenste pijl in figuur 2.1. geeft het ondersteunende effect van de zachte 
instituties weer op een inclusieve en betrouwbare overheid.    

De onderste pijl in de figuur geeft aan dat er ook een positief effect is de andere kant op: 
van betrouwbare harde instituties naar een cultuur waarin burgers elkaar vertrouwen en 
waarderen. Met een inclusieve overheid en eerlijke concurrentie op markten kunnen burgers 
er namelijk op vertrouwen dat ze niet beroofd worden door andere burgers als ze zich in een 
kwetsbare positie bevinden. Dit versterkt het wij-gevoel als de basis voor gedeelde sociale 
normen. 
 
Figuur 2.1 De wisselwerking tussen zachte en harde instituties 

Zacht: 
sociale normen 

en wij-gevoel

Hard: 
regels en 

handhaving
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2.4  Meer balans: internationale handel 

d Doel
Je kunt uitleggen hoe vrije concurrentie op een gemeenschappelijke markt de potentiële 
productie kan vergroten.

In de periode sinds de Tweede Wereldoorlog is de wereld in snel tempo geglobaliseerd. De 
internationale handelsstromen zijn gegroeid omdat landen allerlei handelsbarrières wegnamen. 
Concurrentie tussen internationale bedrijven werd de norm. Draagt dit bij aan de welvaart?   

De overheid als marktmeester
Hoe groter de markt en dus hoe meer partijen kunnen deelnemen aan de markt als 
samenwerkingsplatform, hoe meer kansen er zijn voor het scheppen van welvaart door 
samenwerking en specialisatie. Als marktmeester moet de overheid dan wel zorgen voor: 
• Een gelijk speelveld. Markten werken beter als alle bedrijven en burgers onder gelijke 

omstandigheden kunnen deelnemen en partijen aan dezelfde kant van de markt 
inwisselbaar zijn voor elkaar. Doordat iedereen vrij kan kiezen met wie men wil 
samenwerken overleven de partijen die de meeste meerwaarde scheppen voor hun 
samenwerkingspartners. Vrije inwisselbaarheid verhoogt zo de productiviteit van de 
productiefactoren. 

• Lage toetredingsbarrières. Als nieuwkomers zonder belemmeringen de markt kunnen 
betreden, vergroot dat de concurrentiedruk op bedrijven om hun klanten zo goed mogelijk 
te bedienen. Ook dat dient de productiviteit van de productiefactoren en daarmee de 
verdiencapaciteit van de economie. 

Internationale handel 
Door internationale handel ontstaan er meer mogelijkheden voor samenwerking en 
specialisatie. De markt wordt groter met meer deelnemers. Maar de overheden van de betrokken 
landen moeten dan wel afspraken maken over de spelregels op de gemeenschappelijke markt in 
handelsakkoorden. Internationale handel op een grotere, gemeenschappelijke markt vergroot 
op verschillende manieren de verdiencapaciteit van een land:
• Zoals je geleerd hebt in het blok Samenwerken en verdelen vergroot samenwerking je 

verdienvermogen omdat je je kunt specialiseren in je comparatieve voordeel. Dat geldt ook 
voor landen die samenwerken op een gemeenschappelijke markt. Zo kan Nederland haar 
comparatieve voordeel in logistiek (vervoer en verdeling van grondstoffen en producten), 
data, gaming, watermanagement en intensieve landbouw verder uitbouwen. Bedrijven, 
kennisinstellingen en opleidingen in deze sectoren concentreren zich in ons land en 
stimuleren elkaar om steeds beter te worden in wat ze doen. 

• Bedrijven op een grotere markt kunnen hun vaste kosten over meer klanten verdelen. Denk 
bij producten die met schaalvoordelen worden geproduceerd bijvoorbeeld aan complexe en 
innovatieve producten met hoge vaste ontwikkelingskosten, zoals minder milieubelastende 
vervoermiddelen of vaccins tegen besmettelijke ziektes.  

• Bedrijven die in meer landen werken hebben toegang tot meer ideeën en manieren van 
werken. Op een gemeenschappelijke internationale markt leren bedrijven uit verschillende 
landen van elkaar.
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• Door meer internationale handel drukken efficiëntere buitenlandse partijen de minder 
productieve binnenlandse bedrijven uit de markt. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien 
negatief, maar hierdoor komen schaarse productiefactoren vrij die efficiënter in andere 
activiteiten ingezet kunnen worden. Een hogere productiviteit en meer welvaart zijn het 
gevolg.  

• Op een gemeenschappelijke financiële markt worden risico’s met meer partijen gedeeld. 
Hierdoor nemen de risicopremies af en kunnen risicodragende investeringen tegen lagere 
kosten worden gefinancierd. Dit vergroot de potentiële productiecapaciteit.  

De Internationale Wereldhandelsorganisatie (WTO) is opgericht in 1995. Het doel van deze 
organisatie is toezicht op de internationale handelsafspraken. Is de handel eerlijk? Proberen 
landen geen voordeel te halen ten koste van andere landen? Behandelen landen andere landen 
gelijk? Wanneer landen een conflict hebben dan heeft de WTO de macht om zich hierover uit te 
spreken. Wanneer landen zich niet aan de uitspraak houden dan dreigen sancties. De WTO is de 
internationale marktmeester. 

Protectionisme
Er is sprake van protectionisme als landen hun eigen bedrijven bescherming bieden 
(protection in het Engels) in de vorm van importtarieven (belastingen op ingevoerde 
producten), importquota (beperking van het aantal producten dat mag worden ingevoerd) of 
importvoorschriften (allerlei regels om de invoer lastig te maken). Dat kan meerdere redenen 
hebben:
• Soms is er sprake van oneerlijke concurrentie uit het buitenland, bijvoorbeeld wanneer 

sommige landen lagere eisen stellen aan bijvoorbeeld kinderarbeid of milieubescherming. 
• Ook kan de overheid optreden wanneer bedrijven met staatssteun hun overproductie 

dumpen in andere landen. Dumping is het verkopen van het product tegen een kunstmatig 
lage prijs die onder de prijs op de thuismarkt van de bedrijven ligt. 

• Soms willen landen hun eigen industrie eerst de tijd geven om zich aan te passen aan de 
wereldmarkt. Op deze manier kunnen bedrijven die produceren met schaalvoordelen zich 
ontwikkelen zodat ze na verloop van tijd kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven. 
Dit is het infant-industry argument voor protectionisme.  

