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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 lesblokken. 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.



5Mens & Economie  

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.
• 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 groenblauw) elkaar afwisselen om het begrip van de 
stof te vergroten. 

• Vervolgens kan de leerling aan het werk met de opgaven die in een 
apart opgavenboek staan. 

• De opgaven kennen dezelfde indeling als de theorie: 3 delen, hoofdstukken en 
paragrafen.  Elk deel 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 Markten en bedrijven

De methode Mens en Economie begint bij de basis, met de blokken Kiezen en welvaart en 
Samenwerken en verdelen. Economie draait om verstandig kiezen en goed samenwerken in 
kleine samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld leerlingen, sporters en burgers maar ook in 
grotere samenwerkingsverbanden. Daarom kijken we in dit blok naar Markten en bedrijven. 
Markten en bedrijven zijn twee uitvindingen waardoor grote groepen mensen met elkaar 
kunnen samenwerken en daardoor meer welvaart kunnen scheppen.   

Samenwerken is ruilen. Markten zijn samenwerkingsplatformen waarop heel veel mensen 
en bedrijven in alle vrijheid en met maximale transparantie met elkaar kunnen ruilen. Die 
transparantie komt doordat op markten zichtbaar wordt tegen welke prijs arbeid en producten 
geruild kunnen worden voor geld. 

Maar lang niet alles kun je eenvoudig ruilen op markten. Producten moeten ontwikkeld, 
ontworpen, gebouwd en naar de klanten toegebracht worden voordat consumenten er geld 
voor willen betalen. Die complexe samenwerking vindt plaats in bedrijven en tussen bedrijven. 
Bedrijven zijn duurzame samenwerkingsverbanden waarin mensen zich vrijwillig aan elkaar 
verbinden om steeds betere producten steeds goedkoper te produceren. Bedrijven zijn er om 
waarde te scheppen voor hun klanten, werknemers, investeerders en andere belanghebbenden. 
Ook bedrijven moeten verstandige keuzes maken en goed samenwerken. Welke producten en 
diensten willen ze leveren op de productenmarkten en tegen welke prijzen? Welke mensen, 
machines en grondstoffen hebben ze daarvoor nodig en vragen ze daarom op de markten voor 
deze productiefactoren? 

Net als in de eerdere twee blokken draait het ook in het blok Markten en bedrijven om de 
drieslag van in balans, uit balans en meer balans. Als alle belangen in balans zijn vergroten 
markten en bedrijven de welvaart van de samenwerkingspartners. Maar als marktpartijen en 
bedrijven niet alle belangen meenemen in hun keuzes raakt de economie uit balans. Er worden 
dan keuzes gemaakt die ten koste gaan van kwetsbare belangen, zoals de kwaliteit van de 
geleverde producten of van collectieve goederen als het klimaat. Verder leggen grote bedrijven 
met marktmacht consumenten en werknemers hun wil op. Om meer balans te brengen 
tussen de verschillende belangen heb je dan als bestuurder van een samenwerkingsverband 
instrumenten nodig om kwetsbare belangen te beschermen. Het gaat dan om concurrentie, 
dwang of vrijwillige binding aan sociale normen.

7Mens & Economie  •  Markten en bedrijven

inleiding
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In balans 
Samenwerken op markten 
en in bedrijven 
Op markten en in bedrijven werken grote groepen mensen samen. Hierdoor is welvaartswinst 
mogelijk voor alle betrokkenen. In het eerste deel onderzoeken we waarom en wanneer dat  
goed gaat.

In hoofdstuk 1 kijken we naar markten als platforms voor samenwerking. Samenwerking 
is ruilen. Op een perfecte markt gaat dat ruilen in alle vrijheid en openheid. Leveranciers 
en afnemers zijn inwisselbaar voor elkaar: vragers en aanbieders zijn niet aan elkaar 
gebonden. Omdat de marktprijs voor iedereen zichtbaar is en je een tegenpartij die tegen 
een onaantrekkelijker prijs wil handelen kunt inwisselen voor een ander, hoef je niet te 
onderhandelen over de marktprijs. 

Kijk eens naar de markt voor rode rozen. Er zijn talloze kwekers en nog meer handelaren en 
consumenten die om rode rozen vragen. Wanneer helpt de markt hen om de welvaart voor 
iedereen zo groot mogelijk te maken? 

In het tweede hoofdstuk kijken we naar bedrijven als duurzame samenwerkingsverbanden. In 
bedrijven werken productiefactoren samen. In tegenstelling tot samenwerking op de markt, 
zijn bij samenwerking in een bedrijf de samenwerkingspartners voor langere tijd aan elkaar 
gebonden. Partners leren elkaar zo beter kennen, vertrouwen en waarderen. Daardoor kunnen 
bedrijven producten produceren die meer opbrengen dan de opofferingskosten van de ingezette 
productiefactoren. Op die manier scheppen bedrijven waarde. 

Maak kennis met Philips, het bedrijf dat in 1891 in Eindhoven begon met het maken van 
gloeilampen. 

Samenwerken op grotere schaal, daar gaat dit deel over.
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 Hoofdstuk 1   •   Markten  

Samenwerken is ruilen en op de markten worden goederen geruild. Partijen die hetzelfde 
goed verschillend waarderen, of die dat goed tegen verschillende kosten produceren, kunnen 
welvaart scheppen door dat goed onderling te ruilen tegen geld. In deze paragraaf bestudeer 
je het gedrag van vragers en aanbieders op markten en leer je hoe markten het surplus van de 
transactiepartners vergroten.  

1.1  Ruilplatvorm

d Doel
Je kunt twee voordelen benoemen van de markt als ruilplatform en je leert hoe je collectieve 
vraag- en aanbodcurven op een markt kunt vinden als je de individuele  
vraag- en aanbodcurven kent. 

d Experiment
Volkomen concurrentiespel 

De markt als ruilplatform
Mensen verschillen in wat ze willen, wat ze hebben en wat ze kunnen. Door te ruilen helpen ze 
elkaar. De markt is ontstaan om ruilen zo eenvoudig en transparant mogelijk te maken, vooral 
als het gaat om simpele transacties waarbij je gelijk kunt oversteken. Dat begon al in de oudheid 
met een plek in de stad waar de kooplieden samenkwamen. Iedereen zag meteen wat er te koop 
was en tegen welke prijzen er gehandeld werd. De marktmeesters zagen toe op eerlijke handel: 
betrouwbare gewichten, geen vals geld en strenge straffen op diefstal en bedrog. Tegenwoordig 
zijn de meeste markten geen marktpleinen meer. De meeste handel gebeurt online. Maar 
het principe is hetzelfde: de markt maakt ruilen makkelijker doordat vragers en aanbieders 
informatie krijgen over prijzen, kwaliteiten en hoeveelheden van de verhandelde goederen.

De voordelen van de markt
Het is een stuk makkelijker om het juiste goed te vinden en te ruilen op Marktplaats of 
Airbnb dan wanneer je maar met één persoon kan ruilen. Op de markt komen veel vragers en 
aanbieders bij elkaar en dat heeft twee voordelen: 
• Hoe meer partijen er aan de markt meedoen, hoe meer verschillen er zijn in wat partijen 

willen, hebben en kunnen. En zoals je al in het blok Samenwerken en verdelen hebt gezien, 
hoe meer de individuele prijzen tussen de potentiële samenwerkingspartners verschillen, hoe 
groter het gezamenlijke surplus is. 

• Hoe meer vragers en aanbieders er zijn van hetzelfde homogene goed, hoe meer vrijheid er 
is om van partner te wisselen. Een markt voor een goed met heel veel vragers en aanbieders 
noemen we een markt met volkomen concurrentie. Op zo’n markt zijn vragers en aanbieders 
volledig inwisselbaar voor elkaar. Niemand heeft onderhandelingsmacht. Een prijs die boven de 
marktprijs ligt is niet acceptabel voor de vrager, een prijs die daaronder ligt niet voor de aanbieder. 
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De marktprijs als bron van informatie 
Het geheim van een markt waarop heel veel aanbieders en vragers samenkomen is niet de 
plek maar de informatie. Alle relevante informatie over hoe anderen het goed waarderen is 
samengevat in slechts één transparant getal: de marktprijs. Je hoeft verder niets te weten over 
de waardering van degenen die op de markt handelen. 

Vanuit de hele wereld sturen rozenkwekers hun bloemen naar de veiling in Aalsmeer toe om deze 
daar te ruilen met handelaars. Iedereen kan zien tegen welke prijs rode rozen verhandeld worden, 
zelfs de kwekers en de handelaren die niet ruilen op de bloemenveiling. Ook zij gebruiken de 
informatie om het snel eens te worden over de prijs waartegen ze zaken willen doen.

Individueel gedrag en marktprijs
In het blok Kiezen en welvaart heb je gezien dat zowel vragers als aanbieders hun gedrag 
afstemmen op de marktprijs. Individuele vraag- en aanbodcurven beschrijven hoe het 
marktgedrag van vragers en aanbieders afhangt van de marktprijs. De individuele vraag op 
de markt daalt meestal als de marktprijs van het betreffende goed stijgt. De reden voor dit 
dalende verloop is dat de betalingsbereidheid daalt met de hoeveelheid. Het individuele aanbod, 
daarentegen, stijgt juist meestal bij een hogere marktprijs omdat de leveringsdrempel meestal 
stijgt met de hoeveelheid.

Van individuele naar collectieve vraag- en aanbodcurven
De collectieve vraagcurve laat voor elke marktprijs zien wat de vraag is van alle vragers bij 
elkaar opgeteld. In figuur 1.1 zie je hoe je de rode collectieve vraagcurve van twee partijen kan 
vinden door de blauwe individuele vraagcurve van de ene partij en de groene individuele 
vraagcurve van de andere partij horizontaal op te tellen. Je kunt de collectieve vraagcurve ook in 
een formule uitdrukken als je de formules voor de individuele vraagcurven kent. De collectieve 
aanbodcurve vind je door de individuele aanbodcurven horizontaal op te tellen. 

In figuur 1.1 schrijf je de blauwe individuele vraagcurve van Van Deurne Bloemen als qA = –0,5p + 1  
en de groene individuele vraagcurve van partij Bouwmans als qB = –p + 2. De collectieve vraagcurve  
van de twee partijen samen is dan Q = qA + qB = –1,5p + 3. 

Figuur 1.1 Collectieve vraagcurve als optelsom van individuele vraagcurven 
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1.2 Verschuivingen langs de vraag- en aanbodcurven

d Doel
Je kunt uitleggen wat prijselasticiteiten zijn en hoe je ze kunt berekenen bij verschuivingen 
langs de vraag- en aanbodcurves.

De effecten van prijsveranderingen op de hoeveelheid
Als de marktprijs hoger wordt, neemt de aangeboden hoeveelheid toe. De gevraagde hoeveelheid 
neemt juist af bij een hogere marktprijs. Dit zijn veranderingen langs de collectieve vraag- 
en aanbodcurven: je ziet hoe de gevraagde en aangeboden hoeveelheid reageren op een 
verandering in de marktprijs. 

Figuur 1.2 Verschuivingen langs vraagcurve

Figuur 1.2 laat de collectieve vraagcurve in Nederland voor rozen zien: QV = –2,5p + 5 waar de 
collectieve vraag (QV) gemeten is in miljoenen bossen en de prijs (p) in € per bos. Als de marktprijs 
van een bos rozen stijgt van € 1 naar € 1,5 (zie de verticale paarse pijl in figuur 1.2) daalt de 
gevraagde hoeveelheid van 2,5 naar 1,25 miljoen bossen rozen (zie de horizontale rode pijl in figuur 1.2).

De prijselasticiteit van de vraag 
De mate waarin een bepaalde hoeveelheid reageert op prijsveranderingen, kun je meten met de 
zogenaamde prijselasticiteit. De prijselasticiteit van de vraag is de verhouding tussen de procentuele 
verandering van de vraag aan de ene kant en een procentuele verandering van de prijs aan de andere 
kant. In formulevorm definiëren we de prijselasticiteit van de collectieve vraag als volgt: 

(1.1) εV = procentuele verandering van de vraag
procentuele verandering van de prijs

 . 

Wat gebeurt er met de vraag als de prijs stijgt? Er zijn drie situaties denkbaar:
• εV = –1. Bij een prijselasticiteit van de vraag van –1 neemt de vraag procentueel even hard af 

als dat de prijs stijgt. Als de prijs met 10% stijgt, daalt de gevraagde hoeveelheid met 10%. De 
omzet is het product van prijs en afzet. Deze omzet blijft gelijk als de prijs verandert. Het 
effect op de omzet van een veranderende prijs wordt namelijk precies gecompenseerd door 
een tegengesteld effect op de afzet. 
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• εV < –1. De procentuele afname van de vraag is groter dan de procentuele prijsstijging. We 
noemen de vraag dan elastisch. Een toename van de prijs resulteert nu in een afname van de 
omzet. Het negatieve effect op de omzet van de lagere afzet domineert namelijk het positieve 
effect op de omzet van de hogere prijs. 

• εV > –1. De procentuele afname van de vraag is kleiner dan de procentuele prijsstijging. De 
vraag is dan inelastisch. De omzet verandert nu in dezelfde richting als de prijs en in de 
omgekeerde richting van de afzet. Het effect op de afzet is namelijk niet voldoende om het 
effect van een verandering van de prijs op de omzet te compenseren. 

Een prijsstijging van 50% (van € 1 naar € 1,50) voor de rode rozen leidt tot een daling van de vraag 
met 50% (van 2,5 naar 1,25). De prijselasticiteit van de vraag is dus –50% / 50% = –1. 

De prijselasticiteit van het aanbod
De prijselasticiteit van het aanbod is de verhouding tussen de procentuele verandering van het 
aanbod aan de ene kant en een procentuele verandering van de prijs aan de andere kant. De 
definitie van de prijselasticiteit van de collectieve aanbod is als volgt: 

(1.2) εA = procentuele verandering van het aanbod
procentuele verandering van de prijs

 . 

De prijs voor witte rozen stijgt met 20%. Toch komen er maar 2% meer witte rozen op de markt. 
De prijselasticiteit van het aanbod van deze rozen is dan  εA = 2%/20% = 0,1. Merk op dat deze 
elasticiteit positief is. Het aanbod neemt toe als de prijs stijgt.

Oorzaak-gevolg relaties en elasticiteiten 
Bij een oorzaak-gevolg relatie veroorzaken veranderingen in de onafhankelijke variabele 
veranderingen in de afhankelijke variabele (figuur 1.3). Met andere woorden: de onafhankelijke 
variabele is de oorzaak en de afhankelijke variabele het gevolg. Een elasticiteit beschrijft een 
relatie tussen een oorzaak en een gevolg. Een elasticiteit is namelijk het verhoudingsgetal tussen 
de procentuele verandering van de afhankelijke variabele aan de ene kant en de procentuele 
verandering van de onafhankelijke variabele aan de andere kant. De oorzaak staat dus in de 
noemer en het gevolg in de teller. Bij de hierboven beschreven prijselasticiteiten van vraag en 
aanbod is de oorzaak de relatieve verandering van de prijs en het gevolg de relatieve verandering 
van vraag of aanbod. 

Figuur 1.3 Oorzaak-gevolg relatie tussen een onafhankelijke en een afhankelijke variabele

  

Onafhankelijke 
variabele
(oorzaak)

Afhankelijke 
variabele
(gevolg)
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1.3  Verschuivingen van de vraag- en aanbodcurven

d Doel
Je kunt uitleggen wat kruislingse prijs- en inkomenselasticiteiten zijn en je kunt ze 
berekenen als vraagcurven verschuiven.

Verschuivingen van in plaats van langs curves 
In de vorige paragraaf heb je geleerd hoe prijsveranderingen van invloed zijn op de collectieve 
vraag en het collectieve aanbod. Maar er zijn meer factoren van invloed op het gedrag van 
vragers en aanbieders: het aantal partijen dat meedoet, de prijzen van andere goederen, de 
inkomens van de transactiepartijen en hun betalingsbereidheid of leveringsdrempel voor het 
betreffende goed. Veranderingen in deze factoren doen de collectieve vraag- of aanbodcurve 
verschuiven. Dit is dus anders dan bij veranderingen van de prijs van het betreffende goed 
zelf: dan verschuift alleen de positie op de vraag- of aanbodcurve maar blijft de curve zelf op 
zijn plaats. Bij prijsveranderingen beweeg je langs de curves maar bij veranderingen in andere 
factoren die de vraag of het aanbod veranderen, verschuiven de curves zelf. 

Figuur 1.4 Verschuiving van de collectieve vraagcurve

Er is goed nieuws voor de rozenkwekers. Door de nieuwe romantische tv-serie Valentijn worden 
rode rozen meer gevraagd als daarvoor. Dat zie je in figuur 1.4 als de verschuiving van de blauwe 
lijn naar de rode. Door de serie worden bij elke prijs van een roos, meer rozen gevraagd. 

Kruislingse prijselasticiteiten
De vraag naar een bepaald product A kan afhangen van de prijs van een ander product B. De 
relatie tussen de procentuele verandering van de prijs van het ene product B en de procentuele 
verandering van de vraag naar een ander product A kun je meten met de kruislingse 
prijselasticiteit. De volgende formule definieert dan de kruislingse prijselasticiteit van de vraag (εK): 

(1.3) εK = procentuele verandering van de vraag naar product A
procentuele prijsverandering van product B 

 . 
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Er zijn twee situaties denkbaar: 
• εK > 0. De vraag naar product A stijgt als de prijs van product B stijgt. Blijkbaar voorzien de 

twee producten in dezelfde behoefte. Ze kunnen elkaar bij het vervullen van deze behoefte 
dus vervangen. Zoals je al in paragraaf 2.2 van het blok Kiezen en welvaart hebt geleerd, 
spreek je dan over substitutiegoederen. 

• εK < 0. De vraag naar product A daalt als de prijs van product B stijgt. Blijkbaar zijn de twee 
producten samen meer waard voor de consument. Zoals je al in paragraaf 2.2 van het blok 
Kiezen en welvaart hebt geleerd, spreek je dan over complementaire goederen. 

De prijzen voor witte rozen stijgen met 20%. Hierdoor neemt de vraag naar rode rozen bij 
iedere prijs van een rode roos toe met 10%. Consumenten kopen in plaats van de duurdere witte 
rozen, meer rode rozen. Deze twee soorten rozen vervullen dezelfde behoefte. De kruislingse 
prijselasticiteit van de vraag naar rode rozen is dan: εK = 10%/20% = 0,5. Rode en witte rozen 
zijn dus substitutiegoederen. Wanneer de prijs van sierverpakkingen stijgt met 20%, dan neemt 
de vraag naar rode rozen juist af met 10% : εK = –10%/20% = –0,5. Deze negatieve kruislingse 
prijselasticiteit geeft aan dat rode rozen en sierverpakkingen complementaire goederen zijn. 

Inkomenselasticiteit van de vraag 
De collectieve vraagcurve kan ook verschuiven door een verandering in het inkomen van 
marktpartijen. De inkomenselasticiteit van de vraag (εY) meet het effect van een verandering  
in het inkomen op de gevraagde hoeveelheid. De definitie is als volgt:

(1.4) εY = procentuele verandering van de vraag
procentuele verandering van het inkomen 

 .

Er zijn verschillende uitkomsten bij verschillende soorten producten mogelijk: 
• Bij normale producten is de inkomenselasticiteit van de vraag groter dan 0. Als het inkomen 

stijgt is er meer vraag naar deze producten. Twee soorten normale producten kunnen 
worden onderscheiden:
- Noodzakelijke producten, zoals levensmiddelen en waspoeder, zijn minder gevoelig voor 

veranderingen van het inkomen. De inkomenselasticiteit van de vraag εY ligt tussen 0 en 1. 
De budgetaandelen van deze producten dalen als de inkomens stijgen.  

- Bij luxe producten, zoals verre vakanties en designertassen, is de inkomenselasticiteit 
van de vraag groter dan 1. Als het inkomen stijgt dan stijgt de vraag procentueel meer dan 
de procentuele stijging van het inkomen. Daardoor stijgen de budgetaandelen van deze 
producten met het inkomen. Als het inkomen daalt, bezuinigen consumenten het meest 
op deze producten.