• Soms is er sprake van het beschermen van strategische sectoren die essentieel zijn 
voor de nationale veiligheid (high tech en defensie), of het voorkomen van strategische 
afhankelijkheid (denk bijvoorbeeld aan olie en gas).
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 Hoofdstuk 2   •   Structuur

Dit hoofdstuk bespreekt hoe de omvang en de kwaliteit van de productiefactoren en de kwaliteit 
van de samenwerking tussen de productiefactoren de potentiële productie bepalen. De private 
productiefactoren zijn arbeid en kapitaal. Opleiding, ervaring, ondernemerschap en motivatie 
bepalen de kwaliteit van arbeid. De kwaliteit van de kapitaalgoederen, zoals de machines, hangt 
mede af van de know how van gebruikers en toeleveranciers. De publieke infrastructuur bestaat 
uit de fysieke infrastructuur (land- en waterwegen, lucht- en zeehavens en leidingen voor het 
transport van energie en data) en de sociale infrastructuur (vertrouwen van burgers in elkaar en 
publiek beschikbare kennis).

De potentiële productie kan groeien door een deel van de productie te bestemmen voor 
investeringen in de productiefactoren. Onderzoek en ontwikkeling dragen bij aan de 
beschikbare kennis. Procesinnovatie is vernieuwing van het productieproces waardoor 
producten goedkoper kunnen worden geproduceerd. Productinnovatie zorgt voor betere 
producten. 

De overheid kan haar geweldsmonopolie inzetten om zelf te roven ten koste van burgers. Ook 
beschikken overheden soms over onvoldoende macht of gezag om te voorkomen dat private 
partijen zichzelf verrijken ten koste van anderen. In beide gevallen kunnen burgers en bedrijven 
er niet op vertrouwen dat de overheid ze beschermt tegen roof en diefstal. Het gebrek aan 
vertrouwen in wederkerigheid als gevolg van dit overheidsfalen tast de verdiencapaciteit van 
de economie aan. Burgers en bedrijven zullen hun productiefactoren namelijk niet of nauwelijks 
durven aan te bieden in het binnenland. Verder zullen ze minder geneigd zijn te investeren in 
hun productiefactoren. 

Met het geweldmonopolie kan een inclusieve overheid sterke partijen dwingen rekening te 
houden met de belangen van kwetsbare partijen. Zo komen belangen beter in balans en groeit 
het vertrouwen in wederkerigheid. Bij overheidsdwang gaat het om het afdwingen van de 
rechtsstaat, publieke regulering en heffingen voor het financieren van publieke voorzienmingen. 

Door de partijen aan beide kanten van de markt zoveel mogelijk vrije keuze te bieden uit 
meerdere partijen aan de andere kant van de markt, kan vrije concurrentie partijen stimuleren 
om de belangen van hun transactiepartners beter te dienen. De overheid kan vrije concurrentie 
bevorderen door het scheppen van een gelijk speelveld. Internationale markten waar bedrijven 
uit verschillende landen toegang toe hebben kan de potentiële productie vergroten. Bedrijven 
kunnen op een grote gemeenschappelijke markt schaalvoordelen beter uitbuiten, bijvoorbeeld 
door hun comparatieve voordelen verder te ontwikkelen en de vaste kosten verbonden aan 
innovatie over meer vragers te delen. Verder kunnen de meest efficiënte bedrijven minder 
doelmatige bedrijven uit de markt duwen, met meer productieve productiefactoren als gevolg. 
Maar er zijn soms ook argumenten voor protectionistische maatregelen die binnenlandse 
bedrijven beschermen tegen concurrentie van buitenlandse bedrijven, denk aan een infant 
industry of het voorkomen van dumping.    

samenvatting
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 Hoofdstuk 2   •   Structuur

Dumping: het verkopen van het product op buitenlandse markten tegen een kunstmatig lage 
prijs die onder de prijs op de thuismarkt ligt.

Inclusieve overheid: een overheid die ervoor zorgt dat de belangen van alle bedrijven en 
burgers veilig zijn door de rechten van deze partijen te beschermen, ook als deze partijen in een 
kwetsbare positie verkeren of tot een minderheid behoren. 

Infant industry: een binnenlandse bedrijfstak die zich eerst moet ontwikkelen voordat deze 
bedrijfstak kan concurreren met buitenlandse bedrijven. 

Onderzoek en ontwikkeling: investeringen gericht op het verbeteren van het product en het 
productieproces.

Overheidsfalen: een overheid die er niet in slaagt om wederkerigheid af te dwingen door 
kwetsbare partijen te beschermen tegen beroving.

Potentiële productie: het binnenlands product als alle beschikbare productiefactoren in een 
economie worden ingezet. De potentiële productie wordt ook wel de productiecapaciteit of de 
verdiencapaciteit van een economie genoemd. 

Procesinnovatie: innovatie die bedrijven in staat stellen producten goedkoper te produceren.

Productinnovatie: innovatie die bedrijven in staat stellen betere producten te produceren 
waarvoor vragers bereid zijn meer te betalen. 

begrippenlijst
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Hoofdstuk 3   •   Conjunctuur

In dit hoofdstuk gaan we in op de tweede factor die de productie in een land bepaalt: de 
conjunctuur. Elk land gaat door goede en slechte tijden. Soms zijn consumenten en beleggers 
optimistisch en consumeren en investeren ze veel. Soms zijn ze juist angstig en durven ze geen 
grote uitgaven te doen. En die gevoelens zijn besmettelijk: als het goed gaat in een land, durf je 
zelf ook meer. En in slechte tijden word je zelf ook voorzichtiger. 

In de eerste twee paragrafen kijken we naar het verschil tussen goede en slechte tijden en hoe 
je de conjunctuur kunt meten. In de derde en laatste paragraaf vragen we wat de overheid kan 
doen om de economie beter in balans te houden en geef je minder geld uit. 
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3.1  Uit balans: bestedingen en inflatie  

d Doel
Je leert wat hoog- en laagconjunctuur zijn en hoe ze ontstaan. 

De economische groei in Nederland is in de afgelopen halve eeuw niet constant geweest. In de 
jaren zeventig van de vorige eeuw was sprake van een flinke recessie. In de jaren negentig ging 
het juist erg goed. Na de millenniumwissel en de aanslagen in New York ging het weer minder, 
maar in de periode 2004-2007 was er weer sprake van hoge economische groei. In 2008 stortte de 
economie in door de grote financiële crisis om pas na 2014 terug te veren. De economie lijkt wel 
manisch depressief. Waarom kan een economie zich niet op een stabiele manier ontwikkelen?

Bestedingen bepalen de feitelijke productie 
De potentiële productie (de productiecapaciteit) wordt bepaald door de structuur van de 
economie. Je noemt dit ook wel de aanbodzijde van de economie. Maar de feitelijke productie 
hangt af van vraagzijde: hoe hoog zijn de bestedingen? Hoe groter het verschil tussen de 
bestedingen en de productiecapaciteit, hoe groter de problemen in een economie, zoals een 
hogere inflatie of werkloosheid.