• Tegenover normale producten staan inferieure producten. Dat zijn producten die juist meer 
gekocht worden als het inkomen van mensen daalt en consumenten dus moeten bezuinigen. 
Denk bijvoorbeeld aan tweedehands meubels. De inkomenselasticiteit van de vraag εY van 
inferieure producten is negatief. 

Het inkomen in Nederland stijgt met 2%. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar witte rozen bij 
iedere prijs van een witte roos met 6% toe. De inkomenselasticiteit van de vraag naar witte rozen 
is dan: εy = 6%/2% = 3. De witte roos is een luxe product. De vraag naar rode rozen is ook gestegen, 
maar slechts met 1%: εy = 1%/2% = 0,5. De rode roos is dus een noodzakelijk product. De vraag naar 
tulpen is afgenomen met 2%. εy = –2%/2% = –1. De tulp heeft een negatieve inkomenselasticiteit en 
is dus een inferieur goed.  
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1.4  Marktevenwicht

d Doel
Je kunt uitleggen hoe de marktprijs tot stand komt als gevolg van vraag en aanbod op een 
markt.

Het prijsmechanisme zorgt voor evenwicht 
In het marktevenwicht zijn collectieve vraag (QV) en collectieve aanbod (QA) aan elkaar gelijk:  
QV = QA. Dat evenwicht wordt bereikt door het prijsmechanisme: de marktprijs verandert 
net zolang totdat er evenveel goederen gevraagd als aangeboden worden. Grafisch is het 
marktevenwicht het punt waar de collectieve vraag- en aanbodcurven elkaar snijden. Als de 
collectieve vraag- en/of aanbodcurve verschuiven, zal de marktprijs zo veranderen zodat vraag 
en aanbod weer in evenwicht zijn. 

Figuur 1.5 Marktevenwicht

Figuur 1.5 geeft de markt voor rode rozen. De vraagcurve is QV = –2,5p + 5 en de aanbodcurve  
QA = 5p – 2,5. Het evenwicht wordt bereikt bij QV = QA. Invullen van de vraagcurve en de aanbodcurve 
in deze evenwichtsconditie geeft in –2,5p* + 5 = 5p* – 2,5 en oplossen van de evenwichtsprijs 
p* geeft p* = 1. Deze evenwichtsprijs invullen in de aanbodcurve (of de vraagcurve) geeft de 
evenwichtshoeveelheid Q* = 2,5 (miljoen bossen). 

Betalingsbereidheidcurve en leveringsdrempelcurve  
We kunnen de vraagcurve omschrijven door de prijs naar de linkerkant te brengen. De variabele 
op de verticale as (de prijs) wordt nu verklaard door de variabele op de horizontale as (de 
geruilde hoeveelheid Q), zoals je bij wiskunde gewend bent. Bij elke gevraagde hoeveelheid Q 
geeft deze curve weer wat de betalingsbereidheid pV is van een extra vrager: p = –vQ + pV0 ,  
waar v de hellingshoek is van deze curve en de maximale betalingsbereidheid van vragers (bij 
een hoeveelheid Q = 0). We noemen deze vorm van de vraagcurve de betalingsbereidheidcurve 
omdat deze curve de betalingsbereidheid verklaart uit de geruilde hoeveelheid Q. Op eenzelfde 
manier kan de aanbodcurve worden omgeschreven in een leveringsdrempelcurve. De curve 
verklaart de leveringsdrempel van extra aanbieders uit de geruilde hoeveelheid Q: p = aQ + pA0 , 
waar pA0 de minimale leveringsdrempel is en a de hellingshoek van de leveringsdrempelcurve. 
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Evenwichthoeveelheid 
De evenwichtsprijs is de prijs waarbij de betalingsbereidheid van een extra vrager gedaald is 
tot de leveringsdrempel van een extra aanbieder. Alle ruil die een surplus oplevert omdat de 
betalingsbereidheid de leveringsdrempel overtreft wordt zo gerealiseerd. De gelijkheid tussen 
de betalingsbereidheid (–vQ + pV0 ) en de leveringsdrempel (aQ + pA0 ) maakt het mogelijk de 
evenwichtshoeveelheid Q* op te lossen:

(1.5) Q* = 
pV0 – pA0

a + v 
 
.

Hoe groter het maximale verschil tussen de betalingsbereidheid van vragers pV0 en de minimale 
leveringsbereidheid pA0 van aanbieders (zie de rode pijl in figuur 1.6) en hoe minder snel dit 
waarderingsverschil naar elkaar toe beweegt met extra ruil (zodat de hellingshoeken a en v klein 
zijn), hoe meer vragers en aanbieders ruilen en dus hoe groter de evenwichtshoeveelheid is. Dat 
meer verschil tot meer samenwerking leidt heb je al eerder gezien in hoofdstuk 1 van het blok 
Samenwerken en verdelen.  

Evenwichtsprijs 
De evenwichtsprijs ligt tussen de maximale betalingsbereidheid pV0 en de minimale leverings-
drempel pA0 in. De evenwichtsprijs p* ligt dichter bij de maximale betalingsbereidheid dan bij de 
minimale leveringsdrempel als de leveringsdrempelcurve steiler is dan de betalings bereid heidscurve:

 (1.6)  p* = gV pA0 + (1 – gV) pV0 , waar gV = v/(a + v). 

Figuur 1.6 Waardering van marktdeelnemers: betalingsbereidheid en leveringsdrempel

Figuur 1.6 geeft de collectieve vraagcurve van rozen als de dalende betalingsbereidheidscurve:  
p = –0,4Q + 2. Ook is de collectieve aanbodcurve geschreven als een stijgende leveringsdrempel-
curve: p = 0,2Q + 0,5. In het marktevenwicht geldt: –0,4Q* + 2 = 0,2Q* + 0,5. Oplossen van 
de evenwichts hoeveelheid geeft Q* = 2 – 0,5

0,2 + 0,4 = 1,5
0,6 = 2,5. De teller staat hier voor het 

maximale verschil tussen de individuele prijzen van vragers (€ 2 per bos) en de individuele 
prijzen van aanbieders (€ 1

2  per bos) (zie de dubbele rode pijl in figuur 1.6). De noemer is 
de som van de hellingshoeken van de twee waarderingscurves. Invullen van Q* = 2,5 in de 
betalingsbereidheidscurve geeft de evenwichtsprijs p* = € 1. Deze prijs p* ligt dichter bij de 
minimale leveringsdrempel pA0 = € 1

2  per bos dan de maximale betalingsbereidheid 
 (pV0 = € 2 per bos) omdat de vraagcurve steiler is dan de aanbodcurve. 
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1.5 Surplus 

d Doel
Je kunt uitleggen dat het surplus op de markt van alle vragers en aanbieders samen 
de oppervlakte tussen de vraag- en aanbodcurves is en dat een markt met volkomen 
concurrentie dit surplus maximeert.

 

Surplus van vragers
In paragraaf 3.2 van het blok Kiezen en welvaart heb je geleerd hoe het individuele surplus 
van een rationeel huishouden op de productmarkt kan worden gemeten als de oppervlakte 
tussen de individuele betalingsbereidheidscurve en de marktprijs. In figuur 1.7 is de lichtgroene 
oppervlakte de optelsom van de individuele surplussen van alle vragers op de markt bij 
de evenwichtshoeveelheid. Ook bij dit collectieve surplus van vragers gaat het om de 
oppervlakte tussen de betalingsbereidheidscurve en de prijscurve. Het enige verschil is dat 
het nu de collectieve betalingsbereidheidscurve van alle vragers betreft en niet de individuele 
betalingsbereidheidscurve van slechts één huishouden.  Op de productmarkt noemen we 
het surplus voor vragers het consumentensurplus. Op de arbeidsmarkt heet dat surplus het 
werkgeversurplus omdat de werkgevers de vragers zijn op deze markt. 

Surplus van aanbieders
Je hebt in paragraaf 3.1 van het blok Kiezen en welvaart ook gezien hoe je het individuele 
surplus van een huishouden dat arbeid aanbiedt op de arbeidsmarkt kan worden gemeten als 
de oppervlakte tussen de marktprijs en de leveringsdrempelcurve. In figuur 1.7 is op dezelfde 
manier de donkergroene oppervlakte de optelsom van de individuele surplussen van alle 
aanbieders bij de evenwichtshoeveelheid. Op de productmarkt heet dit surplus voor aanbieders 
het producentensurplus en op de arbeidsmarkt het werknemersurplus.

Figuur 1.7 Surplus 

Het totale vragersurplus TS op de markt voor rozen in figuur 1.7 kun je - net als in paragraaf 3.2 
van het blok Kiezen en welvaart - berekenen met de formule TS = GS*Q. Het gemiddelde surplus 
GS is gelijk aan de helft van het maximale vragersurplus (de blauwe pijl):  
GS(Q) = (pV0 – p)/2 = (2 – 1)/2 = 1/2 zodat TS = GS*Q = 1/2*2,5 = 1,25. Het collectieve aanbiedersurplus 
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bereken je ook met TS = GS*Q. Het gemiddelde surplus is weer de helft van het maximale surplus 
(de gele pijl): GS(Q) = (p – pA0 )/2 = (1 – 0,5)/2 = 1/4 zodat TS = GS*Q = 2,5*1/4 = 0,625. 

Totale surplus op de markt 
In het blok Samenwerken en verdelen heb je geleerd dat het surplus van een samenwerkings verband 
de som is van alle individuele surplussen van de samenwerkingspartners en dat dit gezamenlijke 
surplus een maatstaf is voor de doelmatigheid van de samenwerking. Op de markt is het totale 
surplus de som van de surplussen van alle vragers en aanbieders. Dit marktsurplus is de oppervlakte 
van de driehoek ABC tussen de vraag- en de aanbodcurve en dus de helft van het product van de 
breedte van de evenwichtshoeveelheid en de hoogte (pV0 – pA0): 1

2 
 
(pV0 – pA0) Q = 1

2  
(pV0 – pA0)2

a + v  .  
De winst van samenwerken is groter naarmate het maximale waarderingsverschil tussen 
vragers en aanbieders (pV0 – pA0) groter is en dit waarderingsverschil minder snel daalt met ruil 
(dwz a + v is klein). Het deel van het surplus dat naar vragers gaat is gV = v/(a + v), zie formule (1.6). 
Vragers krijgen een groter deel van het gezamenlijke surplus als de vraagcurve steiler is dan de 
aanbodcurve: vragers zijn dan minder inwisselbaar voor elkaar zijn dan aanbieders. 
 
Het samenwerkingssurplus op de rozenmarkt in figuur 1.7 is de som van vragersurplus van 1,25 miljoen  
en het aanbiedersurplus van 0,625 miljoen: 1,15 + 0,625 = 1,875 miljoen. Je kunt het ook direct berekenen 
als de oppervlakte van de driehoek ABC: ½Q*(pV0 – pA0)/2 = 1

2 *2,5*1,50 = 1,875 miljoen. Een deel  
gV = v/(a+v) = (0,4/(0,4+0,2)) = 2

3  van het surplus gaat naar vragers en een kleiner deel 1 – gV = 1
3  

naar aanbieders. 

Maximaal surplus 
In paragraaf 1.4 hebben we de vraagcurve omgeschreven naar de betalingsbereidheidscurve 
en de aanbodcurve naar leveringsdrempelcurve. Hiermee wordt duidelijk dat het verticale 
verschil tussen deze curves staat voor het verschil tussen de marginale opbrengsten (MO) 
van het geruilde goed voor de vrager en de marginale kosten (MK) voor de aanbieder. Bij de 
evenwichtshoeveelheid in figuur 1.7 zijn de MO van een extra geruild goed voor de vrager precies 
gelijk aan de MK voor de aanbieder. Deze gelijkheid impliceert dat het surplus van de markt 
maximaal is. Een maximaal surplus vereist immers dat MO gelijk is aan MK.   

Marktprijs organiseert wederkerigheid 
Op de markt zijn de condities voor goede samenwerking uit hoofdstuk 1 van het blok 
Samenwerken en verdelen vervuld. Doordat de marktprijs tussen de individuele prijzen 
(‘waardering’) van vragers en aanbieders inligt, gaan zowel de vrager als de aanbieder erop 
vooruit als het surplus van vrager en aanbieder samen positief is. Het individuele belang loopt 
daardoor parallel met het collectieve belang. De markt is een coöperatief spel tussen vragers 
en aanbieders. De reden is dat de marktprijs externe effecten voorkomt en zo wederkerigheid 
afdwingt. Je kunt alleen iets van andere partijen nemen, als je hen volledig compenseert voor 
wat zij jou geven. Als aanbieder geeft de marktprijs aan hoeveel goederen je moet leveren aan 
kopers om te voorkomen dat die kopers welvaart inleveren. 

Drie voorwaarden 
Voor optimale samenwerking op de markt zijn drie voorwaarden essentieel. In de eerste plaats 
moeten partners rationeel beslissen op basis van volledige informatie over de kwaliteit van de 
geruilde goederen. Ten tweede zijn alle effecten op derden opgenomen in de marktprijs. Ten derde zijn 
er veel marktpartijen aan beide kanten van de markt zodat niemand onderhandelingsmacht heeft. 
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 Hoofdstuk 2   •   Bedrijven  

In hoofdstuk 1 heb je gezien hoe markten samenwerking mogelijk maken tussen partijen die 
elkaar niet of nauwelijks kennen. Maar vaak moeten mensen langdurig en intensief samenwerken 
om complexe producten en diensten voort te brengen. Bedrijven maken dit mogelijk. In 
hoofdstuk 2 leer je over de rol van bedrijven als duurzame samenwerkingsverbanden.   

2.1  Bedrijven en welvaartsprijzen 

d Doel
Je leert dat bedrijven samenwerkingsverbanden zijn tussen productiefactoren en dat 
individuele welvaartsprijzen van bedrijven de marginale kosten van producten en de 
marginale opbrengsten van productiefactoren beschrijven. 

Samenwerkingsverbanden 
Bedrijven zijn samenwerkingsverbanden tussen productiefactoren. Bij de productiefactor kapitaal 
gaat het om machines, gebouwen en land en bij de productiefactor arbeid om de vaardigheden 
en tijd van de werknemers. Binnen bedrijven binden aanbieders van productiefactoren zich 
voor langere tijd aan elkaar. Doordat ze voortdurend met elkaar samenwerken, leren de 
aanbieders van productiefactoren elkaar beter kennen, vertrouwen en waarderen. Bedrijven 
specialiseren zich in het voor langere tijd samenbrengen van productiefactoren. Daardoor 
kan met de productiefactoren meer geproduceerd worden dan wanneer er steeds weer andere 
samenwerkingspartners zouden moeten worden gezocht op de markt. 

Tijdelijke relaties 
Bedrijven zijn gericht op het vergroten van de welvaart van de degenen die hun 
productiefactoren aanbieden bij het bedrijf. Bedrijven blijven alleen bestaan als al die 
samenwerkingspartners daar belang bij hebben. Degene die kapitaal en arbeid verschaffen 
verlangen in ruil daarvoor een beloning die de opofferingskosten van hun productiefactoren 
overtreft. Wederkerigheid tussen wat iedereen inbrengt en de beloning die het bedrijf 
verschaft, is alleen mogelijk als het gezamenlijke surplus positief is: de opbrengsten van de 
productie moeten de opofferingskosten van de productiefactoren compenseren. Anders zullen 
werknemers en kapitaalverschaffers hun arbeid en kapitaal elders gaan inzetten.  

De grote elektronicabedrijf Philips bestaat sinds 1891. Eerst produceerde het bedrijf vooral 
gloeilampen, maar tegenwoordig specialiseert Philips zich in complex medische apparatuur. Al 
meer dan 130 jaar is Philips in staat om lonen, rente en winst te genereren voor de belanghebbenden.

De leveringsdrempel voor goederen
Net als bij gezinshuishoudingen in het blok Kiezen en welvaart geven bij bedrijven individuele 
welvaartsprijzen het effect weer van een extra geruilde eenheid van een goed op het surplus van 
het bedrijf. De leveringsdrempel geeft aan hoeveel geld een bedrijf minimaal moet ontvangen 
om er niet in surplus op achteruit te gaan. De leveringsdrempel meet dus de marginale kosten 
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van het leveren van een extra product. In figuur 2.1 loopt de leveringsdrempel op als het bedrijf 
meer producten aanbiedt. Om bij die toch al hoge productie nog meer te produceren, moeten 
steeds meer extra productiefactoren ingezet worden. 

Figuur 2.1 Leveringsdrempel voor product 

Philips produceerde spaarlampen. Stel dat de leveringsdrempel van een bepaald type lamp zich 
tien jaar geleden gedroeg volgens de functie: pA = 0,5q + 1. Hier is de hoeveelheid lampen q gemeten 
in 100 miljoenen lampen en de leveringsdrempel pA in € per lamp. Bij 500 miljoen lampen waren de 
marginale kosten dus € 3 en bij 900 miljoen lampen € 5. 

De betalingsbereidheid voor productiefactoren
De betalingsbereidheid voor arbeid geeft aan wat het maximumbedrag is dat het bedrijf kan 
betalen voor een extra eenheid arbeid zonder dat het surplus van het bedrijf daalt. Het geeft 
dus aan wat de marginale opbrengsten van extra arbeid voor een bedrijf zijn. In figuur 2.2 zie je de 
betalingsbereidheid van een bedrijf voor de productiefactor arbeid. De marginale opbrengsten 
nemen af naarmate het bedrijf meer arbeid inzet, omdat de productiviteit van arbeid afneemt 
naarmate er meer arbeid wordt ingezet. 

Figuur 2.2 Betalingsbereidheid voor arbeid

De betalingsbereidheid voor een extra werknemer in 1980 voor Philips werd beschreven door:  
pV = –0,5q + 5. Hier staat q voor het aantal werknemers in tienduizenden en pV voor de 
betalingsbereidheid in tienduizenden guldens (de munt van toen) per werknemer. Rond 1980 
werkten 40.000 mensen in de regio Eindhoven voor het bedrijf. De marginale opbrengsten van een 
extra werknemer waren toen 30 duizend gulden. 

Hoeveelheden producten (in 100 miljoenen spaarlampen)
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Hoeveelheden producten (in 100 miljoenen spaarlampen)

MK: w = 0,5q + 1

MO: p = 3
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2.2  Individuele aanbodcurven 

d Doel
Je kunt uitleggen dat de individuele aanbodcurve en de individuele vraagcurve van een 
bedrijf kunnen worden afgeleid uit welvaartsprijscurves onder de veronderstellingen van 
rationeel gedrag, winstmaximalisatie en volkomen concurrentie.

Rationeel bedrijf dat naar maximale winst streeft
Hoe handelt een bedrijf rationeel als het naar maximale winst streeft? Net als bij een rationele 
gezinshuishouding in het blok Kiezen en welvaart, zal zo’n bedrijf extra blijven ruilen tot de 
marginale kosten (MK) gelijk zijn aan de marginale opbrengsten (MO):

(2.1)  MO = MK.

Optimaal productaanbod 
Wat zijn de marginale kosten en marginale opbrengsten van een bedrijf dat een product aanbiedt op 
een productmarkt met volkomen concurrentie waarop de marktprijs voor het bedrijf een gegeven 
is? De marginale kosten worden gemeten door de leveringsdrempel en de marginale opbrengsten 
door de marktprijs. Figuur 2.3 voegt de MO-curve van de marktprijs toe aan de MK-curve van de 
leveringsdrempel uit figuur 2.1. Het snijpunt van de MO-curve en de MK-curve bepaalt het optimale 
aanbod van producten. Als het bedrijf meer zou aanbieden dan deze hoeveelheid, dan zou het 
surplus gaan afnemen omdat de marginale kosten groter zijn dan de marginale opbrengsten. 

Figuur 2.3 Het optimale aanbod van spaarlampen 

De vaste marktprijs van een spaarlamp is € 3 per lamp. Via een  stappenplan (zie paragraaf 3.2 in 
het blok Kiezen en welvaart) vinden we het optimale aanbod: 
Stap 1:  vindt MO: MO = p = 3 
Stap 2:  vindt MK: MK = w = 1 + (1/2)q 
Stap 3:  MO = MK 
Stap 4:  invullen van eerste en tweede stap in de derde stap geeft: 3 = 1 + (1/2)q*. 
Stap 5:  oplossen geeft: q*= 4 (X 100 miljoen).   
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Surplus  
Net als bij gezinnen in het blok Kiezen en welvaart kun je het surplus bij de optimale 
hoeveelheid berekenen als de oppervlakte tussen de welvaartsprijscurve en de marktprijs.  
In figuur 2.3 is de groene oppervlakte het producentensurplus van bedrijven.