Onder- en overbesteding
De schommelingen van de feitelijke productie rondom de productiecapaciteit noemen we de 
conjunctuur (zie figuur 3.1). Er zijn twee situaties:
• Hoogconjunctuur en overbesteding. In een hoogconjunctuur hebben gezinnen en bedrijven 

veel vertrouwen in de toekomst. Daardoor stijgen consumptie en investeringen en liggen de 
bestedingen en de feitelijke productie boven de potentiële productie. We spreken dan van 
overbesteding. Bedrijven komen personeel tekort en er zijn veel onvervulde vacatures. De 
hoge vraag leidt tot hogere inflatie door stijgende prijzen van grondstoffen, producten en 
arbeid.  

• Laagconjunctuur en onderbesteding. In een laagconjunctuur besteden gezinnen 
en bedrijven weinig omdat ze weinig vertrouwen hebben in de toekomst. Er is 
daardoor onderbesteding: de bestedingen en de feitelijke productie liggen onder de 
productiecapaciteit. Er is dan minder werk en de werkloosheid is hoger dan normaal. 
Die extra werkloosheid, de conjuncturele werkloosheid, is het gevolg van onvoldoende 
bestedingen om de productiecapaciteit volledig te bezetten. 
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Figuur 3.1 De conjunctuurcyclus

Deze eeuw begon economisch niet zo goed. Na de aanslagen in New York op de Twin Towers 
daalde het consumentenvertrouwen flink. De gezinnen schroefden hun consumptie terug omdat 
ze ongerust waren over de toekomst. Er was sprake van onderbesteding. Na een aantal jaar 
groeide het optimisme weer. In de jaren 2005 en 2006 begonnen gezinnen weer flinke risico’s te 
nemen. Vooral de huizenprijzen stegen internationaal sterk door een grote vraag van gezinnen. Er 
was sprake van overbesteding. Dat in 2008 banken failliet zouden gaan doordat ze te grote risico’s 
aan het nemen waren, verwachtte in die jaren nog bijna niemand. 

De conjunctuur, de vraag en het prijsmechanisme
Op veel productenmarkten zorgt het prijsmechanisme voor stabiliteit: als de prijs stijgt, dan 
daalt de gevraagde hoeveelheid. Zo blijft de markt in evenwicht. Er is dan sprake van een 
negatieve terugkoppeling: prijs omhoog, gevraagde hoeveelheid omlaag.  

Maar bij de geaggregeerde vraag in een land is er eerder sprake van een zichzelf versterkende 
positieve terugkoppeling waardoor de vraag steeds verder kan afdrijven van het aanbod. Bij 
overbesteding stijgen niet alleen de prijzen maar ook de inkomens, waardoor de bestedingen 
verder stijgen. En bij investeringsgoederen, zoals beleggingen en huizen zie je die zichzelf 
versterkende effecten ook: als de prijzen stijgen, zijn de eigenaren op papier rijker geworden 
en geneigd om nog meer geld uit te geven. En als mensen zien dat de prijzen van aandelen en 
huizen maar blijven stijgen, kan dat tot nog meer vraag leiden omdat mensen gaan speculeren 
op verdere prijsstijgingen. Dit alles zorgt voor een zichzelf versterkende spiraal van steeds meer 
vraag en steeds hogere prijzen. Dat geldt omgekeerd ook: als mensen hun vertrouwen verliezen 
kan de economie in een neerwaartse spiraal terecht komen. 

Onzekerheid en kuddegedrag. De Britse econoom John Maynard Keynes (1883-1946) had een 
scherp oog voor positieve terugkoppeling in de macro-economie. Hij had de hoogconjunctuur 
meegemaakt van de “roaring twenties” en daarna de massawerkloosheid van de jaren dertig. 
Keynes benadrukte dat een positieve terugkoppeling voortkomt uit fundamentele onzekerheid. 
Dan kijken mensen naar elkaar en vertonen ze kuddegedrag. Keynes noemde de besmettelijke 
gevoelens van angst en hoop “animal spirits.”
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3.2  Uit balans: conjunctuurindicatoren 

d Doel
Je leert hoe je de conjunctuur kunt meten.   

Van sommige ontwikkelingslanden is weinig bekend. Maar de Wereldbank moet toch een 
inschatting maken van de economische ontwikkeling van deze landen. De import van betonijzer 
wordt soms gebruikt als indicator. Veel import betekent namelijk dat er veel gebouwd wordt en 
dat betekent dat de economie groeit. Voor een ontwikkeld land als Nederland heeft het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) tal van indicatoren. Maar kun je met al deze indicatoren de stand 
van de economie ook echt meten?  

De vinger aan de pols: conjunctuurindicatoren
De economische cyclus bestaat uit op-en-neergaande golven. In de vorige paragraaf heb je 
gezien hoe snel de opwaartse spiraal kan omslaan in een neerwaartse spiraal. Voor economen is 
het belangrijk om te weten wanneer dat gebeurt en hoe snel. Daarvoor houden ze verschillende 
indicatoren in de gaten: Hoe gaat het met de bestedingen? Hoe staat het met de werkloosheid? 
Wat gebeurt er op de financiële markten? Je kunt de conjunctuur op drie manieren meten: via de 
productmarkt, de arbeidsmarkt en vertrouwensindicatoren.

De bestedingen op de productmarkt
Op de productmarkt kun je de conjunctuur volgen door te kijken naar de ontwikkeling van de 
bestedingen. Vooral de investeringen en de consumptieve uitgaven aan duurzame goederen (zoals 
auto’s en wasmachines) variëren sterk met de conjunctuur. In een laagconjunctuur stellen mensen 
die bestedingen vaak uit. We noemen de bestedingen procyclisch omdat ze meebewegen met de 
opwaartse en neerwaartse golven van de conjunctuurcyclus. Groeiende bestedingen wijzen op 
hoogconjunctuur en krimpende bestedingen wijzen op laagconjunctuur. Dat geldt ook voor de 
productie en de bezettingsgraad van bedrijven. Je spreekt van een recessie als er minimaal een 
half jaar sprake is van een daling van de feitelijke productie. In een depressie daalt niet alleen de 
productie maar ook het prijspeil een half jaar of meer: in plaats van inflatie is er deflatie. 

De vraag naar arbeid en werkloosheid op de arbeidsmarkt
Je kunt de conjunctuur ook op de arbeidsmarkt meten door te kijken naar de vraag naar arbeid. 
Ook die vraag is procyclisch: als de bestedingen groeien, groeit ook de vraag naar arbeid. De 
vraag naar arbeid is de optelsom van de werkgelegenheid (hoeveel mensen hebben een baan?) 
en de vacatures (hoeveel mensen worden er gezocht?). Je kunt ook kijken naar de werkloosheid. 
Deze conjunctuurindicator is anticyclisch: een stijgende werkloosheid wijst op laagconjunctuur. 