Om het surplus bij de optimale hoeveelheid van Philips bij de spaarlampen in figuur 2.3 te 
berekenen, doorloop je dezelfde drie stappen als in paragraaf 3.2 van het blok Kiezen en welvaart:
Stap 1.   Bereken het maximale marginale surplus MS op basis van de minimale leveringsdrempel 

MK bij nul spaarlampen: MS(0) = MO – MK (0) = p – w(0) = 3 – 1 = € 2 per eenheid.
Stap 2.   Bereken het gemiddelde surplus bij de optimale hoeveelheid als de helft van het maximale 

marginale surplus: GS(4) = MS(0)/2 = € 1 per eenheid.
Stap 3.   Bereken het totale surplus uit het gemiddelde surplus: TS(4) = GS(4) * 4 = 1 * 4 = € 4. 

De individuele aanbodcurve en individuele vraagcurve
De individuele aanbodcurve geeft voor elke marktprijs van een product aan hoeveel producten 
een individueel bedrijf zal leveren (figuur 2.4). De individuele vraagcurve naar een productiefactor 
is de relatie tussen de marktprijs van de productiefactor en de vraag ernaar van een bedrijf. 

Figuur 2.4 Individuele aanbodcurve van spaarlampen 

Marginale opbrengsten zijn gelijk aan de marktprijs van een spaarlamp. Marginale kosten zijn 
gelijk aan w = 1 + (1/2)q*. MO = MK geeft p = 1 + (1/2)q*. Het oplossen van q* geeft q* = 2(p – 1) = 2p – 2.
De aangeboden hoeveelheid spaarlampen hangt dus af van de marktprijs. 

Vraag- en aanbodcurves versus welvaartsprijscurves
De vraag- en aanbodcurves van rationele bedrijven die hun winst maximeren lijken 
op de welvaartsprijscurves. Vergelijk bijvoorbeeld de vraagcurve in figuur 2.4 met de 
leveringsdrempelcurve in figuur 2.1. Maar er zijn wel twee belangrijke verschillen: 
• De prijs- en hoeveelheidsvariabelen hebben een andere betekenis. In een vraag- of 

aanbodcurve is de prijsvariabele (p) de marktprijs maar in de welvaartsprijscurve is dat 
de welvaartsprijs. In een vraag- of aanbodcurve is de hoeveelheidvariabele de optimale 
hoeveelheid maar in de welvaartsprijscurve is dat een willekeurige hoeveelheid. 

• Het oorzakelijke verband tussen prijzen en hoeveelheden is andersom. In de 
welvaartsprijscurve is de hoeveelheid de oorzaak en de welvaartsprijs het gevolg. In een 
vraag- of aanbodcurve is de marktprijs is de oorzaak en de optimale hoeveelheid het gevolg. 

Hoeveelheden producten (in 100 miljoenen spaarlampen)

Individuele aanbod: q* = 2p – 2
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2.3  Lange-termijnkostenstructuur en schaalvoordelen 

d Doel
Je kunt uitleggen wat constante kosten zijn en dat er sprake is van schaalvoordelen als de 
gemiddelde kosten dalen met de productie.

Constante kosten 
We hebben tot nu toe gekeken naar de marginale kosten van een bedrijf: de extra kosten van 
de productie van een extra eenheid. Maar een bedrijf heeft naast deze variabele kosten ook te 
maken met constante kosten. Constante kosten hangen niet af van de hoeveelheid producten 
die geproduceerd wordt. Deze kosten worden ook wel vaste kosten genoemd. Op de korte 
termijn zijn de constante kosten vaak verzonken. Dat betekent dat de productiefactoren niet 
buiten het bedrijf kunnen worden gebruikt. De opofferingskosten zijn dus nul. Verzonken 
kosten spelen daarom geen rol bij de productiebeslissingen op de korte termijn. Maar op 
de lange termijn kan een bedrijf alleen blijven produceren als de vaste productiefactoren 
vervangen worden. De opofferingskosten van nieuwe, vaste productiefactoren zijn niet nul. 
De middelen voor het onderhoud van het fabrieksgebouw of het vervangen van de machines 
kunnen ook voor andere doelen gebruikt worden. 

Surplus en winst 
Als maatstaf voor het resultaat van een bedrijf verschilt het surplus van winst. Het surplus 
neemt alleen de variabele kosten mee, maar de winst neemt ook de constante, verzonken kosten 
mee. Het producentensurplus is dus altijd groter dan de winst. Het surplus is meer een korte-
termijn resultaat, omdat op korte termijn de constante kosten verzonken zijn.  

Variabele en constante kosten
In het blok Kiezen en welvaart heb je leren rekenen met marginale, totale en gemiddelde kosten 
en opbrengsten. Daarbij keken we alleen naar variabele kosten. Bij bedrijven komen er constante 
kosten bij. De totale kosten (TK) bestaan uit de totale variabele kosten (TVK) en de totale 
constante kosten (TCK): 

(2.2) TK = TVK + TCK. 

Je kunt ook naar de kosten per product kijken: de gemiddelde kosten. De gemiddelde totale 
kosten (GTK) zijn de totale kosten gedeeld door de afzet (TK/q). De gemiddelde variabele kosten 
(GVK) zijn de totale variabele kosten gedeeld door de afzet (TVK/q) en de gemiddelde constante 
kosten (GCK) zijn de totale constante kosten gedeeld door de afzet (TCK/q). In formulevorm: 

(2.3) GTK = 
TK
q  

= 
TVK

q  
+ 

TCK
q  

= GVK + GCK 

Schaalvoordelen en schaalnadelen 
Als de gemiddelde kosten dalen als de productie stijgt, zijn de kosten degressief. We spreken 
dan van schaalvoordelen. De kosten zijn progressief als de gemiddelde kosten stijgen met de 
productie. We spreken dan van schaalnadelen. Constante kosten zijn altijd degressief omdat de 
gemiddelde constante kosten dalen met de productie. De variabele kosten kunnen degressief, 
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Hoeveelheden producten (in 100 miljoenen spaarlampen)
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proportioneel en progressief verlopen. Bij proportionele kosten zijn de gemiddelde kosten 
constant. In dit hoofdstuk veronderstellen we dat de variabele kosten progressief zijn. 

Degressieve constante kosten en progressieve variabele kosten
Figuur 2.5 laat zien hoe de GTK verlopen als de productie stijgt. De rode GTK-curve is de som  
van de zwarte GCK-curve en de blauwe GVK-curve. Bij kleine productie domineert de dalende 
GCK-curve en daalt de GTK-curve dus ook. Er is sprake van schaalvoordelen. Bij hogere 
productie daarentegen leggen de stijgende variabele kosten meer gewicht in de schaal en stijgt 
de GTK-curve. Er is dan sprake van schaalnadelen. Bij de productieomvang qMIN zijn de GTK 
minimaal. De schaalvoordelen veranderen daar in schaalnadelen. Je kunt qMIN dus zien als de 
optimale schaal van een bedrijf. 

Figuur 2.5 Lange-termijnkostenstructuur 

Bedrijf Philips heeft een gespecialiseerde fabriek gebouwd voor de spaarlamp. Daardoor is 
er sprake van constante kosten (van € 100 miljoen). De GCK is de zwarte lijn in figuur 2.5. 
Tegelijkertijd heeft het bedrijf progressieve variabele kosten. Dat is de blauwe lijn in figuur 2.5 
(gebaseerd op groene MK-lijn uit figuur 2.1). Tel je die twee curven bij elkaar op, dan zie je dat  
de gemiddelde totale kosten (de rode lijn in figuur 2.5) eerst dalen tot € 2 (bij de hoeveelheid  
qMIN = 200 miljoen) en daarna weer stijgen met de hoeveelheid producten. Het minimale 
kostenniveau GTKMIN van Philips is daarom € 2 per spaarlamp. 
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2.4  Individuele aanbodcurven op de lange termijn  

d Doel
Je kunt uitleggen dat de individuele aanbodcurve van een bedrijf op de langere termijn 
afhangt van de constante kosten. 

Winst en het aanbod op de lange termijn
Op de langere termijn produceert het bedrijf alleen als het geen verlies maakt. De marktprijs is de 
gemiddelde opbrengst (GO). Als de GO en dus de marktprijs lager ligt dan de GTK maakt het bedrijf 
verlies. Op de lange termijn is dus maar een deel van de korte-termijn aanbodcurve relevant, namelijk 
alleen het deel dat niet onder de rode GTK-curve ligt en waar dus geen verlies wordt gemaakt. In figuur 
2.6 zie je dat de paarse lange-termijn aanbodcurve alleen met de blauwe korte-termijn aanbodcurve uit 
figuur 2.4 samenvalt voor zover deze korte-termijn aanbodcurve op of boven de rode GTK-curve ligt.  

Relatie gemiddelde en marginale kosten 
De korte-termijn aanbodcurve snijdt de GTK-curve in het laagste punt. Dat komt omdat de korte-
termijn aanbodcurve samenvalt met de MK-curve. De gemiddelde waarde stijgt (/daalt) als de 
marginale waarde boven (/onder) de gemiddelde waarde ligt. Zolang de GTK dalen, liggen de MK dus 
onder de GTK. Maar als de GTK gaan stijgen, moet de MK boven de GTK liggen. Als de GTK minimaal 
zijn en het dalende verloop omslaat in een stijgend verloop, snijdt de MK-curve dus de GTK-curve.

Figuur 2.6 Aanbodcurve op korte en lange termijn 

Voor Philips is de relevante aanbodcurve die vanaf een marktprijs van € 2 voor een spaarlamp. 
Vanaf dat punt zijn de GTK lager dan de MO.  

Winst versus producentensurplus: Lange-termijn versus korte-termijn aanbod 
Op de lange termijn zal het bedrijf alleen produceren als de marktprijs hoog genoeg is om de 
constante kosten terug te verdienen. In figuur 2.7 staat het rode driehoekje voor de constante 
kosten. Omdat de marktprijs in deze figuur boven de minimale gemiddelde totale kosten GTKMIN 
ligt, maakt het bedrijf winst. Deze winst is het groene oppervlak tussen de marktprijs en de lange-
termijn aanbodcurve. Het oppervlak tussen de marktprijs en de korte-termijn aanbodcurve is het 
producentensurplus: de som van de winst en de constante kosten (het groene + rode oppervlak). 

Hoeveelheden producten (in 100 miljoenen spaarlampen)

Aanbod op korte termijn: q* = 2p – 2

Aanbod op lange termijn 

GTK: 0,25q + 1 + (1/q) 
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Figuur 2.7 Producentensurplus, winst en constante kosten 

Philips maakt winst op de spaarlamp bij een prijs van € 3 per lamp. Deze winst is de oppervlakte 
van het groene vlak. Het producentensurplus is groter met ((3–1) x 4))/2 = € 400 miljoen. Hier moet 
de TCK vanaf van ((2–1) x 2)/2 = € 100 miljoen om de winst te berekenen van € 300 miljoen.

Break-evenafzet
Stel dat een bedrijf, bijvoorbeeld om marktaandeel te veroveren, niet de winst maar de afzet wil 
maximaliseren maar zonder verlies te maken. De break-evenafzet is de afzet waarbij de winst 
gelijk is aan nul. Anders gezegd: de totale opbrengsten (TO) zijn gelijk aan de totale kosten (TK). 

(2.4)  TO = TK

De break-evenafzet wordt gevonden op het punt waar de prijs (P=GO) gelijk is aan de gemiddelde 
totale kosten (GTK) in plaats van de marginale kosten (MK). Als bedrijven naar break-even streven is 
de individuele aanbodcurve niet de MK-lijn maar het oplopende deel van de GTK-lijn. In figuur 2.8 
stopt een bedrijf dat zijn afzet maximeert niet bij het snijpunt van de marktprijs en MK. Het stopt pas 
met aanbieden van meer producten als de winst (het groene vlak in figuur 2.8) niet meer genoeg is om 
het negatieve surplus van de ‘teveel’ geruilde producten (het rode vak in figuur 2.8) te compenseren.

Figuur 2.8 Break-even afzet

Philips speelt quitte op de spaarlampen, wanneer het bedrijf ongeveer 746 miljoen spaarlampen 
produceert. Bij deze hoeveelheid is de GTK gelijk aan de prijs van € 3. 
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2.5  Collectieve aanbodcurve

d Doel
Je kunt uitleggen dat in een betwistbare markt de collectieve aanbodcurve op de langere 
termijn horizontaal loopt en de winst van bedrijven nul is.

Prijs op langere termijn niet onder minimale GTK  
Bedrijven stoppen uiteindelijk met produceren als de marktprijs beneden het minimale GTK-
niveau komt. Ze lijden dan verlies en zullen daarom hun vaste productiefactoren niet vervangen. 
Als de maximale betalingsbereidheid van vragers boven het minimale GTK-niveau ligt, dan zal 
de marktprijs weer gaan stijgen tot het minimale GTK-niveau. Alleen dan kunnen bedrijven de 
constante kosten terugverdienen. 

Prijs op langere termijn niet boven GTK 
In een betwistbare markt is de technologie publiek beschikbaar en kan bovendien gemakkelijk 
worden gekopieerd. Als prijzen in zo’n markt boven het minimale GTK-niveau komen te liggen, 
zullen bedrijven toetreden. De enige evenwichtige situatie waarin bedrijven niet uitreden, maar 
ook niet toetreden is als de marktprijs gelijk is aan het minimale GTK-niveau. De winst van 
bedrijven is dan nul: de gemiddelde opbrengst is immers gelijk aan de gemiddelde totale kosten 
(GTK). Elk bedrijf produceert op het niveau qMIN waar de GTK minimaal zijn. Op lange termijn 
varieert de productie daarom niet door het aanpassen van de productiehoeveelheid binnen 
bedrijven maar door het aanpassen van het aantal bedrijven. 

Collectieve aanbodcurve op lange termijn 
Op de langere termijn is in een betwistbare markt de collectieve aanbodcurve volledig 
horizontaal. Het collectieve aanbod wordt door toe- en uittreding van bedrijven steeds 
aangepast aan de vraag, terwijl de prijs gelijk blijft aan het minimale GTK-niveau. Figuur 2.9 
vergelijkt de collectieve aanbodcurve voor de langere termijn met de collectieve aanbodcurve 
voor de korte termijn uit figuur 2.4. Met een horizontale lange-termijn collectieve aanbodcurve 
gaat het hele surplus van de markt naar de consumenten: de verdelingscoëfficiënt gV = v((v + a) 
uit paragraaf 1.5 is 1 omdat de hellingshoek van de aanbodcurve (a) nul is.  

Figuur 2.9 Collectieve aanbodcurve op de lange termijn en korte termijn

Aanbod op korte termijn: q* = 2p – 2

Aanbod op lange termijn: p = 2    
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Voor Philips is de markt voor spaarlampen een moeilijke. Er zijn inmiddels veel aanbieders actief. 
De marktprijs wordt € 2 en Philips biedt daarbij 200 miljoen lampen aan. De concurrentie moet 
het ook met deze marktprijs doen. Winst wordt er niet meer gemaakt. 

Innovatie
Op een betwistbare markt kunnen bedrijven op korte termijn winst maken door te innoveren. 
Dat kan op twee manieren: 
• Procesinnovaties zorgen ervoor dat bedrijven producten goedkoper produceren. 
• Productinnovaties zorgen voor betere producten waarvoor de consument meer betalen. 
De winst door innovatie is voorbij zodra andere bedrijven ook tegen lagere kosten kunnen produceren 
of betere producten kunnen maken. Het bedrijf kan alleen winstgevend blijven door te blijven 
innoveren en zo de concurrentie voor te blijven. Uiteindelijk zijn het de consumenten die profiteren: 
door concurrentie en innovatie worden de producten steeds beter en de prijzen steeds lager. 

Figuur 2.10 Procesinnovatie 

Figuur 2.10 laat het effect zien van procesinnovatie bij Philips. De lichtblauwe lijn representeert de 
aanbodcurve op de korte termijn van Philips door een nieuwe productietechnologie. 

Het snijpunt van deze lijn met de rode lijn is het productieniveau waar de gemiddelde totale 
kosten van de spaarlampenfabriek van Philips minimaal zijn. Omdat de concurrentie nog met 
minder doelmatige technologie produceert, ligt in figuur 2.10 de marktprijs nog op € 2 en behaalt 
Philips tijdelijk winst. Deze tijdelijke winst is het groene vlak. Maar omdat op lange termijn 
andere bedrijven de innovatie kopiëren, zakt de marktprijs naar de rode lijn. De winst van Philips 
zakt weer naar nul. De gehele winst van de innovatie valt dan toe aan consumenten.   

De meerwaarde van bedrijven voor gezinnen
Bedrijven zijn geen doel op zich. Hun bestaansrecht is dat ze bijdragen aan de welvaart van 
gezinshuishoudens. Dat doen bedrijven op twee manieren: 
• Op lange termijn bieden bedrijven aan gezinshuishoudens steeds betere producten tegen 

steeds lagere prijzen. 
• Op korte termijn keren ze positieve winsten uit aan de eigenaren van de productiefactoren 

die binnen bedrijven worden ingezet. 
Een positieve winst geeft een bedrijf bestaansrecht als marktprijzen de maatschappelijke 
opbrengsten en kosten weerspiegelen van goederen (omdat markten voldoen aan de drie 
voorwaarden uit paragraaf 1.5). Een positieve winst geeft dan aan dat een bedrijf meer waarde 
toevoegt aan de samenleving dan het aan de samenleving onttrekt.

Oude individuele aanbod op korte termijn: q* = 2p – 2

Nieuwe individuele aanbod op korte termijn: q* = 2p – 1

Oude collectieve aanbod op lange termijn: GTKMIN, OUD = 2

Nieuwe collectieve aanbod op lange termijn: GTKMIN, NIEUW = 1,5
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 In balans  •   
Samenwerken op markten en in bedrijven

Markten
Markten zijn ruilplatformen waarop veel potentiële samenwerkingspartners elkaar kunnen
ontmoeten. Door veel verschillende partijen op een platform bij elkaar te brengen, ontstaan
er meer mogelijkheden voor wederzijds voordelige ruil. Volkomen concurrentie voorkomt 
daarbij dat surplus verloren gaat door conflicten bij onderhandelingen over de prijs. Als 
potentiële transactiepartners een prijs vragen die minder gunstig is dan de marktprijs, kan je ze 
inwisselen voor anderen.

Collectieve vraag- en aanbodcurven beschrijven hoe collectieve vraag en aanbod als 
afhankelijke variabelen afhangen van de marktprijs als onafhankelijke variabele. De 
prijselasticiteit van vraag en aanbod beschrijft hoe gevoelig vraag of aanbod zijn voor de 
marktprijs van datzelfde product. Bij de kruislingse prijselasticiteit gaat het om de marktprijs 
van een ander product. Afhankelijk van de inkomenselasticiteit van de vraag spreken we over 
inferieure, normale, noodzakelijke en luxe producten. 

Marktprijzen informeren en motiveren. Ze communiceren alle relevante informatie over de 
betalingsbereidheid van vragers en de leveringsbereidheid van aanbieders. Ze motiveren 
partijen ook om rekening te houden met de belangen van anderen. Je kunt namelijk alleen 
iets van een ander nemen als je deze direct compenseert door het betalen van de marktprijs. 
Marktprijzen organiseren dus wederkerigheid. 

De markt maximeert het marktsurplus als een indicator voor doelmatigheid als de collectieve 
vraagcurve samenvalt met de maatschappelijke marginale opbrengsten en de collectieve 
aanbodcurve samenvalt met de maatschappelijke marginale kosten. Dit is het geval onder drie 
voorwaarden:
1 Partijen handelen rationeel en beschikken over goede informatie over de kwaliteit van de 

verhandelde goederen. 
2 Alle mogelijke effecten van de transactie op derden (milieuvervuiling bijvoorbeeld) worden 

meegenomen in de marktprijs. 
3 Partners kunnen de marktprijs, de ruilvoet waartegen de ruil plaatsvindt, niet beïnvloeden. 

Geen enkele partij heeft dus onderhandelingsmacht.

Bedrijven
Bedrijven zijn duurzame samenwerkingsverbanden waarin de eigenaren van productiefactoren 
zich vrijwillig aan elkaar binden om zich te specialiseren in het samen produceren van 
producten. Relaties binnen een bedrijf hebben meestal een duurzamer karakter dan transacties 
op een markt. Een bedrijf buit het verschil uit tussen de marktprijs en de interne welvaartsprijs 
van een product. Op de productmarkt resulteert dat in een producentensurplus en op de 
arbeidsmarkt in een werkgeversurplus. 

samenvatting
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Kosten kunnen degressief, proportioneel of progressief verlopen. Constante kosten zijn 
degressief en zorgen voor schaalvoordelen. Maar als variabele kosten progressief zijn, stijgen bij 
hoge productieniveaus de gemiddelde kosten en domineren schaalnadelen. 

Alleen de variabele kosten bepalen de korte-termijnaanbodcurve omdat de constante kosten op 
de korte termijn vaak verzonken zijn. Op de langere termijn ligt dat anders. Dan moeten ook de 
constante kosten worden terugverdiend. Het bedrijf zal op lange termijn alleen produceren als 
de marktprijs op of boven de gemiddelde totale kosten ligt. In een betwistbare markt zorgt vrije 
toetreding voor een collectieve aanbodcurve die op de lange termijn horizontaal is op het niveau 
waar de gemiddelde totale kosten minimaal zijn. De break-even afzet van bedrijven valt dan 
samen met de afzet die de winst maximeert. Het hele surplus van samenwerking op de markt 
valt dan direct toe aan gezinnen in de vorm van hoge lonen en lage prijzen. Bedrijven kunnen 
wel tijdelijk winst maken door productinnovatie of procesinnovatie. Op langere termijn als 
andere bedrijven die innovaties kopiëren vallen de winsten volledig toe aan consumenten.
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 In balans  •   
Samenwerken op markten en in bedrijven

Afhankelijke variabele: variabele die verklaard wordt door een andere variabele. 

Betwistbare markt: in deze markt kunnen nieuwe bedrijven gemakkelijk toetreden omdat de 
technologie waarmee producten worden geproduceerd publiek beschikbaar is en gemakkelijk 
kan worden gekopieerd.

Break-evenafzet: afzet waarbij de winst gelijk is aan nul. 

Collectieve aanbodcurve: curve die aangeeft hoe het totale aanbod op een markt afhangt van 
de marktprijs. 

Collectieve vraagcurve: curve die aangeeft hoe de totale vraag op een markt afhangt van de 
marktprijs. 

Degressieve kosten: de gemiddelde kosten stijgen met de productie.

Inferieure producten: producten waar minder vraag naar is naarmate het inkomen van vragers 
stijgt.  

Inkomenselasticiteit van de vraag: de verhouding tussen de procentuele verandering van de 
vraag aan de ene kant en de procentuele verandering van het inkomen aan de andere kant. 

Kruislingse prijselasticiteit: de verhouding tussen de procentuele verandering van een 
bepaalde hoeveelheid van een product aan de ene kant en een procentuele verandering van de 
prijs van een ander product aan de andere kant.  

Luxe producten: producten waarvan de inkomenselasticiteit van de vraag boven de 1 ligt. 

Marktsurplus: Het totale surplus van ruil op de markt. Dit surplus is de som van het surplus 
van vragers en aanbieders (en van de overheid als de overheid kostprijsverhogende belastingen 
int of kostprijsverlagende subsidies toekent).

Noodzakelijke producten: producten waarvan de inkomenselasticiteit van de vraag onder de 1 ligt. 

Normale producten: producten waar meer vraag naar is naarmate het inkomen van vragers stijgt.  

Onafhankelijke variabele: variabele die niet verklaard wordt door andere variabelen. 

Prijselasticiteit: de verhouding tussen de procentuele verandering van een bepaalde 
hoeveelheid van een product aan de ene kant en een procentuele verandering van de prijs van 
dat product aan de andere kant.

begrippenlijst
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Procesinnovaties: innovaties die bedrijven in staat stellen producten goedkoper te produceren.

Producentensurplus: het surplus van producenten die producten leveren op de productmarkt. 

Productinnovaties: innovaties die bedrijven in staat stellen betere producten te produceren. 

Progressieve kosten: de gemiddelde kosten dalen met de productie.

Proportionele kosten: de gemiddelde kosten hangen niet af van de productie.

Volkomen concurrentie: aanbieders en vragers zijn volledig inwisselbaar voor andere 
aanbieders en vragers en hebben als individuele marktpartijen daarom geen enkele invloed 
op de marktprijs. Dat vraagt een homogeen goed en heel veel vragers en aanbieders aan beide 
kanten van de markt. 

Werkgeversurplus: het surplus van bedrijven die arbeid vragen op de arbeidsmarkt.  



36



37Mens & Economie  •  Markten en bedrijven

Uit balans 
De markt faalt  
Markten en bedrijven helpen mensen beter samen te werken door hun belangen uit te ruilen. 
Maar dat gaat niet altijd goed. De belangen van verschillende belanghebbenden kunnen botsen. 
Markten en bedrijven kunnen dan falen in het bevorderen van samenwerking.   

Je hebt al gezien dat voor het goed functioneren van de markt aan drie voorwaarden moet 
worden voldaan:
• Alle samenwerkingspartners moeten rationeel beslissen op basis van volledige informatie 

over de kwaliteit van de te ruilen goederen. 
• De effecten van de beslissingen van de marktpartijen op andere belanghebbenden moeten 

worden meegenomen in de marktprijs. 
• Marktpartijen en goederen moeten perfect inwisselbaar zijn. 
In dit deel kijken we naar manieren waarop het met elk van deze drie voorwaarden mis kan 
gaan. Belangen zijn dan uit balans zodat er geen sprake is van wederkerigheid: sommige partijen 
kunnen zichzelf verrijken ten koste van andere belanghebbenden. 

In hoofdstuk 3 beginnen we met het falen van de eerste voorwaarde. Door asymmetrische 
informatie kunnen marktpartijen elkaar ongestraft bedriegen en beroven. 

Maak kennis met de bloembollenteler Nuyens. Hij probeert zo min mogelijk pesticiden te 
gebruiken, maar dat is moeilijk in een markt met concurrenten die andere keuzes maken.  

Vervolgens bezien we het falen van de tweede voorwaarde. Als samenwerking op de markt 
consequenties heeft voor collectieve goederen is het moeilijk deze effecten terug te laten komen 
in marktprijzen. 

Als de velden van bloembollenteler Nuyens in bloei staan, komen daar veel toeristen op af. De 
lokale horeca is daar blij mee. Nuyens profiteert niet, maar heeft vooral last van de toeristen, die 
behoorlijk in de weg lopen.  

Tenslotte onderzoekt hoofdstuk 4 het falen van de derde voorwaarde. Bedrijven zijn dan niet 
inwisselbaar voor andere bedrijven. Dat komt omdat de gemiddelde kosten van bedrijven vaak 
blijven dalen naarmate ze meer produceren. 

Philips heeft marktmacht op veel markten waar het bedrijf aanwezig is. Wat zijn de gevolgen voor 
Philips en voor de samenleving?  

Oppassen wanneer de markt faalt, daar gaat dit tweede deel over.
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 Hoofdstuk 3   •   Externe effecten  

Markten falen in het organiseren van wederkerigheid als de effecten op andere belanghebbenden 
niet zijn opgenomen in de marktprijs. Je kunt als beslisser dan het surplus van anderen 
beïnvloeden. Zoals je geleerd hebt in paragraaf 1.4 van het blok Samenwerken en verdelen, spreek 
je dan van externe effecten. Bij private externe effecten gaat het om effecten van jouw beslissing 
op je transactiepartner. Bij collectieve externe effecten betreft het effecten op belanghebbenden 
buiten de markt.   

3.1  Private externe effecten

d Doel
Je kunt uitleggen waarom de geleverde kwaliteit van goederen niet altijd in marktprijzen tot 
uiting komt met averechtse selectie als gevolg. 

Asymmetrische informatie 
De eerste eis voor een goed functionerende markt is dat vragers en aanbieders rationeel beslissen 
op basis van volledige informatie over de kwaliteit van de geruilde goederen. Maar bij complexe 
goederen hebben aanbieders vaak een informatievoorsprong over de kwaliteit van de geruilde 
goederen zodat er een principaal-agent probleem is. De asymmetrische informatie over het 
geruilde goed leidt namelijk tot een belangenconflict tussen de aanbieder als agent en de vrager 
als principaal. Als aanbieder kun je door mindere kwaliteit te leveren, jezelf kosten besparen 
en zo je surplus verhogen. Maar dat gaat ten koste van het surplus van je transactiepartner die 
betaald heeft voor goede kwaliteit. Het gebrek aan wederkerigheid tussen de betaalde marktprijs 
en de kwaliteit van de geleverde dienst zorgt voor een extern effect van het gedrag van de 
aanbieder op de welvaart van de vrager.

Moreel wangedrag en berovingsprobleem 
Het externe effect geeft de aanbieder ruimte voor moreel wangedrag: als beslisser, al dan niet bewust, 
het eigen surplus vergroten ten koste van andere belanghebbenden. Hiermee berooft de aanbieder 
de vrager van surplus. Zoals je geleerd hebt in paragraaf 3.3 van het blok Samenwerken en verdelen 
resulteert de dreiging van roof in een berovingsprobleem. Deze dreiging holt namelijk het vertrouwen 
uit van de kwetsbare partij dat hun samenwerkings partners de tegenprestatie leveren die ze beloven 
te leveren. In dit geval is de vrager de kwetsbare partij omdat die bang is dat de aanbieder geen goede 
kwaliteit zal leveren. Uit angst om beroofd te worden, verlagen vragers hun betalingsbereidheid. 

Averechtse selectie door concurrentie
De dalende betalingsbereidheid van vragers heeft consequenties voor een competitieve markt 
waarop aanbieders die goede kwaliteit leveren moeten concurreren met aanbieders die geen 
goede kwaliteit leveren. De lagere marktprijs die het gevolg is van de lagere betalingsbereidheid 
van vragers treft alle aanbieders, ook degenen die wel goede kwaliteit leveren. Aanbieders die 
goede kwaliteit leveren worden daardoor niet voldoende gecompenseerd voor hun hogere 
kosten. Door dit gebrek aan wederkerigheid lijden deze aanbieders verlies en moeten ze de 
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markt verlaten. Concurrentie tussen aanbieders selecteert dus niet de aanbieders die het belang 
van de klant (een hoogkwalitatief product) het beste dienen, maar degenen die het beste zijn in 
het beroven van klanten (door ze te bedriegen en lage kwaliteit te leveren). Je spreekt daarom 
van averechtse selectie. 

Figuur 3.1 brengt averechtse selectie in beeld op een markt voor volkomen concurrentie. Op de 
horizontale as staat de kwaliteit van de geleverde goederen en op de verticale as de prijs die voor 
extra kwaliteit wordt betaald. De horizontale zwarte curve is de aanbodcurve voor kwaliteit. 
De groene lijn staat voor de betalingsbereidheid van vragers voor kwaliteit als deze vragers 
de kwaliteit goed zouden kunnen beoordelen. In dat geval zou het maatschappelijk optimale 
kwaliteitsniveau (KM) tot stand komen. Maar omdat de vragers de kwaliteit in de praktijk niet 
goed kunnen beoordelen ligt de blauwe curve van de feitelijke, private betalingsbereid onder de 
groene curve van de maatschappelijke betalingsbereidheid. De rode pijl staat voor de kwaliteit 
die de vragers niet goed kunnen beoordelen. Door dit gebrekkige beoordelingsvermogen van 
vragers komt een lager privaat kwaliteitsniveau (KP) tot stand. De kwaliteitsdaling in de markt is 
aangegeven met een bruine pijl. 

Private externe effecten
Het positieve externe effect van het door aanbieders leveren van goede kwaliteit is de paarse 
pijl. Op de markt is een extern effect het effect op het surplus van anderen (vragers in dit geval) 
dat niet is opgenomen in de marktprijs. In dit geval gaat het om een privaat extern effect 
omdat het een effect is op de transactiepartner. Goederen met private externe effecten noem 
je ook wel bemoeigoederen. Zijn de private externe effecten positief dan spreek je ook wel over 
quasi-collectieve goederen. Bij goederen met positieve externe effecten spreken we van sociale 
deugdgoederen. Sociale zondegoederen zijn goederen met negatieve externe effecten. 

Figuur 3.1 Private externe effecten 

Minder pesticiden verhoogt de kwaliteit van de bollen, maar kost meer geld. Het probleem is dat 
de klant in het tuincentrum niet kan zien of bollen met veel of met weinig pesticiden zijn geteeld. 
Wanneer de klanten overtuigd zouden zijn van de verantwoorde teelt, dan zou de potentiële 
betalingsbereidheid p = 7 – K zijn. Maar nu ze moeten gissen naar het pesticidegebruik wordt de 
feitelijke betalingsbereidheid: p = 6 – K. Hierdoor verschuift het snijpunt met de marginale kosten 
(p = 3) en ligt de gerealiseerde kwaliteit KP = 3 onder de maatschappelijk optimale kwaliteit KM = 4. 
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3.2  Collectieve externe effecten 

d Doel
Je begrijpt waarom collectieve externe effecten vaak niet in de marktprijzen tot uiting 
komen met averechtse selectie als gevolg. 

Collectieve goederen en meeliftgedrag 
Collectieve externe effecten zijn externe effecten op belanghebbenden die niet meebeslissen 
over de transactie. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van geluidsoverlast voor de omwonende 
van een luchthaven die niet zijn opgenomen in de prijs van vliegtickets. De reden dat collectieve 
externe effecten niet in de marktprijs tot uiting komen is dat deze externe effecten het karakter 
hebben van een collectief goed. In paragraaf 3.2 van het blok Samenwerken en verdelen heb je 
geleerd dat de samenwerking bij het realiseren van collectieve goederen (zoals een schoon milieu 
of verkeersveiligheid) kwetsbaar is, vooral als er heel veel belanghebbenden bij betrokken zijn. 
Dat komt omdat er bij collectieve goederen geen sprake is van wederkerigheid tussen betalen en 
genieten. Daardoor botst het individuele belang (van weinig bijdragen aan het collectieve goed) 
met het collectieve belang van het leveren van het collectieve goed. Belanghebbenden kunnen 
meeliften op elkaars bijdragen. 

De velden van bloembollenkweker Nuyens staan in mei volop in bloei. De kleurige velden trekken 
toeristen aan uit binnen- en buitenland. De kleuren zijn voor Nuyens bijzaak. Hij maait de 
bloemen van de bollen af, wanneer ze volop in bloei staan. Dan zijn de bollen klaar om van het 
land te halen en in de verkoop te doen. Nuyens heeft weleens geprobeerd om toeristen geld te 
vragen om naar zijn velden te kijken, maar ze lachten hem gewoon uit. Ze maken foto’s vanaf de 
openbare weg. 

Betalingsbereidheid voor collectieve profijt
Meeliftgedrag zorgt ervoor dat de betalingsbereidheid van belanghebbenden voor het 
collectieve profijt niet terug komt in de feitelijke betalingsbereidheid op de markt. De potentiële 
betalingsbereidheid is in dit geval wat belanghebbenden maximaal zouden willen betalen voor 
het profijt van het collectieve goed als zij er zelf voor zouden moeten betalen. 

Collectieve externe effecten en moreel wangedrag 
De betalingsbereidheid voor het collectieve goed komt niet in de marktprijs tot uiting. Er zijn 
dus collectieve externe effecten. Doordat marktpartijen niet betaald worden voor hun bijdrage 
aan het collectieve goed botst hun individuele belang met het belang van de maatschappij als 
geheel. Er is daardoor ruimte voor moreel wangedrag van de marktpartijen: ze kunnen hun 
eigen surplus vergroten ten koste van het publieke belang van het collectieve goed. 
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Averechtse selectie door concurrentie
Het conflict tussen het eigen belang en dat van anderen bij collectieve externe effecten zorgt, 
net als bij private externe effecten, voor averechtse selectie op een competitieve markt. Op zo’n 
markt concurreren vele inwisselbare aanbieders om de gunst van de klant. Aanbieders die zich 
ethisch gedragen door rekening te houden met de niet in de marktprijzen tot uiting komende 
belangen (bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot van hun producten te beperken) zijn duurder uit 
dan aanbieders die prioriteit geven aan hun eigen winst. Concurrentie selecteert averechts: 
bedrijven die het beste zijn in moreel wangedrag winnen de concurrentie van bedrijven die zich 
wel ethisch gedragen door het publieke belang van het collectieve goed mee te wegen.    

Grafische illustratie
Figuur 3.2 laat een markt zien van een goed dat een positief collectief extern effect genereert 
op een collectief goed. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of een ander product dat het 
milieu ontziet. Op de horizontale as staat de hoeveelheid van de geruilde goederen en op 
de verticale as de prijs die voor dat goed wordt betaald. De stijgende zwarte curve is de 
aanbodcurve. De dalende groene lijn staat voor de potentiële betalingsbereidheid van alle 
belanghebbenden in de maatschappij (als zij niet zouden kunnen meeliften), de zogenoemde 
maatschappelijke betalingsbereidheid. De dalende blauwe lijn representeert de feitelijke, 
private betalingsbereidheid op de markt. Het deel van de maatschappelijke betalingsbereidheid 
dat niet terugkomt in de private betalingsbereidheid is de rode pijl. Als alle belangen in de 
betalingsbereidheid zouden worden meegenomen, zou het maatschappelijke optimale ruil QM 
zijn met bijbehorende prijs pM. Maar omdat het collectieve goed niet terugkomt in de private 
betalingsbereid, ligt de marktprijs op het lagere niveau pP. Daardoor is er minder aanbod en 
komt de ruil QP lager uit dan in het maatschappelijke optimum. De bruine pijl geeft deze 
gedragsverstoring weer. 

Figuur 3.2 Collectieve externe effecten en marktevenwicht  

De vraagcurve voor bollen is p = 6 – Q en de aanbodcurve is p = Q. Dit resulteert in een 
evenwichtshoeveelheid van 3 miljoen bollen bij een evenwichtsprijs van € 3 per bol. Voor de 
bloeiende bollenvelden hoeven de toeristen niets te betalen, terwijl de foto’s op elke folder van de 
streek staan. De maatschappelijke betalingsbereidheid van alle toeristen samen is € 2 per bol. 
Wanneer de toeristen zouden meebetalen zou de collectieve vraagcurve € 2 hoger liggen en zou de 
evenwichtshoeveelheid 4 miljoen en de evenwichtsprijs € 4 zijn geweest. 
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3.3  Maatschappelijk surplus en marktsurplus  

d Doel
Je leert hoe je het verlies van maatschappelijke surplus als gevolg van externe effecten 
berekent.

Externe effecten als prijsverstoringen  
Bij externe effecten zijn niet alle effecten van het gedrag van marktpartijen op het surplus 
van anderen opgenomen in de marktprijs. Een extern effect is het verschil tussen het effect  
op het maatschappelijke surplus aan de ene kant en de marktprijs aan de andere kant. Het 
maatschappelijk surplus is de som van surplussen van alle gezinshuishoudens in de hele 
samenleving. Dit surplus is een breder welvaartsbegrip dan het marktsurplus als de som van 
de surplussen van alleen consumenten en producenten op de markt. Dit surplus telt namelijk 
ook het surplus mee dat gezinshuishoudens in de samenleving ontlenen aan collectieve externe 
effecten. Dat laatste surplus noemen we het externe surplus. 

Prijsverstoringen en gebrek aan informatie 
Bij externe effecten vervullen marktprijzen hun informerende en motiverende rol bij het 
organiseren van samenwerking niet optimaal. Wat betreft hun informerende rol, verschaffen 
marktprijzen niet alle informatie over het effect van goederen op het maatschappelijke surplus. 
Om een maatschappelijk optimum te realiseren hebben beslissers meer informatie nodig dan 
alleen marktprijzen en hun individuele prijzen. 

Motivatie en gedragsverstoringen 
Wat betreft hun motiverende rol zijn niet alle effecten op andere belanghebbenden verrekend in 
de marktprijs. Marktprijzen brengen daardoor het individuele, private belang (maximeren van 
private surplus) niet langer in balans met het collectieve belang (maximeren van maatschappelijke 
surplus). Marktpartijen worden niet voldoende gestraft of beloond voor het effect van hun gedrag 
op anderen. Daardoor wijken de keuzes van private beslissers die hun eigen surplus maximeren af 
van de maatschappelijk optimale keuzes. We spreken dan van een gedragsverstoring.  