De arbeidsmarkt reageert meestal vertraagd op de bestedingen omdat bedrijven de 
werkgelegenheid vaak niet direct aanpassen aan de productie. Als de bestedingen toenemen, 
groeit de productie en bij gelijkblijvende werkgelegenheid neemt de arbeidsproductiviteit dan 
toe. In een laagconjunctuur, daarentegen, daalt de arbeidsproductiviteit: de werkgelegenheid 
beweegt niet volledig mee met de dalende productie. Omdat de productie sterker fluctueert met 
de conjunctuur dan de werkgelegenheid is de arbeidsproductiviteit procyclisch. 
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In 2022 is de arbeidsmarkt krapper dan ooit. Voor 133 vacatures, zijn maar 100 mensen te vinden. 
In welke sector dan ook, iedereen is op zoek naar mensen. Door de oorlog in Oekraïne en de 
stijging van de energieprijzen neemt de bezorgdheid voor een naderende recessie toe. Maar op de 
arbeidsmarkt is daar in juni 2022 nog niet veel van te merken. 

Vertrouwensindicatoren 
Vertrouwensindicatoren lopen juist vaak voorop op de bestedingen. Minder(/meer) vertrouwen 
van consumenten beïnvloedt de bestedingen van consumenten negatief (/positief) en het 
vertrouwen van producenten heeft invloed op de investeringsbestedingen van bedrijven. 
Om de conjunctuur te voorspellen worden daarom het consumentenvertrouwen en 
producentenvertrouwen gemeten.

Ook financiële markten meten het vertrouwen in de economie. In tegenstelling tot de 
arbeidsmarkt, reageren de financiële markten heel snel op veranderingen in het vertrouwen in 
de economie. Het vertrouwen op de kredietmarkt is een snelle conjunctuurindicator die gebruikt 
kan worden voor het voorspellen van de conjunctuur. Bij een verwachting van een hogere 
conjunctuur stroomt het geld van veilige naar riskante beleggingen en dalen de risicopremies. 
Maar verwacht men een lagere conjunctuur dan belegt men meer in veilige belegging en stijgen 
de risicopremies op riskante beleggingen. De waarden van risicovolle beleggingen zijn daarom 
procyclisch: hoe hoger het vertrouwen, hoe hoger de koers. De waarden van veilige beleggingen 
zijn juist anticyclisch: hoe hoger het vertrouwen, hoe lager de koers.

Het CBS houdt al sinds decennia een conjunctuurklok bij. In deze klok worden tal van indicatoren 
gebruikt die een beeld geven van de conjunctuur. In onderstaand voorbeeld is er sprake van 
een hoogconjunctuur. Sommige indicatoren lopen voor, zoals uitzendwerk en faillissementen. 
Anderen lopen wat achter, zoals de werkloosheid. 

Figuur 3.2 Conjunctuurklok
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3.3  Meer balans: conjunctuurpolitiek  

d Doel
Je leert hoe het monetaire beleid en het begrotingsbeleid de bestedingen kunnen 
stabiliseren.  

De schommelingen in de economie lijken bijna een natuurverschijnsel. Krimp na 2008. Groei na 
2014. Voor de samenleving zou het beter zijn wanneer de economie zich stabieler ontwikkelt. Maar 
wie kan de golven van de economie temmen? Zou de overheid een rol kunnen spelen? 

Conjunctuurpolitiek 
Nu je weet hoe de hoogconjunctuur kan leiden tot inflatie en de laagconjunctuur tot 
werkloosheid en deflatie, begrijp je hoe belangrijk het is om de conjunctuurgolven te dempen. 
Voor deze zogenoemde conjunctuurpolitiek kijken we eerst naar hoe de centrale bank 
de conjunctuur kan beïnvloeden met haar monetaire beleid. Daarna bezien we hoe het 
begrotingsbeleid (inkomsten en uitgaven van de overheid) de bestedingen beïnvloedt.     

Het monetaire beleid en de centrale bank 
De rente is van invloed op de conjunctuur. Een lage rente stimuleert de bestedingen omdat het 
geld lenen goedkoop maakt. Een hoge rente ontmoedigt bestedingen omdat lenen duur is en 
sparen aantrekkelijk.

Als de bank van de banken, kan de centrale bank de rente beïnvloeden via haar monetaire beleid. 
Als er in een laagconjunctuur weinig vertrouwen is, geeft de centrale bank de economie een 
vertrouwensimpuls door banken tegen lage rentes krediet te verschaffen. Dit in de hoop dat dit 
banken aanzet zelf meer krediet te gaan verlenen zodat de bestedingen en productie toenemen. 
In een hoogconjunctuur daarentegen als partijen veel risico’s nemen en krediet opnemen, rekent 
de centrale bank een hoge rente voor het verschaffen van krediet aan banken. Zo stimuleert 
zij de banken om zich anticyclisch te gedragen en zo de bestedingen, productie en de inflatie 
te stabiliseren. De centrale bank gaat als het ware tegen de kudde in: in een laagconjunctuur 
stimuleert een lage rente de bestedingen, in een hoogconjunctuur remt een hoge rente de 
bestedingen.

De Europese muntunie 
Nederland maakt deel uit van de Europese muntunie met een gezamenlijke Europese Centrale 
Bank (ECB). Het monetaire beleid van de ECB is erop gericht om de inflatie rond de 2 % 
per jaar te houden. Door bij hoogconjunctuur een hoge rente te hanteren, remt de ECB de 
overbesteding zodat de inflatie in de hand wordt gehouden. Om onderbesteding te bestrijden 
en zo te voorkomen dat de inflatie daalt onder de 2 %, verlaagt de ECB de rente als er een 
laagconjunctuur dreigt.

Om te zorgen dat rentes in de verschillende lidstaten op eenzelfde manier reageren op het 
monetaire beleid van de Centrale Bank hebben lidstaten afspraken gemaakt om te voorkomen 
dat de risicopremies op staatschuld van verschillende landen te ver uiteen gaan lopen. In het 
zogenoemde Stabiliteits- en groeipact staat daarom dat de begrotingstekorten van de lidstaten 
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onder de 3 % van het bbp moeten blijven en dat de totale staatsschuld van een lidstaat niet meer 
dan 60 % van het bbp mag bedragen. 

De afspraken voor de Europese Monetaire Unie (EMU) werden in 1992 vastgelegd in het Verdrag 
van Maastricht. Hierdoor hadden de landen een gemeenschappelijk monetair beleid. Vijf jaar 
later maakten de lidstaten ook afspraken over hun begrotingsbeleid. Al snel bleek dat niet alle 
lidstaten zich aan de regels uit dit pact hielden. 

Automatische stabilisatie en begrotingsbeleid 
Als de economie krimpt, stijgt het aantal werklozen en betaalt de overheid meer uitkeringen. 
Tegelijkertijd dalen de belastinginkomsten. Door de hogere overdrachtsuitgaven en lagere 
belastingen krijgen de burgers meer geld te besteden. Bij een groeiende economie daalt het 
aantal uitkeringen juist en stijgen de belastingafdrachten zodat burgers minder te besteden 
hebben. Dit noemen we automatische stabilisatie; de overheid stabiliseert de bestedingen van 
de private sector zonder daar de belastingwetten of uitgavenregels voor te hoeven veranderen. 

Met automatische stabilisatie gaat de overheid met haar spaarsaldo in tegen het spaarsaldo 
van de rest van de economie. Als de private sector veel uitgeeft en haar spaarsaldo laag is, geeft 
de overheid weinig uit en krijgt het veel inkomsten binnen, met een hoog spaarsaldo van de 
overheid als gevolg. Als de private sector een spaaroverschot heeft omdat het de hand op de 
knip houdt, dan heeft de overheid dus juist een spaartekort. Net als de centrale bank met haar 
monetaire beleid tegen de kudde ingaat, doet anticyclisch begrotingsbeleid van de overheid 
hetzelfde. In landen met lage marginale belastingen en lage uitkeringen (zoals de VS) is er 
minder automatische stabilisatie dan in landen zoals Nederland waar bijna de helft van het 
nationaal inkomen via de overheid loopt.   

In de meeste gevallen zijn monetair beleid en automatische stabilisatie door het 
begrotingsbeleid voldoende om de economie te stabiliseren. Maar in sommige gevallen kan 
de overheid ook actief begrotingsbeleid voeren bovenop automatische stabilisatie door haar 
uitgaven extra te verminderen in goede tijden en extra te verhogen in slechte tijden. Dit kan 
vooral belangrijk zijn als binnen een monetaire unie de conjunctuur van een lidstaat uit 
de pas loopt met de conjunctuur in de rest van de unie. Een monetaire unie heeft namelijk 
maar één monetair beleid voor de unie als geheel zodat het monetaire beleid een afwijkende 
conjunctuur in een enkele lidstaat niet kan stabiliseren. De overheid van zo’n land moet dan 
actief begrotingsbeleid voeren om de economie te stabiliseren door wetten en belastingregels 
te veranderen. In slechte tijden hebben directe overheidsbestedingen (in bijvoorbeeld wegen, 
onderwijs en zorg) meestal een sterker stabiliserend effect op de bestedingen dan hogere 
uitkeringen of lagere belastingen omdat mensen dan vaak een deel van de extra middelen 
sparen.  

De coronacrisis was een voorbeeld van een crisis waar de automatische stabilisatoren niet 
afdoende waren. Overheden namen extra maatregelen om te voorkomen dat burgers zonder 
inkomen kwamen te zitten. In Nederland waren er allerlei inkomensregelingen voor zelfstandigen 
en mensen in loondienst. De overheid nam als het ware de loonstrook over van veel werkgevers. 
Hiermee voorkwam de overheid een grote uitval van de vraag. 
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 Hoofdstuk 3   •   Conjunctuur

De bestedingen bepalen de feitelijke productie en fluctueren rondom de potentiële productie. 
Deze schommelingen van de feitelijke productie rond de potentiële productie noemen we 
de conjunctuur. Dit hoofdstuk introduceert de belangrijkste begrippen die je helpen de 
conjunctuur te beschrijven. In een laagconjunctuur liggen de bestedingen onder de potentiële 
productie.  Er is dan onderbesteding en conjuncturele werkloosheid. In een hoogconjunctuur, 
daarentegen, liggen de bestedingen boven de potentiële productie. Er is dan overbesteding 
en de arbeidsmarkt is krap. Onderbesteding heeft een drukkend effect op de inflatie terwijl 
overbesteding tot extra inflatie leidt.  

De conjunctuur kun je op drie manieren meten. De meest directe indicatoren zijn de bestedingen 
en de productie zelf. Je spreekt van een recessie als er minimaal een half jaar sprake is van een 
daling van de feitelijke productie. In een depressie daalt niet alleen de productie maar ook het 
prijspeil. Vertrouwensindicatoren lopen vaak voor op de conjunctuur en kunnen worden benut 
om de conjunctuur te voorspellen. Arbeidsmarktindicatoren zoals de werkgelegenheid en de 
werkloosheid lopen meestal wat achter bij de bestedingen. 

Conjunctuurpolitiek houdt de bestedingen zoveel mogelijk in balans met de potentiële 
productie en stabiliseert de inflatie rondom het inflatiedoel van de centrale bank. De twee 
instrumenten van deze politiek zijn het monetaire beleid en het begrotingsbeleid. Door de 
rente die banken moeten betalen mee te laten variëren met de conjunctuur, kan het monetaire 
beleid in een laagconjunctuur de bestedingen stimuleren door de rente laag te houden. In een 
hoogconjunctuur remt een hoge rente de bestedingen juist af om zo de productie en de inflatie 
te stabiliseren. 

Voor wat betreft het begrotingsbeleid, kunnen hoge marginale belastingtarieven en uitkeringen 
zorgen voor automatische stabilisatie door procyclische belastingafdrachten en anticyclische 
uitkeringen. In de meeste gevallen zijn monetair beleid en automatische stabilisatie voldoende 
om de economie te stabiliseren.  Maar in sommige gevallen kan ook actief begrotingsbeleid 
nodig zijn waarbij de overheid wetten en belastingtarieven aanpast. Dit kan vooral belangrijk 
zijn als binnen een monetaire unie de conjunctuur van een land uit de pas loopt met die in de 
rest van de unie. 
 

samenvatting
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 Hoofdstuk 3   •   Conjunctuur

Anticyclisch: een variabele beweegt anticyclisch als deze variabele tegen de conjunctuur 
in beweegt en dus laag is als de bestedingen en het vertrouwen hoog zijn en hoog is bij lage 
bestedingen en weinig vertrouwen. 

Automatische stabilisatie: publieke inkomsten en publieke uitgaven die automatisch 
veranderen met de bestedingen en de productie zonder dat de overheid daarvoor maatregelen 
hoeft te nemen en wetten hoeft te veranderen.

Begrotingsbeleid: het aanpassen van inkomsten en uitgaven van de overheid. 

Centrale bank: de bank die opereert als bank van de banken.

Conjuncturele werkloosheid: de werkloosheid die een gevolg is van bestedingen die onder de 
potentiële productie liggen. Deze werkloosheid is het verschil tussen de feitelijke en structurele 
werkloosheid.

Conjunctuur: de schommelingen van de feitelijke productie rondom de potentiële productie.

Conjunctuurpolitiek: het beleid van de overheid dat gericht is op het stabiliseren van de bestedingen 
rondom de potentiële productie en het stabiliseren van de inflatie rondom het doel van prijsstabiliteit.

Depressie: de feitelijke productie en het prijspeil dalen gedurende een periode van een half jaar 
of meer.  

Hoogconjunctuur: een periode waarin de bestedingen boven de potentiële productie liggen. 

Laagconjunctuur: een periode waarin de bestedingen onder de potentiële productie liggen.

Monetair beleid: het sturen van de rente om daarmee de kredietverlening en de bestedingen te 
beïnvloeden.