Maatschappelijk optimum en marktevenwicht
Figuur 3.3 toont deze gedragsverstoring. Bij QM is het maatschappelijke surplus maximaal. De 
maatschappelijke marginale opbrengsten (MOM) (de groene potentiële betalingsbereidheidscurve) 
snijdt daar de maatschappelijke marginale kosten (MKM) (de zwarte aanbodcurve omgeschreven 
als maatschappelijke leveringsdrempelscurve). Er is dus voldaan aan de eis van MOM = MKM voor 
een maximaal maatschappelijk surplus. Maar als marktpartijen alleen hun eigen private belangen 
meewegen, is de geruilde hoeveelheid QP.  De private marginale opbrengsten (MOP) (de blauwe 
private betalingsbereidheidscurve) snijdt in dat punt de marginale private kosten (MKP) (de zwarte 
aanbodcurve omgeschreven als private leveringsdrempelscurve). Er is daar dus voldaan aan de eis 
MOP = MKP voor een maximaal privaat surplus van de marktpartijen. 

Marktpartijen beroven publiek belang 
Figuur 3.3 laat het belangenconflict zien tussen marktpartijen aan de ene kant en de 
belanghebbenden bij het collectieve goed aan de andere kant. De surpluswinst voor de 
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marktpartijen ten opzichte van het maatschappelijke optimum is de oppervlakte van de blauwe 
driehoek tussen de zwarte MKP-lijn en de blauwe MOP-lijn in het linkerpaneel van figuur 3.3. Deze 
private winst gaat ten koste van het externe surplus. Dit is het rode oppervlak in het rechterpaneel 
van figuur 3.3: de daling van het collectieve goed maal de marginale waardering van dat goed (als 
het verschil tussen de potentiële en de feitelijke betalingsbereidheid). Het maatschappelijk surplus 
is de som van marktsurplus en externe surplus. Omdat de winst van marktsurplus (het blauwe vlak) 
kleiner is dan het verlies van externe surplus (het rode vlak), daalt het maatschappelijk surplus.  

Maatschappelijk surplus  
Het verlies van maatschappelijke surplus meet de waarde van de ruil die niet tot stand komt, 
alhoewel iedereen daarvan zou profiteren. Het extra externe surplus (het rode vlak) van het 
verhogen van QP naar QM is namelijk groot genoeg om de marktpartijen te compenseren voor 
hun verlies aan surplus (het blauwe vlak). Het gemiste maatschappelijk surplus is de groene 
driehoek tussen de groene MOM-lijn en de zwarte MKM-lijn in het linkerpaneel van figuur 3.3 en 
dat kun je in drie stappen direct berekenen:
1. Bepaal de prijsverstoring (het externe effect) Δp door het verschil te bepalen tussen het 

maatschappelijke marginale surplus (MSM) en het private marginale surplus (MSP). Het 
externe effect Δp = MSM – MSP is de hoogte van de groene driehoek (de rode pijl). 

2. Bepaal de gedragsverstoring ΔQ als het verschil tussen de maatschappelijk optimale 
hoeveelheid en de private evenwichtshoeveelheid op de markt: ΔQ = QM – QP. Dit is de 
breedte van de groene driehoek (de bruine pijl). 

3. Bepaal het welvaartsverlies als ½ * prijsverstoring (Δp) * gedragsverstoring (ΔQ). Dat is het 
oppervlak van de groene driehoek.  

Met een extern effect van € 2 per bol en een gedragsverstoring van 1 miljoen bollen is het gemiste 
externe surplus (het oppervlak van het rode vlak) 2*1 = € 2 miljoen. De marktpartijen zouden 
daarvoor 1 miljoen extra kosten moeten maken (het oppervlak van de blauwe driehoek). Het 
verlies aan maatschappelijk surplus door de ontbrekende markt tussen de marktpartijen 
en de toeristen is het verschil tussen de opbrengsten voor de toeristen en de kosten voor de 
marktpartijen: 2 – 1 = € 1 miljoen. Je kunt dit verlies ook direct berekenen met de formule in de 
derde stap van het stappenplan (met Δp = 2 en ΔQ = 1 miljoen) 1/2*1*2 = € 1 miljoen. Dit is de 
waarde van de gemiste ruil tussen de toeristen en de bollentelers. Beide zouden beter af zijn als de 
toeristen een bedrag van tussen de € 2 miljoen en € 1 miljoen zouden betalen aan de bollentelers.  

Figuur 3.3 Collectieve externe effecten: effecten op surplussen 
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 Hoofdstuk 4   •   Marktmacht  

In hoofdstuk 3 heb je gezien dat markten kunnen falen als vragers minder weten over het 
geleverde goed dan aanbieders, of als marktpartijen geen rekening houden met collectieve externe 
effecten. Dit hoofdstuk onderzoekt een andere oorzaak van marktfalen: marktmacht. Partijen met 
marktmacht kunnen andere marktpartijen beroven door prijzen in hun voordeel te veranderen.   

4.1  Marktstructuur en marktmacht 

d Doel
Je weet wat marktmacht is en hoe marktmacht bepaald wordt door twee dimensies van de 
marktstructuur: productdifferentiatie en toetredingsmogelijkheden. 

Marktmacht bij gebrek aan volledige concurrentie
In veel markten is geen volledige concurrentie. Partijen en producten zijn niet volledig 
inwisselbaar en beschikken daardoor over marktmacht. Dat betekent dat ze invloed kunnen 
uitoefenen op de marktprijs. 

Door productdifferentiatie krijgen aanbieders meer invloed op de marktprijs
Bedrijven zullen proberen marktmacht te verkrijgen om hun winst te vergroten. Een manier 
om dat de bereiken is een uniek product te leveren dat verschilt van de producten die andere 
bedrijven leveren. Door deze productdifferentiatie kunnen klanten alleen bij dat ene bedrijf 
terecht voor dat unieke product. Het bedrijf is dus niet inwisselbaar voor anderen. 

Het bedrijf Philips heeft een lampensysteem ontworpen dat met een app op de mobiele telefoon 
gedimd kan worden, maar ook van kleur kan veranderen. Lampen van concurrenten passen niet 
in dit systeem. Philips kan hierdoor meer voor de lampen vragen dan op een markt voor volledige 
concurrentie. 

Schaalvoordelen leiden tot minder aanbieders
Als er sprake is van schaalvoordelen zijn grote partijen in het voordeel en is het lastig om als 
nieuwkomer toe te treden op een markt. 
• Schaalvoordelen aan de aanbodkant. Als bedrijven veel moeten investeren in onderzoek, 

productiefaciliteiten of naamsbekendheid voordat klanten het product gaan kopen, hebben 
aanbieders hoge constante kosten. De gemiddelde totale kosten dalen dan naarmate het 
bedrijf meer produceert. Dat werpt een drempel of voor nieuwe toetreders.

• Schaalvoordelen aan de vraagkant. Sommige producten worden pas aantrekkelijk voor 
vragers als er veel klanten zijn. Denk bijvoorbeeld aan mode-producten. Ook zogenoemde 
netwerkeffecten leiden tot schaalvoordelen: een netwerk of platform wordt aantrekkelijker 
naarmate er meer mensen aan meedoen omdat je dan meer keuzemogelijkheden hebt. Dat 
zie je bij een platform als Marktplaats of Twitter.
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Lampenfabrikant Philips maakt veel lampen. De kosten van onderzoek naar de nieuwe lampen 
worden verdeeld over enorme aantallen. Het maken van een extra lamp kost het concern een paar 
cent. Aan de vraagkant heeft Philips ook schaalvoordelen. De nieuwe dimbare en veelkleurige 
lamp wordt met een app bediend. De app is het platform waarmee ook andere producten worden 
bestuurd zoals de verwarming, de beveiliging, deuren, etc. 

Marktstructuur
Afhankelijk van de inwisselbaarheid van partijen zijn er verschillende marktvormen. Figuur 4.1 
beschrijft de marktstructuur langs twee dimensies die marktmacht bepalen. 
• Verticaal: Als goederen die partijen leveren of vragen hetzelfde (homogeen) zijn, dan is een 

marktpartij inwisselbaar voor anderen. Hoe groter de verschillen (heterogeniteit) tussen de 
goederen die ze vragen of leveren, hoe minder inwisselbaar marktpartijen zijn. 

• Horizontaal: Als er veel vragers en aanbieders op de markt zijn of kunnen toetreden, dan zijn 
de marktpartijen meer inwisselbaar voor elkaar.   

Figuur 4.1 Marktvormen

Vijf marktvormen
Als we de twee dimensies van de marktstructuur combineren voor aanbieders, krijgen we vijf 
marktvormen (er zijn er twee in het rode vak):
• Volledige concurrentie: de aanbieders zijn volledig inwisselbaar omdat het om een homogeen 

goed gaat met veel aanbieders die vrij kunnen toetreden. Denk bijvoorbeeld aan de markt 
voor aardappelen.

• Homogeen oligopolie: aanbieders leveren hetzelfde, homogene goed, maar er zijn er maar 
een paar. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteit of benzine.

• Monopolistische concurrentie: er zijn veel aanbieders, maar ze hebben door 
productdifferentiatie invloed op de prijs van het unieke product dat ze leveren. De 
verschillende producten zijn substituten voor elkaar. Denk bijvoorbeeld aan restaurants. 

• Heterogeen oligopolie en monopolie: elke aanbieder levert een uniek product en er zijn 
maar een of een paar aanbieders op de markt. Denk bijvoorbeeld aan de fabrikanten van 
mobieltjes. Een bedrijf heeft een monopolie als het de enige aanbieder op de markt is. Anders 
spreken we van een heterogeen oligopolie.  

Volledige
concurrentie
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concurrentie
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Veel partijen in 
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4.2  Individuele aanbodcurve met marktmacht 

d Doel
Je leert waarom een aanbieder minder aan zal bieden naarmate het over meer marktmacht 
beschikt.

Marktmacht en prijs-afzetcurve
De prijs-afzetcurve geeft de relatie weer tussen de aangeboden hoeveelheid en de marktprijs. 
In een markt met volkomen concurrentie is de prijs-afzetcurve horizontaal: de marktprijs 
hangt niet af van de aangeboden hoeveelheid. Op een markt van onvolkomen concurrentie 
kan een bedrijf de marktprijs verhogen door minder goederen te leveren. De prijs-afzetcurve 
kent daarom een dalend verloop (zie zwarte curve in figuur 4.2). De hellingshoek van de prijs-
afzetcurve meet hoeveel de prijs stijgt als het bedrijf een eenheid minder levert. Hoe steiler deze 
lijn is, hoe meer marktmacht een aanbieder heeft. 

Figuur 4.2 Prijs-afzetcurve en marktmacht   

In de figuur zie je de zwarte prijs-afzetcurve voor de app-lamp van Philips:
p = –mq + p0 met m = 1 en p0 = € 55 zodat p = –q + 55. q wordt gemeten in duizenden.  
De hellingshoek van de prijs-afzetcurve is dus m = 1. Dit is een maatstaf voor marktmacht.                                                                      

Kannibalisatie-effect van extra afzet op de omzet 
Een aanbieder met marktmacht die een extra eenheid van een product wil afzetten, zal de 
marktprijs moeten verlagen. Via de daarvoor benodigde lagere prijs eet de extra afzet dan een 
deel van de bestaande omzet (p*q) op. Dit kannibalisatie-effect is de prijsdaling die nodig is voor 
een extra eenheid afzet (de hellingshoek van de prijs-afzetcurve ∆p

∆q ) maal de bestaande afzet q. 
Tegenover dit negatieve zogenoemde kannibalisatie-effect q ∆p

∆q  
op de omzet, staat het directe, 

positieve omzeteffect als gevolg van de extra afzet. Het verschil tussen dit directe effect (p = GO) 
en het kannibalisatie-effect (KE) meet het marginale effect van extra afzet op de omzet, de 
zogenoemde marginale opbrengst (MO = GO – KE, zie de rode lijn in figuur 4.2). De maximale 
totale omzet (TO) wordt bereikt als het directe positieve effect precies opweegt tegen het 
negatieve kannibalisatie-effect zodat de marginale opbrengst (MO) nul is: MO = GO – KE = 0. Als 
de totale omzet maximaal is, is de prijselasticiteit van de vraag –1. De procentuele veranderingen 
van afzet en prijs houden elkaar dan precies in evenwicht.
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Philips verkocht het afgelopen half jaar 40000 app-lampen voor een prijs van € 15 per stuk.  
De omzet was dus € 600.000. Als het aanbod met 4000 (en dus met 10 %) stijgt, dan daalt de prijs 
van de app-lamp met 27 % naar € 11 per lamp. De prijselasticiteit van de afzet is dus in absolute 
waarde kleiner dan 1: 10%/27% < 1. Het kannibalisatie-effect van de dalende prijs op de omzet is  
Δp*q = € 4 per lamp*40.000 lampen = € 160.000 en de extra omzet als gevolg van de extra afzet is  
Δq*p = 4000 lampen *€ 11 = € 44.000. Samen geeft dat een omzetverlies van € 160.000 – € 44.000 = € 116.000.  

De voor marktmacht gecorrigeerde leveringsdrempel: opslag op productiekosten 
Door het kannibalisatie-effect heeft een aanbieder met marktmacht te maken met een extra 
nadeel van extra afzet. Daardoor ligt de voor marktmacht gecorrigeerde leveringsdrempel 
boven de marginale productiekosten. De blauwe, voor marktmacht gecorrigeerde, leverings-
drempelcurve in figuur 4.2 begint op de verticale as in hetzelfde punt als de groene leverings-
drempel zonder marktmacht. Bij een afzet van nul is er namelijk geen kannibalisatie-effecten 
dus ook geen opslag op de productiekosten. Maar bij positieve afzetniveaus wel. Daardoor 
stijgt de voor marktmacht gecorrigeerde leveringsdrempelcurve sneller dan de marginale 
productiekostencurve. Het verschil in hellingshoeken tussen deze twee curven is de 
hellingshoek van de prijs-afzetcurve. Deze hoek beschrijft namelijk hoeveel de aanbieder met 
marktmacht de marktprijs moet laten zakken om een extra eenheid af te kunnen zetten. 

De absolute waarde van de richtingscoëfficiënt van de prijs-afzetcurve is 1. Het kannibalisatie-
effect is in dit geval dus 1*q = q. De voor marktmacht gecorrigeerde leveringsdrempel van extra 
afzet (pA) is de som van de marginale productiekosten q + 10 en het kannibalisatie-effect dat in dit 
geval gelijk is aan q. Er geldt dus pA = q + 10 + q = 2q + 10.   

Rationele aanbieder met marktmacht 
Zoals behandeld in paragraaf 3.2 van het blok Kiezen en welvaart, biedt een rationele beslisser die 
zijn surplus maximeert extra goederen aan totdat het marginale surplus van extra ruil nul is. De 
leveringsdrempel is dan gestegen tot de marktprijs. Een rationele aanbieder zonder marktmacht 
kiest er daarom voor de marginale productiekosten gelijk te zetten aan de marktprijs. Maar een 
aanbieder met marktmacht corrigeert de leveringsdrempel voor het kannibalisatie-effect. Het 
snijpunt in figuur 4.2 tussen de blauwe voor marktmacht gecorrigeerde leveringsdrempelcurve 
en de dalende zwarte prijs-afzetcurve geeft dan de optimale prijs. Een prijsopslag bovenop de 
marginale kosten (de rode pijl) compenseert de aanbieder voor het kannibalisatie-effect van 
extra afzet.    

Philips wil de winst maximeren. Het kiest daarom het punt waar het marginale surplus (MS)  
nul is. Invullen van de prijs-afzetcurve (p = –q +55) en de gecorrigeerde leveringsdrempelcurve  
(p = 2q + 10) in MS = p – pA = 0  leidt tot  –q +55 –2q –10 = 0. Dit geeft q = 15 en p = 40.    

De individuele aanbodcurve 
De individuele aanbodcurve van een winstmaximerend bedrijf met marktmacht is de 
gecorrigeerde leveringdrempelcurve maar met andere afhankelijke en onafhankelijke 
variabelen. De optimale q is de afhankelijke en de marktprijs de onafhankelijke variabele.  
De aanbodcurve lijn geeft aan hoeveel producten een bedrijf levert bij elke marktprijs. 

Invullen van de leveringsdrempel pA = 2q +10 in de conditie p = pA voor maximale winst geeft de 
aanbodcurve p = 2q + 10.  Oplossen van q als afhankelijke variabele geeft q = 0,5p – 5.
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4.3  Marktevenwicht 

d Doel
Je leert dat marktmacht van aanbieders tot hogere prijzen en minder ruil leidt. 

Drie marktvormen: overeenkomsten en verschil
Hoe beïnvloedt marktmacht het marktevenwicht? Om deze vraag te beantwoorden vergelijken 
we het marktevenwicht bij volkomen concurrentie met dat in andere marktvormen waarin 
aanbieders over marktmacht beschikken. Voor elke marktvorm geldt dat de collectieve 
aanbodcurve de horizontale som is van de individuele aanbodcurves. Verder geldt dat aanbieders 
geacht worden rationeel te handelen. Daarom valt de collectieve aanbodcurve samen met 
de (voor marktmacht gecorrigeerde) leveringsdrempelcurve. Het marktevenwicht is het 
snijpunt van deze collectieve aanbodcurve met de collectieve vraagcurve is. Om het effect van 
marktmacht zichtbaar te maken, veronderstelt figuur 4.3 bovendien dat de collectieve vraagcurve 
(de dalende donkergroene lijn) en de marginale productiekosten (de stijgende lichtgroene lijn) 
hetzelfde zijn in alle marktvormen. Het enige verschil tussen de marktvormen betreft dus de 
aanbodcurve omdat de voor marktmacht gecorrigeerde leveringsdrempelcurves verschillen.      

Volkomen concurrentie 
Met volkomen concurrentie hebben aanbieders geen marktmacht. Zonder kannibalisatie-effect 
wordt de leveringsdrempel niet gecorrigeerd. Als de collectieve aanbodcurve valt de collectieve 
leveringsdrempelcurve daarom samen met de marginale productiekosten. 

Figuur 4.3 Marktmacht en marktevenwicht 

Stel dat er op de lampenmarkt heel veel aanbieders actief zouden zijn, dan zou door volkomen 
concurrentie het marktevenwicht liggen op het snijpunt van de collectieve vraagcurve en de 
marginale productiekosten als de collectieve aanbodcurve (de twee groene lijnen in figuur 4.3). De 
collectieve vraagcurve is Q = –1/2p + 35 zodat de collectieve betalingsbereidheidscurve geschreven 
kan worden als p = –2Q + 70. De marginale productiekosten bepalen de leveringsdrempelcurve 
en daarmee de collectieve aanbodcurve: p = Q + 10.  Het snijpunt tussen de collectieve vraag- en 
aanbodcurves bepaalt de evenwichtshoeveelheid (Q*): Q* + 10 = –2Q* + 70 ↔ 3Q* = 60 ↔ Q* = 20. 
De evenwichtsprijs bij deze evenwichtshoeveelheid is € 30 per lamp.

Hoeveelheden (in de eenheden van figuur 4.2 maal aantal bedrijven)

Marginale productiekosten (volkomen concurrentie 
collectieve aanbod): MK = Q + 10

Oligopolie collectieve aanbod (leveringsdrempel): p = 2Q +10

Monopolie aanbod (leveringsdrempel): p = 3Q + 10

Collectieve vraag (betalingsbereidheid): p = –2Q + 70

 

10 12 15

46

70

60

50

40

30

20

10

0

Pr
ijz

en
 (i

n 
€ 

pe
r l

am
p)

0 20 30 40 50 60



49Mens & Economie  •  Markten en bedrijven

Monopolist 
In de onderste helft van figuur 4.1 beschikken aanbieders over marktmacht omdat ze een 
gedifferentieerd product aanbieden. Bij de marktvormen van monopolie en monopolistische 
concurrentie zijn aanbieders monopolist op hun eigen marktsegment. Ze hebben als enige aanbieder 
op de markt een marktaandeel van 100%. Ze kunnen daarom alleen extra producten afzetten als ze 
de collectieve vraag vergroten door de marktprijs te verlagen. De prijs-afzetcurve van een monopolist 
is daarom de collectieve vraagcurve omgeschreven naar een collectieve betalingsbereidheidscurve. 
De hellingshoek van deze betalingsbereidheidscurve bepaalt hoe snel het kannibalisatie-effect 
groeit met de afzet en dus hoeveel steiler de voor martktmacht gecorrigeerde leveringsdempelcurve 
(de paarse lijn in figuur 4.3) is vergeleken met de marginale productenkostencurve (de stijgende 
lichtgroene lijn in figuur 4.3). Het snijpunt tussen deze voor marktmacht gecorrigeerde aanbodcurve 
en de dalende collectieve vraagvurve bepaalt het marktevenwicht. 

In figuur 4.3 is de individuele aanbodcurve voor de monopolist Philips met de app-lamp als volgt 
te bepalen. De absolute waarde van hellingshoek van collectieve betalingsbereidheidscurve 
p = –2Q + 70 (de dalende donkergroene lijn) bepaalt samen met de afgezette hoeveelheid het 
kannibalisatie-effect. Dit effect is in dit geval dus 2Q. De voor marktmacht gecorrigeerde 
leveringsdrempel is de som van de marginale productiekosten en dit kannibalisatie-effect en 
bepaalt de aanbodcurve: p = (Q + 10) + 2Q = 3Q +10.

De collectieve vraag en het aanbod van Philips zijn aan elkaar gelijk in het marktevenwicht.  
Dit leidt tot de volgende de evenwichtshoeveelheid 3Q* + 10 = –2Q* + 70 ↔ 5Q* = 60 ↔ Q* = 12. 
Invullen van de evenwichtshoeveelheid Q* = 12 in de prijs-afzetcurve geeft de evenwichtsprijs  
p* = –2Q + 70 = –2*12 + 70 = € 46. De marktprijs is dus hoger en de hoeveelheid lager dan bij 
volledige concurrentie.

Homogeen oligopolie
Bij een oligopolie zijn meerdere aanbieders. Vergeleken met een monopolist, hoeven ze de 
marktprijs minder te laten dalen om extra afzet te realiseren. De reden is dat concurrenten 
hun aanbod zullen terugschroeven als de marktprijs daalt als gevolg van extra aanbod. Een 
oligopolist kan zijn afzet dus vergroten door zijn marktaandeel te vergroten en niet alleen, 
zoals bij een monopolist, door de totale marktvraag te doen groeien. Het kannibalisatie-effect 
van extra afzet is daardoor kleiner dan bij een monopolist. De voor marktmacht gecorrigeerde 
leveringsdrempelcurve ligt dus minder ver boven de marginale productiekostencurve. Vandaar 
dat in figuur 4.3 de blauwe collectieve aanbodcurve van een oligopolie inligt tussen de paarse 
aanbodcurve van een monopolist en de groene collectieve aanbodcurve onder volkomen 
concurrentie. Een oligopolie is als het ware een tussenvorm tussen volkomen concurrentie 
en een monopolie. De meeste samenwerking en de laagste marktprijs krijg je bij volkomen 
concurrentie. Hoe groter de marktmacht, hoe minder ruil en hoe hoger de marktprijs. 

Naast Philips zijn er een paar lampenproducenten toegetreden tot de app-lampenmarkt zodat sprake 
is van een oligopolie. De voor marktmacht corrigeerde leveringsdrempel in figuur 4.3 is nu p = 2Q + 10. 
Het snijpunt tussen deze collectieve aanbodcurve van de oligopolisten en de collectieve vraagcurve 
bepaalt het marktevenwicht. Dit geeft de evenwichtshoeveelheid: 2Q* + 10 = –2Q* + 70 zodat Q* = 15. 
De evenwichtsprijs is dan € 40 volgt dan uit de individuele prijzen bij deze hoeveelheid. Opnieuw is 
de marktprijs hoger en de hoeveelheid lager dan bij volledige concurrentie, maar dat verschil is minder 
groot dan bij de monopolist.
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4.4  Herverdeling en doelmatigheid

d Doel
Je leert hoe marktmacht van aanbieders het surplus van aanbieders verhoogt ten koste van 
vragers en van het totale surplus op de markt. 

Volkomen concurrentie en doelmatige ruil 
In paragraaf 1.5 heb je geleerd dat volkomen concurrentie het gezamenlijk surplus maximeert 
van rationele marktpartijen. De reden is dat de aanbodcurve als leveringsdrempelcurve 
samenvalt met de marginale kosten voor de markt als geheel (MKM) en de vraagcurve als 
betalingsbereidheidscurve samenvalt met de marginale opbrengsten voor de markt als geheel 
(MOM). Alle ruil waarvoor de betalingsbereidheid (MOM) boven de marginale productiekosten 
(MKM) ligt en die dus bijdraagt aan het vergroten van het gezamenlijke surplus wordt 
gerealiseerd. De markt is een coöperatief spel.

Marktmacht verhoogt private leveringsdrempel boven maatschappelijke kosten 
In paragraaf 4.2 zag je hoe aanbieders met marktmacht hun leveringsdrempel verhogen om de 
marktprijs te doen stijgen. Deze opslag op de marginale productiekosten om het kannibalisatie-
effect te compenseren maakt deel uit van de marginale kosten van extra aanbod voor een 
producent met marktmacht. We noemen dit de private marginale kosten (MKP) omdat dit kosten 
zijn voor de private aanbieders op de markt. Maar in de maatschappelijke marginale kosten (MKM) 
voor de markt als geheel tellen alleen de marginale productiekosten mee. Het kannibalisatie-effect 
leidt namelijk slechts tot herverdeling: tegenover de kosten voor aanbieders staan opbrengsten 
voor vragers. Als de private leveringsdrempelcurve (MKP) valt de aanbodcurve daarom niet 
meer samen met de maatschappelijke leveringsdrempelcurve (MKM). De markt is niet langer 
een coöperatief spel. Marktmacht leidt tot een conflict tussen het individuele belang van de 
producenten en het collectieve belang van de markt als geheel. Aanbieders met marktmacht 
kunnen vragers van welvaart beroven door hun aanbod te beperken en zo de prijs te verhogen.  

Verstoorde marktprijs schaadt ruil  
Doordat de private leveringsdrempel boven de maatschappelijke leveringsdrempel ligt, overschat 
de marktprijs de maatschappelijke kosten van extra productie. Deze verstoring van de marktprijs 
zie je terug als de paarse pijl in figuur 4.4. Door de prijsverstoring kopen vragers die hun eigen 
surplus maximeren niet meer alle producten die een gezamenlijk surplus opleveren. Deze 
gedragsverstoring is weergegeven als de bruine pijl in figuur 4.4. Dit is de verloren gegane ruil als 
gevolg van de verstoorde marktprijs.  

Verlies surplus op ontbrekende markt  
Het verloren surplus als gevolg van de gedragsverstoring is de optelsom van het surplus op 
alle ruil die niet meer doorgaat. Het niet meer gerealiseerde surplus op deze verloren gegane 
markt is de oppervlakte van de groene driehoeken in figuur 4.4. De omvang van het verlies in 
het gezamenlijke surplus op de markt kan berekend worden als het gemiddelde surplus op de 
verloren gegane transacties (de helft van paarse pijl van de prijsverstoring) maal de gemiste 
transacties (de bruine pijl). 
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Figuur 4.4 Herverdeling en surplusverlies

Het maximale marginale surplus op de gemiste markt voor app-lampen is 46 – 22 = € 24.  
De gemiste hoeveelheid op deze markt is (20 – 12 =) 8 miljoen lampen. Het gemiddelde surplus 
op de gemiste ruil is de helft van het maximale marginale surplus: ½ * € 24 = € 12 verloren 
marktsurplus als gevolg van de marktmacht is dus 8 * € 12 = € 96 miljoen.

Herverdeling
De hogere leveringsdrempel als gevolg van de marktmacht resulteert in een hogere marktprijs 
(zie de donkerblauwe pijl in figuur 4.4). Deze hogere marktprijs zorgt voor herverdeling van 
vragers naar aanbieders. Deze herverdeling is in figuur 4.4 aangegeven als het blauwe vierkant. 

Producenten winnen ten koste van consumenten 
De aanbieders kunnen door hun marktmacht hun surplus vergroten. De herverdelingswinst 
(het blauwe vierkant) is groter dan hun aandeel in het doelmatigheidsverlies (de lichtgroene 
driehoek). Ze zijn dus beter af. De vragers zijn slechter af. Ze missen niet alleen een deel van het 
surplus van de gemiste ruil (de donkergroene driehoek) maar moeten ook nog eens een hogere 
prijs betalen bij de resterende transacties (de blauwe rechthoek). De winst voor producenten is 
kleiner dan het verlies voor consumenten. Vandaar het verlies in gezamenlijk surplus. 

Herverdeling gaat ten koste van doelmatigheid 
Waarom gaat herverdeling van vragers naar aanbieders ten koste van het gezamenlijk surplus? 
De reden is dat marktmacht aanbieders in staat stelt hun eigen surplus te vergroten ten 
koste van vragers. Er is geen sprake meer van wederkerigheid: door de marktprijs te verhogen 
boven de betalingsbereidheid van vragers, verstoort marktmacht de balans tussen vragers en 
aanbieders. Net als bij het berovingsprobleem uit paragraaf 3.3 van het blok Samenwerken en 
verdelen, komt ruil die gezamenlijk surplus oplevert niet meer tot stand omdat deze niet meer 
aantrekkelijk is voor een van de partijen, dat zijn de vragers in dit geval. De tweede voorwaarde 
voor goede samenwerking uit paragraaf 1.4 van het blok Samenwerken en verdelen, namelijk dat 
alle samenwerkingspartners profiteren van de samenwerking, is dus niet meer vervuld. 

Het herverdelingssurplus is het blauwe vierkant: 12 x € (46 – 30) = € 192. Het verlies in totale  
surplus is (zie hierboven) ½ x € (46 – 22) x (20 – 12) = € 96. Hiervan komt € 64 voor rekening  
van consumenten en € 32 voor producenten. Tegenover de winst van producenten van  
€ 192 – € 32 = € 160 staat een verlies van consumenten van € 192 + € 64 = € 256. 

Hoeveelheden (in miljoenen lampen)

Marginale productiekosten (leveringsdrempel 
zonder marktmacht): Q + 10

Monopolie aanbod (voor marktmacht gecorrigeerde 
leveringsdrempel): p = 3Q + 10

Collectieve vraag (betalingsbereidheid): p = –2Q + 70
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Hoeveelheden (in duizenden werknemers) 

Collectieve aanbod (leveringsdrempel): p = Q + 10

Betalingsbereidheid monopsonist: p = –3Q + 70

Betalingsbereidheid volkomen concurrentie: p = –2Q + 70
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4.5  Marktmacht aan vraagkant

d Doel
Je leert dat marktmacht van vragers tot lagere prijzen en een hoger surplus voor vragers 
leidt maar dat dit ten koste gaat van het gezamenlijke surplus van ruil op de markt.  

Marktmacht van vragers
Tot nu toe hebben we alleen naar de marktmacht van aanbieders gekeken. Maar wat gebeurt er 
als vragers over marktmacht beschikken? Meer vraag van een partij met marktmacht resulteert 
in stijgende marktprijzen. Daardoor kannibaliseert extra vraag op het surplus van deze partij 
op bestaande transacties. Dit kannibalisatie-effect verlaagt de betalingsbereidheid van vragers 
met marktmacht, net zoals het kannibalisatie-effect in paragraaf 4.2 de leveringsdrempel 
van aanbieders met marktmacht verhoogt. Marktmacht aan zowel de aanbod- als vraagkant 
vermindert de prikkel om te ruilen omdat extra ruil de marktprijs in je nadeel beïnvloedt. 

Rationele vragers met marktmacht
Zoals je gezien hebt in paragraaf 3.2 van het blok Kiezen en welvaart, vraagt een rationele 
beslisser extra goederen totdat de betalingsbereidheid is gedaald tot de marktprijs. Als de vrager 
marktmacht heeft, dan daalt de voor marktmacht gecorrigeerde betalingsbereidheid sneller 
met de geruilde hoeveelheid dan in de situatie zonder marktmacht. De reden is dat een grotere 
hoeveelheid het kannibalisatie-effect van lagere prijzen vergroot. Doordat de betalingsbereidheid 
met marktmacht sneller daalt is de hoeveelheid waarbij de betalingsbereidheid gedaald is tot de 
marktprijs eerder bereikt. Marktmacht verlaagt dus ook nu de geruilde hoeveelheid. 

Marktevenwicht monopsonie 
Figuur 4.5 geeft de situatie weer van de markt van figuren 4.3 en 4.4, alleen hebben nu de vragers 
en niet de aanbieders marktmacht. De marktmacht is maximaal omdat er maar één vrager op 
de markt is. Je spreekt dan van een monopsonist. Het verschil tussen de hellingshoeken van 
de vraagcurve van een rationele monopsonist (de blauwe curve in figuur 4.5) en de vraagcurve 
zonder marktmacht (de dalende donkergroene curve in figuur 4.5) is de hellingshoek van de 
aanbodcurve. De hellingshoek van de aanbodcurve bepaalt namelijk hoeveel de marktprijs 
verandert in het nadeel van de monopsonist als deze extra goederen vraagt. Het evenwicht is 
waar de blauwe vraagcurve de stijgende groene aanbodcurve snijdt. 

Figuur 4.5 Marktevenwicht bij monopsonie

SE-K



53Mens & Economie  •  Markten en bedrijven

Vroeger was Philips vrijwel de enige werkgever in de stad waarin het lampenbedrijf gevestigd 
was. De arbeiders in de stad hadden een leveringsdrempel van  p = Q + 10 waar Q staat voor de 
werkgelegenheid in duizenden werknemers. De lonen zijn gemeten in duizenden € van vandaag. De 
lonen zouden voor iedereen met een eenheid omhoog moeten wanneer er een extra uur arbeid moet 
worden geleverd. Dat geeft voor Philips een kannibalisatie-effect van Q op de gevraagde arbeid 
tot nu toe. De betalingsbereidheid bij volkomen concurrentie is  p = –2Q + 70. De voor marktmacht 
gecorrigeerde betalingsbereidheid van de monopsonist Philips die naar maximale winst streeft  
is daarom p = (–2Q + 70) – Q = –3Q + 70. Het marktevenwicht in figuur 4.5 is het snijpunt van  
deze vraagcurve van Philips en de aanbodcurve. Dit geeft dan de evenwichtshoeveelheid  
Q* + 10 = –3Q* + 70 ↔ 4Q* = 60 ↔ Q* = 15. Het marktloon dat hierbij hoort is € 25 duizend per 
werknemer. 

Vraagcurve ligt onder maatschappelijke opbrengsten 
Het verschil tussen de betalingsbereidheid zonder en met marktmacht is het kannibalisatie-
effect. Dit herverdelingseffect verlaagt de marginale opbrengsten voor de vragers maar niet voor 
de markt als geheel. Tegenover een lager surplus voor vragers staat immers een hoger surplus 
voor aanbieders. Dit effect telt daarom niet mee bij het berekenen van de opbrengsten voor 
extra vraag voor de markt als geheel, de maatschappelijke marginale opbrengsten (MOM). Als 
de private betalingsbereidheidscurve (MOP) valt de vraagcurve daardoor niet meer samen met 
de maatschappelijke marginale opbrengsten (MOM). Het marktevenwicht maximeert daardoor 
niet langer het gezamenlijke surplus van de markt. Door de marktprijs te verlagen is ruil die het 
gezamenlijke surplus verhoogt niet meer aantrekkelijk voor aanbieders. Marktmacht schaadt de 
wederkerigheid van de markt. 

Vrager wint ten koste van aanbieders en gezamenlijk surplus  
Door zijn vraag te matigen, verlaagt de monopsonist de marktprijs. Hierdoor verkrijgt hij het 
blauwe oppervlak van aanbieders. Maar het gebrek aan wederkerigheid dat het gevolg is van 
deze herverdeling resulteert in een verlies in doelmatigheid. Het doelmatigheidsverlies als 
gevolg van de gemiste samenwerking is de som van de twee groene driehoekjes. Het lichtgroene 
driehoekje staat voor het verlies van aanbieders door de gemiste ruil en het donkergroene 
driehoekje voor het verlies van vragers. 

In figuur 4.5 zie je de welvaartseffecten van marktmacht op het surplus van werkgever Philips en 
de werknemers. Het herverdelingseffect van lagere lonen is de blauwe rechthoek met een omvang 
van 15 duizend x € 5 duizend = € 45 miljoen. Het totale verlies van surplus als gevolg van minder 
werkgelegenheid is 1/2*(40 – 25)*(20 – 15) = € 37,5 miljoen. Hiervan komt ½ x (40 – 30) x (20 – 15) =  
€ 25 miljoen voor rekening van de werkgever en ½  x (30 – 25) x (20 – 15) = € 12,5 miljoen voor 
rekening van de werknemers. Tegenover de winst van de werkgever van 45 – 20 = € 20 miljoen 
staat een verlies van arbeiders van 45 + 12 ½ = € 57,5 miljoen. 
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4.6  Oligopolie als spel

d Doel
Je leert dat in een oligopolie aanbieders elkaars gedrag en elkaars surplus beïnvloeden.   

Belangenconflict tussen aanbieders   
Bij een oligopolie is er een beperkt aantal aanbieders met conflicterende belangen. Als de 
aanbieder zijn afzet verhoogt, verlaagt dat de marktprijs en kannibaliseert daarmee de omzet 
van concurrenten. In tabel 4.1 zie je dat dit belangenconflict tot een gevangenendilemma leidt 
op een markt met twee aanbieders, een zogenaamd duopolie. De dominante strategie van beide 
spelers is een hoge afzet maar ze zouden beter af zijn als ze allebei hun afzet zouden verlagen 
om het kannibalisatie-effect te beperken. Het individuele belang van een hoge eigen afzet botst 
met het gezamenlijke belang van een hoge marktprijs. 
 
Bedrijf Philips en Narva zijn in een duopolie de enige aanbieders op de markt van app-lampen. 
Tabel 4.1 geeft de pay-off matrix. Als ze allebei kiezen voor een lage afzet is hun gezamenlijk 
resultaat maximaal. Maar dit is geen Nash evenwicht: ze kunnen hun eigen omzet met € 1 miljoen 
verhogen ten koste van een omzetverlies van € 2 miljoen voor de ander door hun afzet te verhogen.  

Tabel 4.1 Duopolie en gevangenendilemma   

Bedrijf Narva

Hoge prijs en lage afzet Lage prijs en hoge afzet  

Bedrijf Philips 
Hoge prijs en lage afzet ( 1 ; 1 ) ( –1 ; 2 )

Lage prijs en hoge afzet  ( 2 ; –1 ) ( 0 ; 0 )

Herhaald spel met tit-for-tat stategie 
Als  aanbieders elkaar vaker tegenkomen op de markt, spelen ze een herhaald spel.  Door elkaar te 
straffen en belonen met een tit-for-tat stategie kunnen ze dan coöperatief gedrag afdwingen. Het 
nadeel van dit tit-for-tat gedrag is dat partijen verstrikt kunnen raken in een negatieve spiraal als 
partijen fouten maken of elkaar verkeerd begrijpen. Er kan dan onbedoeld een prijzenoorlog ontstaan. 

Zelfbinding en geloofwaardige dreiging 
Een omgekeerd probleem is dat dreigen met tit-for-tat gedrag niet geloofwaardig is. Met het 
ontketenen van een prijzenoorlog straft een bedrijf namelijk niet alleen de ander, maar benadeelt 
het bedrijf ook zichzelf. De concurrenten verwachten daarom dat het bedrijf hen niet zal straffen 
door prijzen nog verder te verlagen wanneer zij hun afzet verhogen. Om de verwachtingen over 
haar gedrag te beïnvloeden, moet een bedrijf laten zien dat ze het écht meent als ze met een 
prijzenoorlog dreigt. In het blok Samenwerken en verdelen heb je gezien hoe je de verwachtingen 
van anderen over jouw gedrag kunt beïnvloeden door je zelf op een zichtbare manier te binden 
aan een onomkeerbare keuze. Een belangrijke vorm van zelfbinding zijn verzonken kosten. Om 
de dreiging met een prijzenoorlog geloofwaardig te maken, kan een oligopolist bijvoorbeeld 
investeren in een grote productcapaciteit die alleen bruikbaar is voor een bepaald product (zie 
figuur 4.6). 
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Figuur 4.6 Zelfbinding en duopolie 

Je ziet in figuur 4.6 de beslisboom van de duopolisten Philips en Narva uit tabel 4.1. Philips kan 
kiezen om dan zichtbaar te investeren in een dure fabriek die alleen te gebruiken is voor de 
app-lamp. Narva weet nu dat Philips de app-lamp zelfs tegen een lage prijs zal aanbieden om de 
fabriek maar te laten draaien. De dreiging om na toetreding van Narva de prijzen laag te houden 
is geloofwaardig. Daardoor ziet Narva af van toetreding. Zonder het bouwen van deze fabriek zou 
de dreiging niet geloofwaardig zijn en zou Narva wel toetreden.  