Onderbesteding: een situatie waarin de bestedingen en de feitelijke productie onder de 
potentiële productie liggen.

Overbesteding: een situatie waarin de bestedingen en de feitelijke productie boven de potentiële 
productie liggen.

Procyclisch: een variabele beweegt procyclisch als deze variabele met de conjunctuur mee 
beweegt en dus hoog is als de bestedingen en het vertrouwen hoog zijn en laag is bij lage 
bestedingen en weinig vertrouwen. 

Recessie: de feitelijke productie daalt gedurende een periode van een half jaar of meer.

begrippenlijst
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Hoofdstuk 4   •   De arbeidsmarkt

Op iedere markt komen vragers en aanbieders samen, dus ook op de arbeidsmarkt. Maar wie zijn 
de vragers en wie zijn de aanbieders precies? Paragraaf 4.1 definieert de belangrijkste begrippen 
op de arbeidsmarkt. Paragraaf 4.2 onderzoekt hoe de arbeidsmarkt uit balans kan raken met 
werkloosheid en/of arbeidstekorten als gevolg. In paragraaf 4.3 bekijken we hoe we deze 
problemen kunnen oplossen door de arbeidsmarkt beter in balans te brengen. 
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4.1  Meten: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt   

d Doel
Je leert hoe je het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag kunt meten en dat er verschillende 
soorten arbeidsrelaties bestaan. 

De arbeidsmarkt is een bijzondere markt. Een hoge werkloosheid heeft grote gevolgen voor de 
samenleving en voor de mentale gezondheid van werknemers. Is de arbeidsmarkt te belangrijk 
om aan de krachten van vraag en aanbod over te laten? 

Beroepsbevolking en participatiegraad
Voor het meten van het aanbod van arbeid kijken we alleen naar mensen van 15 tot 75 jaar, de 
zogenaamde beroepsgeschikte bevolking. Het deel hiervan dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt 
is de beroepsbevolking. Het andere deel van de beroepsgeschikte bevolking biedt zich niet 
aan op de arbeidsmarkt, omdat ze onderwijs volgt, zorgtaken heeft of vrijwilligerswerk doet, 
arbeidsongeschikt is of andere inkomensbronnen (zoals pensioen) heeft. De participatiegraad is 
de beroepsbevolking als percentage van de beroepsgeschikte bevolking.

Werkloosheid en deeltijdwerk
De beroepsbevolking wordt onderverdeeld in een werkzaam en een werkloos deel. De werkloze 
beroepsbevolking werkt nu niet maar is actief op zoek naar werk en direct beschikbaar voor een 
baan. De werkzame beroepsbevolking is verdeeld over mensen die in deeltijd werken en mensen 
die voltijds werken. De p/a-ratio meet hoeveel deeltijdwerk er is door het aantal werkzame 
personen (p) per voltijdsbaan (arbeidsjaar (a) of fulltime equivalent (fte)) te bepalen. 

In Nederland brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het aanbod op de arbeidsmarkt 
in beeld. In figuur 4.1 laat het CBS bovendien zien of het aanbod nog omhoog kan: de 
participatiegraad was in het eerste kwartaal van 2022 73% (een beroepsbevolking van 9,8 miljoen 
gedeeld door 13,2 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar). Als er 301 duizend mensen extra gaan 
meedoen (119 + 182), dan kan de participatiegraad stijgen tot 75%. Naast de 338 duizend werkloze 
werkzoekenden ziet het CBS ook nog ruimte om mensen met deeltijdbanen meer uren per week 
te laten werken. Nederland is wereldkampioen deeltijdwerken. De 9,4 miljoen werkzame mensen 
leveren maar zo’n 7,7 miljoen arbeidsjaren, een p/a-ratio van 1,2.

Figuur 4.1 Samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking (Bron: CBS) 
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Werknemerschap versus zelfstandig ondernemerschap
De werkzame beroepsbevolking is werknemer of zelfstandig ondernemer. Als zelfstanding 
ondernemer werk je voor eigen rekening en risico. Een sterk groeiende groep werkenden in 
Nederland zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp). Deze zzp’ers genieten fiscale voordelen ten 
opzichte van werknemers en zijn niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.  
Ze werken op basis van overeenkomst van opdracht voor klanten.  

Als werknemer werk je in loondienst op basis van een arbeidsovereenkomst en geniet je 
arbeidsrechtelijke bescherming: je kunt niet zomaar ontslagen worden. Verder zijn werknemers 
verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de werkloosheidsverzekering en 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Arbeidscontracten kunnen voor bepaalde en onbepaalde 
tijd zijn. Bij uitzendcontracten en payroll contracten leent een bedrijf werknemers in bij een 
derde rechtspersoon waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft. Werknemers 
met arbeidscontracten voor bepaalde tijd en uitzendcontracten behoren net als zzp’ers tot de 
zogenoemde flexibele schil.  

In 2022 werkten ruim 3,5 miljoen arbeidskrachten in de flexibele schil. In een akkoord in de  
Sociaal Economische Raad uit 2021 blijkt dat de flexibiliseringstrend te ver is doorgeschoten.  
De gevolgen zijn onzekerheid, ongelijkheid en meer ontevredenheid. Volgens het akkoord moet  
de flexibilisering een halt worden toegeroepen. Een vast contract moet weer meer de norm 
worden. Een tijdelijk contract mag nog slechts twee keer verlengd worden, zo luidt het advies.  
Het nieuwe kabinet heeft het SER-advies als uitgangspunt voor beleid genomen.

Arbeidsvraag  
De arbeidsvraag bestaat uit de werkgelegenheid (gemeten in voltijdseenheden) en vacatures. De 
vraag naar arbeid hangt af van verschillende factoren, zoals de loonkosten per eenheid product. 
Hogere loonkosten en lagere arbeidsproductiviteit doen de arbeidsvraag dalen als gevolg van 
hogere loonkosten per eenheid product. Dit effect kan met name aanzienlijk zijn in een open 
economie die afhankelijk is van buitenlandse vraag omdat hogere loonkosten per eenheid 
product de internationale concurrentiepositie aantasten: hogere loonkosten maken binnenlands 
geproduceerde goederen duurder ten opzichte van buitenlandse goederen. Ook de stand van de 
conjunctuur bepaalt de vraag naar arbeid: in een hoogconjunctuur is de vraag naar arbeid hoog 
en in een laagconjunctuur laag.  
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4.2  Uit balans: de arbeidsmarkt uit balans 

d Doel
Je kent de redenen voor frictiewerkloosheid, aanbodoverschotten en vraagoverschotten op 
de arbeidsmarkt. 

In het verleden zijn er periodes geweest met hoge werkloosheid, bijvoorbeeld in de jaren zeventig 
en na 2008. Maar er zijn ook periodes geweest met grote krapte op de arbeidsmarkt. Het jaar 2022 
slaat in het eerste half jaar alle records. Wat zijn de oorzaken van deze schommelingen?

Conjuncturele versus structurele onbalans
In hoofdstuk 3 heb je geleerd dat de conjunctuur de balans tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt kan verstoren. In goede tijden is de arbeidsmarkt krap door een vraagoverschot en 
in slechte tijden is de arbeidsmarkt ruim door een aanbodoverschot. Maar niet alle werkloosheid 
is conjuncturele werkloosheid. In hoofdstuk 1 heb je gezien dat de structuur van de economie 
(de kwantiteit en kwaliteit van de aangeboden private en publieke productiefactoren) de 
potentiële productie bepaalt. Bij die structuur van de economie hoort een ‘normaal’ niveau 
van werkloosheid: de structurele werkloosheid. Deze paragraaf behandelt drie structurele 
onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt waardoor de structurele werkloosheid hoog is en/
of vacatures structureel op een hoog niveau liggen: vraag en aanbod die slecht op elkaar 
aansluiten, een aanbodoverschot en een vraagoverschot.     

Aanbod en vraag sluiten slecht op elkaar aan: veel werkzoekenden en vacatures  
Hoe slechter een economie in staat is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar aan 
te laten sluiten, hoe groter zowel de structurele werkloosheid als het aantal vacatures. De 
structurele werkloosheid die het gevolg is van het slecht op elkaar aansluiten van vraag en 
aanbod noem je frictiewerkloosheid. Deze werkloosheid ontstaat omdat bedrijven groeien en 
krimpen en mensen veranderen van baan. Mensen hebben dan tijd nodig om een geschikte baan 
te zoeken, zich om te scholen en/of te verhuizen. Deze frictiewerkloosheid hangt ook af van de 
prikkels voor werkzoekenden om een nieuwe baan te accepteren: hoe hoger en langduriger de 
werkloosheiduitkeringen, hoe kieskeuriger werklozen kunnen zijn. 

Aanbodoverschot: meer werkzoekenden dan vacatures  
In het blok Markten en bedrijven zag je dat hoe het prijsmechanisme vraag en aanbod 
op elkaar afstemt op een markt. Als de lonen ‘te hoog’ blijven op de arbeidsmarkt krijg je 
een aanbodoverschot van arbeid. Er is dan structurele werkloosheid maar er zijn weinig 
vacatures. Het aanbodoverschot kan een gevolg zijn van een minimumloon of van hoge 
werkloosheidsuitkeringen die de bereidheid van werknemers verminderen om een lager loon 
te accepteren. Ook kunnen vakbonden loonsverlagingen voorkomen door de werknemers te 
organiseren. Verder kunnen bedrijven niet bereid zijn de lonen te verlagen omdat ze vrezen dat 
lagere lonen het personeel demotiveren.  
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Vraagoverschot: meer vacatures dan werkzoekenden 
Bij een vraagoverschot is het aantal vacatures hoog maar de structurele werkloosheid laag. Een 
vraagoverschot kan ontstaan omdat werkgevers de lonen onvoldoende verhogen, waardoor 
minder mensen willen werknemers of minder uren per week willen werken. De toenemende 
flexibilisering van de arbeidsmarkt geeft werkgevers een sterkere onderhandelingspositie 
met lagere lonen als gevolg. Ook de toenemende internationale handel versterkt de 
onderhandelingspositie van werkgevers. Werkgevers kunnen namelijk dreigen de productie naar 
het buitenland te verplaatsen als de werkenden hogere lonen eisen.  

De grote economische puzzel op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2022 is dat de markt krapper 
is dan ooit, maar dat de lonen niet of nauwelijks stijgen. In een ‘normale’ situatie zouden de 
lonen moeten stijgen, zodat er evenwicht komt op de arbeidsmarkt. In de eerste helft van 2022 is 
er echter een flink vraagoverschot. Eén van de verklaringen voor de achterblijvende lonen is de 
verzwakte onderhandelingspositie van werknemers. Flexibele werknemers hebben een zwakke 
onderhandelingspositie, het ledental van de vakbonden blijft structureel laag. Tegelijkertijd 
heeft een deel van de werknemers een voorkeur voor deeltijdwerk, waardoor loonhoogte minder 
belangrijk is voor werknemers. De onzekere internationale omgeving met de oorlog in Oekraïne 
en de angst voor een opleving van de pandemie, maakt dat afspraken over hogere lonen nog niet 
echt van de grond komen, hoewel veel economen hiervoor pleiten. 
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4.3  Meer balans: structureel beleid

d Doel
Je leert dat je de arbeidsmarkt meer in balans kan brengen door dwang, concurrentie, of 
vrijwillige binding.

De situatie op de arbeidsmarkt heeft grote maatschappelijke gevolgen. Veel landen streven naar 
volledige werkgelegenheid. Iedereen aan het werk. Maar met welke instrumenten kunnen landen 
deze ideale situatie bereiken? 

Meer balans
Bij het in balans brengen van de arbeidsmarkt hebben we weer de drie bekende instrumenten: 
dwang, concurrentie en vrijwillige binding. Alle drie de instrumenten kunnen benut worden 
om de partij die kwetsbaar is te beschermen. Zo zijn belangen beter in balans en komt 
samenwerking van de grond. In een krappe arbeidsmarkt met een vraagoverschot is het zaak 
de positie van de aanbieders van arbeid te versterken. In een ruime arbeidsmarkt met een 
aanbodoverschot daarentegen gaat het om het versterken van de positie van vragers. 

Dwang
De overheid heeft meerdere instrumenten om partijen op de arbeidsmarkt te dwingen:
• Leerplicht en cao’s. Te hoge loonkosten kunnen tot een aanbodoverschot leiden. De 

overheid kan dan de leerplichtige leeftijd verhogen zodat een beter opgeleide bevolking de 
arbeidsproductiviteit en daarmee de internationale concurrentiepositie verbetert. Ook kan 
de overheid de afspraken tussen werkgevers en werknemers over scholing in collectieve 
arbeidsovereenkomsten (cao’s) dwingend opleggen aan alle werkgevers en werknemers in 
een sector. Je noemt dit het algemeen verbindend verklaren van cao’s. 

• Minimumloon. Als de werkgevers te veel marktmacht hebben op de arbeidsmarkt zodat ze 
te lage lonen betalen en de arbeidsmarkt structureel krap is, kan de overheid werkgevers 
dwingen werknemers een minimumloon te betalen.

• Heffing bij ontslag. Een andere manier om de marktmacht van werkgevers te beperken is een 
verplichte transitievergoeding bij ontslag. Hoe meer werknemers je ontslaat, hoe hoger de 
vergoeding die je als werkgever moet betalen. Werknemers worden dan minder inwisselbaar 
omdat de werkgever extra moet betalen als hij de ene werknemer vervangt door een andere.