Samenspanning en beroving  
Bedrijven maken soms afspraken, bijvoorbeeld over de prijzen en de verdeling van de productie, 
om hun marktmacht te vergroten. Je spreekt dan van een kartel. Samenwerking in kartels is 
verboden omdat het beperken van de onderlinge concurrentie ten koste gaat van vragers en en 
daarmee van de doelmatigheid van de markt als ruilplatform. Samenspanning tussen een deel 
van de deelnemers ten koste van andere deelnemers brengt belangen uit balans en vernietigt 
daardoor waardevolle samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

Vanwege het verbod op kartelvorming en de risico’s van een prijzenoorlog, concurreren 
oligopolisten liever op productdifferentiatie dan op prijs, bijvoorbeeld door andere kwaliteiten, 
services, contractvormen of productimago. Denk aan de grote variëteit in mobiele telefoons 
en abonnementsvormen. Zo transformeren de aanbieders een homogeen oligopolie (hetzelfde 
product met weinig aanbieders) in een heterogeen oligopolie (gedifferentieerde producten met 
weinig aanbieders).  

In tabel 4.2 is de pay-off matrix voor Philips en Narva uitgebreid met de gevolgen voor het 
consumentensurplus. Het derde getal staat voor het consumentensurplus en het vierde getal voor 
het totale surplus van alle vragers en aanbieders samen. De pay offs zijn gemeten in miljoenen €. 
Je ziet dat de strategie van een lage afzet en een hoge prijs de consumenten berooft van surplus. 
Bij een lage prijs is het surplus voor alle vragers en aanbieders maximaal.   

Tabel 4.2 Duopolie en het beroven van consumenten  

Bedrijf Narva

Lage afzet, hoge prijs Hoge afzet, lage prijs 

Bedrijf Philips 
Lage afzet, hoge prijs ( 1 ; 1 )     ( 0 ; 2 ) ( –1 ; 2 )     ( 2 ; 3 )

Hoge afzet, lage prijs ( 2 ; –1 )     ( 2 ; 3 ) ( 0 ; 0 )     ( 4 ; 4 )

Philips

Investeren

Niet investeren

Toetreden

Toetreden

Niet toetreden

Niet toetreden

–3 ; –3

1 ; –2

0 ; 1

0 ; 0

Narva

Narva
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4.7  Schaalvoordelen en marktmacht

d Doel
Je leert dat monopolistische concurrentie op korte termijn op monopolie lijkt, maar dat toe- 
en uittreding op lange termijn de winsten beperkt.

Schaalvoordelen en natuurlijk monopolie
In de vorige paragrafen hebben we gekeken naar aanbieders die bij hoge productie te 
maken kregen met stijgende gemiddelde kosten. Maar vaak zijn de ontwikkelkosten van een 
product, zoals een medicijn of een nieuw internetplatform, belangrijker dan de marginale 
productiekosten. Die verzonken kosten zorgen ervoor dat de gemiddelde totale kosten per 
product blijven dalen bij meer productie. Vanwege schaalvoordelen kan het product dan het 
goedkoopst worden geproduceerd door een monopolist. We spreken dan van een natuurlijk 
monopolie.  

Philips is zich ook gaan toeleggen op medische apparatuur. Met dit apparaat is Philips 
monopolist op deze markt. 

Te veel of te weinig marktmacht 
Bij goederen die met schaalvoordelen worden geproduceerd is het de vraag of de aanbieder te 
veel of te weinig marktmacht heeft. 
• Heeft het bedrijf te veel marktmacht, dan kan het een hogere prijs afdwingen dan nodig is om 

de gemiddelde totale kosten per product terug te verdienen. Door de hoge marktprijs worden 
sommige transacties die gezamenlijk surplus opleveren onaantrekkelijk voor de consument.  

• Heeft het bedrijf te weinig marktmacht, dan zal de marktprijs onder de gemiddelde totale 
kosten liggen. Een bedrijf die voorziet dat het haar verzonken kosten niet zal kunnen terug 
verdienen, zal het product niet gaan produceren. Het marktsurplus komt nu niet tot stand 
omdat de samenwerking verliesgevend is voor het bedrijf.

Het geval met te veel marktmacht voor Philips zie je in het linkerpaneel van figuur 4.7. Het 
marktevenwicht wordt gegeven door het snijpunt van de vraagcurve en de voor marktmacht 
gecorrigeerde leveringsdrempelcurve van de monopolist. In dat evenwicht liggen de (rode) 
gemiddelde totale kosten (GTK) onder de (bruine) vraagcurve. De gemiddelde winst (GW) van de 
monopolist is dus positief: GW = GO – GTK > 0. Als het product van de gemiddelde winst en de 
hoeveelheid is de totale winst (TW) het blauwe vlak. 

Het geval met te weinig marktmacht zie je in het rechterpaneel van figuur 4.7. Daar overtreffen 
de GTK de GO zodat er verlies wordt gemaakt (het rode vlak). Philips zal op korte termijn nog wel 
produceren omdat het producentensurplus positief is, maar Philips zal de vaste productiefactoren 
niet vervangen. Op termijn staakt de productie.  

Marktmacht en de rol van toe- en uittreders in andere marktsegmenten
Bij monopolistische concurrentie kunnen nieuwe bedrijven niet toetreden tot de 
marktsegmenten van de bestaande monopolisten omdat ze andere producten voortbrengen. 
Maar omdat de producten van deze bedrijven wel dezelfde behoeften vervullen, beïnvloeden 
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ze wel elkaars afzetvolume. Hanteren de monopolisten in hun marktsegmenten hoge prijzen, 
dan lokt dat nieuwe toetreders en daalt de vraag in het marktsegment van de monopolist. Zijn 
de prijzen juist te laag om winst te maken, dan zullen sommige bedrijven uittreden zodat de 
vraag, de prijzen en de winsten van de overblijvende bedrijven zich kunnen herstellen. Door de 
concurrentie van toe- en uitreders verdienen de monopolisten op lange termijn precies genoeg 
om hun constante kosten terug te verdienen. Ze maken winst noch verlies.     

Figuur 4.8 Monopolistische concurrentie 

Philips levert een bijzonder beademingsapparaat op een markt met monopolistische 
concurrentie. Als in figuur 4.8 de vraagcurve op korte termijn (de bruine lijn) hoger ligt dan 
de langetermijn-vraagcurve, maken bedrijven winst en komen er nieuwe toetreders. Als de 
vraagcurve op korte termijn (de oranje lijn) lager ligt dan de langetermijn-vraagcurve, maken 
bedrijven verlies en zullen er bedrijven uittreden. Op de lange termijn ligt het evenwicht daar 
waar de blauwe, voor marktmacht gecorrigeerde, leveringsdrempelcurve de rode GTK-curve snijdt 
en het producentensurplus gelijk is aan de constante kosten (het bruine vlak). 
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Figuur 4.7 Schaalvoordelen en marktmacht 
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 Uit balans  •  De markt faalt 

De markt kan falen bij het organiseren van wederkerigheid omdat niet alle externe effecten 
op het maatschappelijk surplus beprijsd zijn. Individuele belangen botsen dan met het 
collectieve belang van een zo groot mogelijk maatschappelijk surplus. Concurrentie leidt dan tot 
averechtse selectie: bedrijven concurreren op wie het beste is in het beroven in plaats van het 
dienen van anderen. 

De reikwijdte van private externe effecten is beperkt tot de transactiepartners zelf. De 
complexiteit van de samenwerking maakt dat vragers de kwaliteit van het geleverde goed niet 
goed kunnen beoordelen. Vertrouwen in wederkerigheid is dan kwetsbaar voor besmettelijk 
moreel wangedrag waarbij aanbieders vragers beroven door op de kwaliteit te beknibbelen. 
Doordat de kwaliteit van hun goederen niet beprijsd wordt op de markt kunnen concurrerende 
bedrijven alleen overleven als ze het morele wangedrag van andere aanbieders overnemen. 

Collectieve externe effecten strekken zich uit naar degenen die niet als vrager of aanbieder 
beslissen over de transactie. De complexiteit betreft hier niet zozeer de aard van het geruilde 
goed maar het grote aantal belanghebbenden. De externe effecten hebben namelijk het karakter 
van een collectief goed. Het niet-uitsluitbare karakter van deze goederen maakt het organiseren 
van wederkerigheid via de markt moeilijk: degene die betaalt voor het internaliseren van de 
externe effecten profiteert daar zelf nauwelijks van. Als de collectieve externe effecten niet 
worden geïnternaliseerd in marktprijzen, zijn de marktprijzen geen goede indicator meer 
voor het effect van het gedrag van marktpartijen op het maatschappelijk surplus. Het gevolg 
is een conflict tussen het individuele en maatschappelijke belang. Goederen waarvan het 
maatschappelijke surplus door positieve externe effecten boven het individuele surplus ligt 
noemen we sociale deugdgoederen. Zijn de positieve externe effecten privaat, dan spreken 
we van quasi-collectieve goederen. Bij negatieve externe effecten spreken we van sociale 
zondegoederen: het individuele surplus ligt hier boven het maatschappelijke surplus. De externe 
effecten zorgen ervoor dat aanbieders, die zich ethisch gedragen door rekening te houden met de 
effecten van hun gedrag op het externe surplus, worden weggeconcurreerd door bedrijven die 
hun eigen belang vooropzetten. 

Ook marktmacht en schaalvoordelen doen marktprijzen falen bij het organiseren van 
wederkerigheid. Marktmacht van aanbieders wordt veroorzaakt door productdifferentiatie 
en toetredingsdrempels. Productdifferentiatie resulteert in marktmacht bij monopolistische 
concurrentie. Bij een homogeen oligopolie zijn toetredingsdrempels de oorzaak. Bij een 
heterogeen oligopolie of een monopolie spelen beide beperkingen van de concurrentie 
een rol. Ook vragers kunnen over marktmacht beschikken. Dat geldt bijvoorbeeld voor een 
monopsonist als enige vrager op de markt.  

Een partij met marktmacht kan zijn afzet manipuleren om zijn transactiepartners van surplus 
te beroven via een voor hen ongunstiger marktprijs. De vraag- en aanbodcurven van partijen 
met marktmacht die hun eigen belang voorrang geven sporen hierdoor niet langer met de 
maatschappelijke opbrengsten en kosten. Doordat het wordt gemanipuleerd om het surplus 
te herverdelen naar partijen met marktmacht, kan de marktprijs wederkerigheid niet meer 
goed organiseren. Transacties die het gezamenlijk surplus vergroten komen niet meer tot stand 

samenvatting
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omdat kwetsbare partijen die het slachtoffer zijn van marktmacht niet meer profiteren van de 
samenwerking. Het berovingsprobleem dat daardoor ontstaat maakt de markt een niet-coöperatief 
in plaats van een coöperatief spel. De belangen van de samenwerkingspartners zijn uit balans. 

Samenspannen van aanbieders in kartels is verboden omdat het de doelmatigheid van de markt 
aantast. Maar bij goederen die met schaalvoordelen worden geproduceerd is sprake van een 
natuurlijk monopolie. Bij het bepalen van de prijs van deze goederen staat de samenleving voor 
een dilemma omdat de marginale productiekosten onder de gemiddelde kosten liggen. Aan de 
ene kant wil je zo weinig mogelijk consumenten uitsluiten van het profijt van een goed dat met 
lage marginale kosten wordt geproduceerd. Dat vraagt een lage prijs gelijk aan de marginale 
productiekosten. Aan de andere kant wil je voorkomen dat de aanbieder verlies leidt. Dit vraagt 
een prijs die hoog genoeg is om de gemiddelde totale kosten te dekken. Bij monopolistische 
concurrentie zorgt toe- en uitreding er op langere termijn voor dat de prijs gelijk is aan de 
gemiddelde totale kosten zodat er winst noch verlies wordt gemaakt. 
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 Uit balans  •  De markt faalt 

Averechtse selectie: het proces waarbij goederen met een lage kwaliteit goederen met een hoge 
kwaliteit uit de markt prijzen, omdat vragers de kwaliteit van de goederen niet goed kunnen 
beoordelen.

Collectieve externe effecten: de gevolgen van een transactie voor belanghebbende derden die 
niet direct bij deze transactie betrokken zijn en die daardoor geen stem hebben in het al of niet 
tot stand komen van de transactie.

Externe surplus: het surplus van partijen die niet meebeslissen over markttansacties maar 
wiens belang wel geraakt wordt door deze transacties. 

Heterogeen oligopolie: een markt met een beperkt aantal aanbieders dat groter is dan één. Elke 
aanbieder biedt een gedifferentieerd, heterogeen product aan. 

Homogeen oligopolie: een markt met een beperkt aantal aanbieders dat groter is dan één. Alle 
aanbieders bieden hetzelfde homogene product aan. 

Kartel: samenwerking tussen aanbieders bij het verhogen van hun marktprijzen om zo hun 
surplus te vergroten ten koste van het surplus van consumenten. 

Maatschappelijk surplus: het surplus van alle belanghebbenden, dus niet alleen het private 
surplus van degenen die beslissen over een transactie, maar ook derden.

Marktmacht: het vermogen om de marktprijs van een goed te beïnvloeden. In 
onderhandelingen hebben de betrokken partijen per definitie marktmacht.   

Monopolie: een markt met maar één aanbieder.  

Monopsonist: Een markt met slechts één vrager.

Monopolistische concurrentie: een markt waarop een groot aantal bedrijven gedifferentieerde 
producten aanbiedt.

Moreel wangedrag: gedrag waarbij een beslisser ongezien een andere belanghebbende berooft 
van welvaart. 

Natuurlijk monopolie: vanwege schaalvoordelen kan één aanbieder produceren met lagere 
gemiddelde kosten dan meerdere aanbieders.    

Private externe effecten: de gevolgen van de keuze van een beslisser voor een andere partij 
die betrokken is bij een transactie en een doorslaggevende stem heeft in het al of niet tot stand 
komen van de transactie. 

begrippenlijst
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Productdifferentiatie: elk bedrijf biedt een uniek product aan dat verschilt van de producten 
die andere bedrijven aanbieden. 

Quasi-collectieve goederen: goederen die in theorie individueel leverbaar zijn, maar die toch 
door de overheid worden geleverd of gesubsidieerd.
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Meer balans 
Marktfalen aanpakken   
In het tweede deel, Uit Balans, heb je gezien dat markten en bedrijven niet alleen welvaart 
scheppen maar ook welvaart kunnen vernietigen:
• Bij een informatieachterstand over de kwaliteit van een goed, kan een vrager onbedoeld een 

aanbieder kiezen die niet de kwaliteit levert die de vrager verwacht.
• Als collectieve externe effecten onvoldoende meegenomen worden in de marktprijs, kunnen 

vragers en aanbieders de maatschappij van welvaart beroven.
• Als partijen niet inwisselbaar zijn kunnen ze hun transactiepartners beroven door de 

marktprijs in hun voordeel te veranderen. Schaalvoordelen leiden niet alleen tot marktmacht 
maar maken ook een zekere mate van marktmacht noodzakelijk om te voorkomen dat 
bedrijven verlies leiden als ze met schaalvoordelen produceren.   

In dit deel gaan we kijken wat wij aan deze drie marktfalens kunnen doen. We gebruiken daarvoor 
dezelfde medicijnen als in de blokken Kiezen en welvaart en Samenwerken en verdelen: Helpt het 
om marktpartijen meer vrijheid te geven, of moeten bepaalde keuzes dwingend opgelegd worden? 
Of kunnen partijen zich vrijwillig binden om rekening te houden met het belang van anderen?  
Hoofdstuk 5 bespreekt externe effecten op de markt. Marktpartijen kunnen daar zelf wat aan 
doen maar vaak moet ook de overheid in actie komen. 

De bollenboeren in Noord-Holland produceren positieve- en negatieve externe effecten. De 
kleurige bloeiende velden trekken bezoekers, maar het gebruik van pesticiden schaadt de natuur 
en gezondheid van omwonenden.

Hoofdstuk 6 gaat over marktmacht. Hoe voorkomen we dat bedrijven te veel marktmacht 
krijgen en misbruik maken van marktmacht? Hoe geven we bedrijven die met schaalvoordelen 
produceren, voldoende marktmacht zodat ze verzonken kosten kunnen terugverdienen?

Hoe kan de overheid zorgen dat Philips niet te veel marktmacht krijgt?  

Hoofdstuk 7 onderzoekt hoe de overheid marktprijzen kan beïnvloeden en wat de implicaties 
zijn voor de omvang en de verdeling van het surplus op de markt. Hoe kan de overheid 
haar marktmacht inzetten ten behoeve van het collectieve goed van een rechtvaardige 
inkomensverdeling zonder dat dit de doelmatigheid van de markt aantast?   

Zonder overheidsbeleid is de huur van een gemiddelde huurwoning te hoog voor veel bewoners. 
De overheid legt daarom een maximumprijs op om te voorkomen dat huren de pan uit rijst. 
Hierdoor trekken sommige aanbieders van woningen zich terug. Veel vragers naar een 
huurwoning moeten hierdoor jaren op hun woning wachten. 

Markten en bedrijven bijsturen vanuit het algemeen belang, daar gaat dit derde deel over.
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 Hoofdstuk 5   •   Externe effecten beprijzen   

In dit hoofdstuk kijken we naar externe effecten in markten. Niet alle effecten van individueel 
aanbod- of vraaggedrag op anderen zijn dan geïnternaliseerd in de marktprijs. Bij private externe 
effecten gaat het om niet-beprijsde effecten op de transactiepartner. De transactiepartijen 
kunnen deze belangenconflicten vaak zelf oplossen door de vrije marktwerking te verbeteren of door 
zich vrijwillig te binden aan duurzame relaties (paragraaf 5.1). Maar soms moet ook de overheid eraan 
te pas komen om partijen te dwingen (paragraaf 5.2, 5.3 en 5.4). Bij collectieve externe effecten gaat het 
om niet-beprijsde effecten op andere belanghebbenden dan de marktpartijen zelf. De overheid 
kan dan met dwingende instrumenten ingrijpen (paragraaf 5.2, 5.3 en 5.4), maar marktpartijen 
kunnen deze collectieve externe effecten ook vrijwillig internaliseren (paragraaf 5.5).    

5.1  Concurrentie of relatie 

d Doel
Je kunt uitleggen welke instrumenten averechtse selectie als gevolg van private externe 
effecten kunnen bestrijden. 

Flexibiliteit versus binding 
Averechtse selectie is het gevolg van asymmetrische informatie over de kwaliteit van het 
geruilde goed. Vragers lopen dan het gevaar onbedoeld te kiezen voor aanbieders die lagere 
kwaliteit leveren. Daar kunnen transactiepartijen op twee manieren iets aan doen: 
• Goede publieke informatie over de kwaliteit van de geleverde goederen en flexibiliteit van 

vragers om hun transactiepartners in te kunnen wisselen voor de aanbieders die een betere 
prijs-kwaliteitsverhouding leveren.

• Duurzame samenwerkingsrelaties waarbij partijen zich voor langere tijd aan elkaar 
binden zodat ze elkaar kunnen leren kennen en vertrouwen. Omdat je weet wat je aan je 
samenwerkingspartner hebt, hoef je niet alles over het product te weten. Je wisselt je partner 
niet zomaar in voor een andere aanbieder die je een betere prijs-kwaliteitsverhouding 
voorspiegelt maar die je nog niet kent. 