Het publieke onderwijsstelsel heeft als één van de doelen het opleidingsniveau zo hoog mogelijk 
op te krikken, zodat de internationale concurrentiepositie van Nederland verbetert. De 
werknemer is in Nederland beschermd tegen uitbuiting door werkgevers. Het kabinet heeft in 
2022 besloten het minimumloon te verhogen. Wanneer werknemers eenmaal een baan hebben, 
zijn hun bovenwettelijke rechten, maar ook plichten, vaak vastgelegd in cao’s. Als een werkgever 
oordeelt dat een werknemer overbodig is, is ontslag vaak moeilijk. De procedure is kostbaar en 
leidt langs een rechter. Omscholing is vaak een goedkopere optie. 
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Concurrentie
Het instrument van meer concurrentie kan de arbeidsmarkt ook beter doen functioneren:
• Meer concurrentie tussen werknemers. Als te hoge loonkosten leiden tot structurele 

werkloosheid, kan meer concurrentie tussen werknemers deze werkloosheid bestrijden door 
de loonkosten te verlagen. Zo kan de overheid het makkelijker maken om werknemers te 
ontslaan. Ook het verlagen of verkorten van werkloosheidsuitkeringen resulteert in lagere 
lonen omdat dit de onderhandelingspositie van werknemers verzwakt. 

• Meer concurrentie tussen werkgevers. Als werkgevers en hun bedrijven structureel te 
veel marktmacht hebben op de arbeidsmarkt met lage lonen en een structureel krappe 
arbeidsmarkt als gevolg, kan de overheid deze marktmacht van vragers op de arbeidsmarkt 
aanpakken. Dit toetredingsdrempels voor nieuwe bedrijven te verlagen of bedrijven met 
een dominante marktpositie op te splitsen in meerdere bedrijven die dan onderling moeten 
concurreren om de werknemers.

Het evenwicht tussen werkgevers en werknemers lijkt verstoord door de flexibilisering. De 
krappe arbeidsmarkt in 2022 is hiervoor een indicatie. De overheid probeert de balans te 
herstellen door flexibele arbeidsrelaties te ontmoedigen, bijvoorbeeld door de zelfstandigenaftrek, 
een belastingvoordeel voor zzp’ers, te beperken. De huidige problematiek is in veel opzichten 
omgekeerd aan die van eind jaren zeventig. Toen waren de vakbonden op hun hoogtepunt en 
konden succesvol hoge looneisen stellen, met hoge inflatie en lage economische groei tot gevolg. 
De kabinetten Lubbers in Nederland hebben toen maatregelen moeten nemen om de positie van 
de werknemers te verzwakken.  

Vrijwillige binding
Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties spelen een herhaald spel met elkaar. Om de 
paar jaar onderhandelen ze nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Deze duurzame 
relatie tussen werkgevers en werknemers kan bijdragen aan vertrouwen in wederkerigheid. 
In Nederland staat de samenwerking tussen werkgevers en werknemers bekend als het 
‘poldermodel,’ omdat je in de Nederlandse polder moet samenwerken om het water buiten 
te houden met dijken en molens. De Nederlandse economie is een open economie met veel 
internationale handel. Zo’n economie is stabieler wanneer je goed let op je internationale 
concurrentiepositie: in slechte tijden moet je de lonen matigen om de export naar het 
buitenland te stimuleren. In goede tijden mogen de lonen juist stijgen omdat import uit het 
buitenland de krapte op de binnenlandse arbeidsmarkt kan verminderen. Als de lonen zich niet 
goed aanpassen aan de conjunctuur spreken we van loonstarheid. 

In het beroemde Akkoord van Wassenaar uit de jaren tachtig werd tussen werkgevers en 
werknemers loonmatiging afgesproken toen de werkloosheid sterk was opgelopen. Door 
dit akkoord zijn stakingen voorkomen, die in niemands belang zijn. Het poldermodel is een 
harmoniemodel. In andere landen domineert vaak het conflictmodel met allerlei stakingen en 
ontwrichtingen als gevolg. 
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 Hoofdstuk 4   •   De arbeidsmarkt

Dit hoofdstuk past de concepten die je in het vak economie geleerd hebt toe op de arbeidsmarkt. 
Paragraaf 4.1 definieert de belangrijkste begrippen op de arbeidsmarkt. Het percentage van 
de beroepsgeschikte bevolking dat behoort tot de beroepsbevolking is de participatiegraad. 
De beroepsbevolking bestaat uit werkenden en werklozen. De werkenden kunnen worden 
onderverdeeld in werknemers en zelfstandigen. De flexibele schil bestaat uit werknemers met 
arbeidscontracten voor bepaalde tijd, uitzendcontracten en zelfstandigen zonder personeel 
(zzp’ers).

Paragraaf 4.2 bespreekt drie structurele onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt waardoor 
vacatures en/of werkloosheid permanent hoog kunnen zijn. Als aanbod en vraag niet goed op 
elkaar aansluiten zijn er zowel veel werklozen als veel vacatures. De structurele werkloosheid 
die hiervan het gevolg is noem je frictiewerkloosheid. Structurele werkloosheid kan ook komen 
door lonen die boven het evenwichtsniveau liggen waardoor er een aanbodoverschot ontstaat. 
Er zijn dan veel werklozen maar weinig vacatures. Dit is juist andersom bij de derde structurele 
onevenwichtigheid: een vraagoverschot als gevolg van lonen die onder het evenwichtsniveau 
liggen. Dan zijn er veel vacatures maar weinig werklozen. 

Paragraaf 4.3 bespreekt hoe de drie instrumenten van dwang, concurrentie en vrijwillige 
binding de structurele onevenwichtigheden kunnen verminderen. Zo kan de overheid een hoger 
minimumloon of een transitievergoeding afdwingen om de werknemers een sterkere positie te 
geven. Ook kunnen werkgevers en werknemers zelf de arbeidsmarkt beter later werken door 
het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. In het Nederlandse poldermodel laten 
de werkgevers en de werknemers de lonen meebewegen met de conjunctuur. Dit zorgt ervoor 
dat de bestedingen aan blijven sluiten bij de productiecapaciteit. In slechte tijden verbetert 
loonmatiging de internationale concurrentiepositie en daarmee de buitenlandse vraag. In goede 
tijden daarentegen verslechtert de internationale concurrentiepositie en verlichten importen de 
druk op de binnenlandse productiecapaciteit. Zo profiteert Nederland optimaal van haar open 
karakter bij het stabiliseren van de bestedingen. 
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Beroepsbevolking: mensen van 15 tot 75 jaar die zich aanbieden op de arbeidsmarkt. 

Frictiewerkloosheid: werkloosheid die het gevolg is van de tijd die het kost voor werkzoekenden 
om geschikte vacatures te vinden.

Structurele werkloosheid: het ‘normale’ niveau van werkloosheid dat hoort bij de potentiële 
productie.
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