Kwaliteitsinformatie verbeteren 
We bespreken nu eerst de eerste oplossingsrichting: het verbeteren van publieke informatie over 
de geleverde kwaliteit zodat vragers de voor hen beste aanbieder kunnen kiezen. Marktpartijen 
kunnen op drie manieren zorgen voor betere productinformatie:
• Aanbieders kunnen, als agenten van de vragers, hun gezamenlijke reputatie als betrouwbare 

leveranciers opbouwen zodat klanten hen gaan vertrouwen en bereid zijn meer te betalen. 
Zo biedt bijvoorbeeld de BOVAG als samenwerkingsverband van ondernemers in de 
autobranche kopers van tweedehandsauto’s een garantie. Of stellen professionals zoals 
artsen of notarissen gedragsrichtlijnen op die ze zelf afdwingen. Een potentieel nadeel 
van zulke richtlijnen is dat ze de onderlinge concurrentie belemmeren omdat ze als 
toetredingsdrempel kunnen gaan functioneren. 
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• Als principalen, kunnen vragers zelf actie ondernemen om de kwaliteit van de geleverde 
goederen beter te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld door de goederen te laten keuren of bij 
een sollicitatie een achtergrondonderzoek te doen. Ze kunnen hiervoor eigen organisaties 
opzetten, zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond. 

• Derde partijen die onafhankelijk zijn van de aanbieders kunnen de kwaliteit van de geleverde 
goederen beoordelen. Het kan hierbij gaan om een private partij zijn die keurmerken afgeeft. 
Maar ook om publieke instanties die eisen mogen stellen aan de kwaliteit van de geleverde 
goederen. Denk bijvoorbeeld aan de onderwijsinspectie, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Als principalen moeten de vragers voldoende vertrouwen 
hebben in deze partijen. Deze agenten moeten voldoende expertise hebben en bovendien het 
belang van de principaal willen dienen, ook als dat botst met hun korte-termijn eigen belang. 

Veel bollenboeren spuiten kwistig met pesticiden maar dat vermindert de kwaliteit van de 
bollen. Het verminderen van het gifgebruik is iets wat de boeren onderling kunnen afspreken en 
bekend kunnen maken. De vragers kunnen zich verenigen in een club die test hoeveel pesticiden 
er in bloembollen worden aangetroffen. Ook is de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) als 
overheidsinstantie verantwoordelijk voor de keuring van bloembollen.

Sommige autoproducenten uit Zuid-Korea geven de langste garantie op nieuwe auto’s. Elke 
reparatie op een auto tot zeven jaar na de aankoop, is gratis. ‘7 jaar garantie vanwege pure 
kwaliteit’, is de reclameslogan. Meer dan 150.000 km mag er in de tussentijd niet zijn gereden.

Complexe en duurzame samenwerking
Het verzamelen en beoordelen van betrouwbare informatie over de geleverde goederen is lastig 
als het om complexe samenwerking gaat. De kosten van het steeds opnieuw zoeken naar de beste 
partner zijn dan hoog. Zo wil een winkelier niet elke dag opnieuw nieuw personeel inwerken.
Naast het verzamelen van informatie om steeds de beste transactiepartner te kiezen, zijn 
relaties daarom een tweede oplossingsrichting om het vertrouwen in de kwaliteit van de 
geleverde goederen te doen toenemen. Binnen relaties binden de samenwerkingspartners 
zich voor langere tijd aan elkaar. In plaats van eenmalige ruil is sprake is van een herhaald 
spel, waarbij de samenwerkingspartners elkaar leren kennen, vertrouwen en waarderen. Voor 
producenten en consumenten op de productmarkt gaat het dan om persoonlijke service en het 
opbouwen van wederzijdse loyaliteit. Op de arbeidsmarkt binden werknemers en werkgevers 
zich vaak voor langere tijd aan elkaar om beter te kunnen samenwerken. Zoals je eerder hebt 
gezien in paragraaf 5.4 van het blok Samenwerken en verdelen gaan relaties ook gepaard met 
nadelen. Zo moeten andere instrumenten zoals sociale normen en hiërarchie de informerende 
en motiverende rol van marktprijzen overnemen. Verder moeten de samenwerkingspartners 
conflicten voorkomen over de verdeling van het surplus van samenwerking. 
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5.2  Subsidies 

d Doel
Je kunt uitleggen hoe subsidies positieve externe effecten kunnen internaliseren in de 
marktprijs. 

Subsidies internaliseren positieve externe effecten  
De overheid kan de positieve externe effecten internaliseren in de marktprijs door de 
marktpartijen subsidies te geven. Bij private externe effecten belonen subsidies aanbieders 
die goede kwaliteit leveren. Het gaat daarbij om zogenaamde bemoeigoederen of quasi-
collectieve goederen zoals zorg, onderwijs, omroepen en financiële producten als pensioen. Denk 
bijvoorbeeld aan scholen die subsidie krijgen als de onderwijsinspectie de kwaliteit van het 
onderwijs als voldoende beoordeelt. 

Subsidies kunnen ook positieve collectieve externe effecten internaliseren. Zo kunnen boeren 
beloond worden als ze de koeien meer buiten laten grazen en zo een bijdrage leveren aan de 
collectieve goederen van het landschap en dierenwelzijn. Door de marktpartijen te belonen 
voor de opbrengsten van hun gedrag op anderen, gaat het individuele belang van deze partijen 
parallel lopen met het maatschappelijke belang.   

De overheid kan milieuvriendelijkere bestrijdingsmiddelen subsidiëren. Daarmee internaliseert de 
overheid de private externe effecten op de gezondheid van zowel boer als klant. 

Door ruil af te dwingen, bestrijdt dwang averechtse selectie 
Subsidies worden gefinancierd door dwang. De overheid dwingt de belanghebbenden die 
profiteren van de externe effecten de subsidies te financieren. De overheid organiseert zo de ruil 
die op de vrije markt niet tot stand komt omdat vragers de kwaliteit van het private goed niet 
goed kunnen beoordelen of omdat ze meeliften op de bijdragen van anderen aan een collectief 
goed. Door de subsidies te laten financieren door degenen die profiteren van de goederen, 
dwingt de overheid wederkerigheid af tussen de vragers die profiteren van de opbrengsten en 
de aanbieders die de kosten dragen. Daardoor is voldaan aan de voorwaarden voor doelmatige 
samenwerking uit paragraaf 1.4 van het blok Samenwerken en verdelen: iedereen wint omdat 
de partijen die profiteren degenen compenseren die de kosten van de samenwerking dragen. 
Aanbieders die bijdragen aan het welzijn van anderen worden daarvoor beloond. Concurrentie 
selecteert daardoor niet langer de aanbieders die het beste beroven maar de aanbieders die het 
meeste bijdragen aan de welvaart. Subsidies lossen zo het probleem van averechtse selectie op. 
Concurrentie schept een maximaal surplus.  

Boeren met veel grasland of akkers krijgen een subsidie wanneer zij de natuur meer ruimte geven 
op hun grond. Dit betekent later maaien, minder kunstmest, minder pesticiden, bepaalde stroken 
aan de randen lang laten groeien, etc. Planten, weide- en akkervogels en andere dieren profiteren 
en burgers ook door gezondere landbouwproducten en meer biodiversiteit.  
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Maatschappelijke welvaart 
Figuur 5.1 laat het effect van een subsidie grafisch zien bij externe effecten. Door de subsidie (de 
paarse pijl) stijgt de feitelijke betalingsbereidheid (de blauwe curve) naar de maatschappelijke 
betalingsbereidheid (de groene curve). Daardoor internaliseert de marktprijs de positieve 
externe effecten van meer aanbod. De hogere marktprijs neemt het conflict weg tussen het 
individuele belang van de aanbieders en het maatschappelijk belang. Het marktevenwicht (het 
snijpunt tussen private aanbod en private vraag) verschuift daardoor naar het maatschappelijke 
optimum (het snijpunt tussen maatschappelijk aanbod en vraag).  De bruine pijl geeft aan hoe 
de hoeveelheid verschuift naar het maatschappelijke optimum. 

Figuur 5.1 Subsidies en sociale deugdgoederen 

 
Het onderwijs is in Nederland een markt waarmee de overheid zich intensief bemoeit. Doordat 
de overheid het onderwijs grotendeels betaalt, kan de overheid eisen stellen aan de kwaliteit. 
De overheid heeft hiervoor de Onderwijsinspectie opgericht. De informatie asymmetrie over de 
kwaliteit wordt hiermee opgeheven. Wanneer de overheid het perfect uitmeet, dan is de subsidie 
gelijk aan het (positieve) verschil tussen de maximale betalingsbereidheid en de minimale 
leveringsdrempel op de ontbrekende markt voor goed onderwijs. De subsidie van € 20 duizend 
verschuift de vraagcurve omhoog van p = –Q + 6 naar de maatschappelijke betalingsbereidheid 
van p = –Q + 6 + 2 = –Q + 8. Door het verschil tussen de betalingsbereidheid en de leveringsdrempel 
te overbruggen, schept subsidie de ontbrekende markt voor goed onderwijs. De extra ruil is € 1 miljoen, 
weergegeven door de bruine pijl naar rechts in figuur 5.1. Het surplus van de door de subsidie 
gecreëerde samenwerking is het gemiddelde surplus van de ruil (de helft van prijsverstoring van  
€ 20 duizend per eenheid) maal de extra ruil (€ 1 miljoen), dwz ½ * 20 * 1 = € 10 miljard.
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5.3  Belastingen  

d Doel
Je kunt uitleggen hoe belastingen negatieve externe effecten kunnen internaliseren in de 
marktprijs.  

Negatieve externe effecten 
Het gedrag van marktpartijen kan ook negatieve externe effecten hebben op anderen, 
zoals bij milieuvervuiling of onveiligheid. Als die kosten niet worden meegenomen in de 
leveringsdrempel en daardoor niet worden geïnternaliseerd in de marktprijs, botst het 
individuele belang van marktpartijen met dat van anderen. Door meer sociale zondegoederen 
te produceren kunnen marktpartijen winnen ten koste van anderen. In plaats van dat burgers 
waarde scheppen voor elkaar, kunnen ze elkaar van surplus beroven. 

Zondegoederen 
Figuur 5.2 illustreert een zondegoed grafisch. De private leveringsdrempel van aanbieders 
(de blauwe curve) onderschat de maatschappelijke kosten van extra productie en daarmee 
de maatschappelijke leveringsdrempel (de groene curve). De neerwaartse rode pijl geeft de 
negatieve externe effecten weer die de blauwe private leveringsdrempel uit balans brengt met 
de groene maatschappelijke leveringsdrempel. De hoeveelheid in het marktevenwicht (het 
snijpunt tussen de blauwe aanbodcurve en de zwarte vraagcurve) ligt hoger dan die in het 
maatschappelijke optimum (het snijpunt van de groene marginale maatschappelijke kosten en 
de zwarte marginale maatschappelijke kosten zoals gegeven door de vraagcurve). 

Figuur 5.2 Sociale zondegoederen en belastingen   

De productie van staal door producent Blik veroorzaakt negatieve externe effecten: fijnstof, zware 
metalen en broeikasgas. Daarom ligt de private leveringsdrempel onder de maatschappelijke 
leveringsdrempel. Er wordt te goedkoop, te veel staal aangeboden. 
 
Gedragseffecten van heffingen 
De overheid kan marktpartijen belastingen opleggen om de negatieve externe effecten te 
internaliseren. Belastingen zijn wettelijk verplichte heffingen opgelegd door de overheid. Als 
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aanbieders belasting moeten afdragen, verhogen zij hun leveringsdrempel met de omvang van 
de belasting om na het afdragen van de belasting hetzelfde over te houden aan de verkoop van 
een extra geleverde eenheid. De opwaartse verschuiving van de leveringsdrempelcurve met de 
belasting resulteert in een nieuw marktevenwicht met een hogere marktprijs. 

Heffingen en zondegoederen 
Als de heffing gelijk is aan de negatieve externe effecten (zie de paarse pijl in figuur 5.2) 
organiseert de overheid wederkerigheid: het brengt de marktpartijen de kosten in rekening 
die ze voor anderen veroorzaken. Door de vervuilers te laten betalen, bijvoorbeeld, dwingt ze 
deze partijen te betalen voor het gebruik van de publieke productiefactor van de natuur. Door 
een heffing die gelijk is aan de externe kosten verschuift de feitelijke leveringsdrempel (de 
blauwe lijn in figuur 5.2) naar de maatschappelijke leveringsdrempel (de groene lijn in figuur 
5.2). Daardoor internaliseert de marktprijs de negatieve externe effecten van extra vraag en 
valt het nieuwe marktevenwicht samen met het maatschappelijke optimale hoeveelheid (het 
snijpunt tussen de groene lijn van de maatschappelijke kosten en de zwarte vraagcurve van de 
maatschappelijke opbrengsten): de productie valt terug naar het maatschappelijke optimum (de 
bruine pijl). Het internaliseren van de externe kosten door het heffen van belastingen lost het 
probleem van averechte selectie op. Concurrentie selecteert niet langer de aanbieders die het 
maatschappelijk surplus vernietigen maar degenen die bijdragen aan dat surplus. 

De overheid legt staalproducenten een CO2-heffing op van € 200 per ton staal. Hierdoor verschuift de 
aanbodcurve p = Q + 200 met € 200 per ton omhoog naar de maatschappelijke aanbodcurve van  
p = Q + 400. De hoeveelheid staal vermindert in het marktevenwicht daardoor met 1 miljoen ton. Dit 
is de bruine horizontale pijl. De inefficiënte markt die waarde vernietigd wordt weggenomen. 

De groene driehoek is de waarde die geschapen wordt door het weghalen van ondoelmatige 
markt. Het gewonnen maatschappelijk surplus is € 100 miljoen: het gemiddelde verlies op de 
ondoelmatige transacties (de helft van de weggenomen prijsverstoring van € 200 per ton) maal de 
ondoelmatige productie van 1 miljoen ton. 

De blauwe driehoek staat voor het verlies van materiële welvaart als gevolg van de heffing. De 
heffing neemt een markt weg waarop de betalingsbereidheid van vragers voor staal hoger ligt dan 
de leveringsdrempel van aanbieders. Het surplus op deze markt is € 100 miljoen: het gemiddelde 
materiële surplus van € 100 per ton op de weggenomen markt maal de weggenomen hoeveelheid 
van 1 miljoen ton. Daar staat tegenover dat de immateriele externe effecten afnemen met € 200 
miljoen: de € 200 per ton maal de gereduceerde hoeveelheid staal van 1 miljoen. De winst aan 
immateriële welvaart overtreft dus het verlies aan materiële welvaart met € 100 miljoen. Per saldo 
wint de samenleving € 100 miljoen, de hierboven al berekende winst in maatschappelijk surplus.  

Overheidsfalen 
In theorie kan de overheid met subsidies en heffingen externe effecten internaliseren. Maar net 
als de markt kan ook de overheid falen, zeker omdat de overheid niet de beschikking heeft over 
marktprijzen als bronnen van informatie en motivatie als de markt faalt. Bestuurders ontberen 
daardoor vaak informatie over de betalingsbereidheid of leveringsdrempel van burgers of over 
de kwaliteit van de geleverde goederen. Door het falen van de markt, zijn andere dan financiele 
prikkels nodig om het individuele belang van overheidsbestuurders parallel te doen lopen met 
het maatschappelijke belang.
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5.4  Verhandelbare rechten

d Doel
Je kunt uitleggen hoe verhandelbare rechten negatieve externe effecten kunnen 
internaliseren in de marktprijs. 

Progressieve externe kosten 
Tot nu toe hebben we veronderstelt dat externe effecten een proportioneel verloop hadden. 
Maar wat als deze externe kosten progressief zijn, bijvoorbeeld omdat de negatieve effecten 
van vervuiling steeds scherper stijgen naarmate de vervuiling toeneemt? De externe effecten 
zijn dan niet constant maar fluctueren sterk met schokken in vraag en aanbod. Het is dan 
moeilijk voor de overheid om de heffing steeds aan te passen. In plaats van een instrument dat 
aangrijpt op de prijs, kan de overheid dan beter een instrument gebruiken dat aangrijpt bij de 
hoeveelheid, namelijk een maximum voor de hoeveelheid vervuiling die partijen gezamenlijk 
mogen veroorzaken. Je noemt zo’n plafond op de hoeveelheid een quotum, in dit geval dus een 
quotum voor de vervuiling. 

Figuur 5.3 Progressieve externe kosten         

De externe kosten van staalproductie hebben een progressief verloop. Boven een productie van 1,75 
miljoen ton stijgen de negatieve externe effecten sterk. In formulevorm zijn de externe marginale 
kosten 800*(Q − 1,75) wanneer Q > 1,75 miljoen ton. Als de som van de productiekosten van 200 + Q  
en de externe kosten, lopen de maatschappelijke marginale kosten sterk omhoog vanaf  
Q = 1,75 miljoen (zie de groene lijn in figuur 5.3). Het snijpunt van de maatschappelijke marginale 
kosten met de zwarte vraaglijn van 800 − Q (de maatschappelijke marginale opbrengsten van staal) 
geeft in het linkerpaneel van figuur 5.3 het maatschappelijke optimum van een productie van  
2 miljoen ton staal. De externe effecten in dat optimum zijn € 200 per ton. De optimale hoeveelheid 
kan worden bereikt door een prijsinstrument (namelijk een belasting van € 200 per ton, zie de paarse 
pijl) of door een hoeveelheidsinstrument (namelijk een emissieplafond van 2 miljoen ton).  
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Als de vraag stijgt naar 1000 − Q stijgt de optimale hoeveelheid naar 2,2 miljoen ton en de externe 
effecten naar € 355 per ton (zie het rechterpaneel van figuur 5.3). Het emissieplafond is dus 
stabieler dan een heffing (vergelijk het verschil tussen de bruine pijlen in de twee panelen van 
figuur 5.3 met het verschil tussen de paarse pijlen in de twee panelen). Het steeds aanpassen van 
een heffing die fors fluctueert met de condities in de markt is moeilijk voor de overheid. Bovendien 
ontstaan er bij belastingen aanzienlijke welvaartsverliezen als de overheid de condities in de 
markt verkeerd inschat. Het emissieplafond heeft in dit geval dus de voorkeur.     

Markt voor productiefactor natuur 
Door de totale emissies te beperken, beperkt de overheid het totale aanbod van de collectieve 
productiefactor van de natuur en introduceert het schaarste: als de ene partij meer van deze 
productiefactor wil gebruiken moet een andere partij deze productiefactor opgeven door minder 
te vervuilen. Om de schaarste van de publieke productiefactor natuur doelmatig te verdelen, 
kan de overheid de rechten verhandelbaar maken. Zo kan er een markt ontstaan voor de 
productiefactor natuur in de vorm van een markt voor emissierechten. 

Marktprijs internaliseert maatschappelijke kosten 
Net als een heffing op vervuiling internaliseert de marktprijs van een emissierecht de negatieve 
effecten van emissies op het collectieve goed van het milieu. Alleen wordt deze marktprijs 
niet door de overheid vastgesteld, maar is deze de uitkomst van vraag en aanbod op de markt 
voor emissierechten. De marktprijs van emissierechten informeert private partijen over de 
maatschappelijke kosten van het gebruik van de productiefactor natuur en motiveert hen 
het gebruik van deze productiefactor zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door schonere 
productietechnieken te ontwikkelen of over te schakelen naar minder vervuilende producten. 
Zo benut een markt voor emissierechten net als een heffing op vervuiling de informerende en 
motiverende rol van marktprijzen.

Markt verdeelt schaarste doelmatig 
Een markt voor emissierechten combineert dwang (je mag alleen produceren als je de rechten hebt) 
met vrijheid (je bent vrij die rechten te verhandelen). De dwingende overheidsrol is beperkt tot het 
bepalen van het totale aanbod van de productiefactor natuur en het controleren of alleen partijen 
vervuilen die beschikken over emissierechten. De overheid laat het verder aan de markt voor 
emissierechten over waar het beperkte aanbod van de productiefactor natuur het beste kan worden 
ingezet. Dan is er geen alwetende en goede overheid nodig maar kan de overheid vertrouwen op 
de informerende en motiverende rol van marktprijzen. De marktprijs voor emissierechten zorgt er 
namelijk voor dat de schaarse productiefactor natuur terecht komt bij partijen die met deze factor 
de meeste waarde kunnen scheppen. Het feit dat hun betalingsbereidheid de marktprijs overtreft, 
geeft aan dat deze partijen er meer waarde mee kunnen creëren dan anderen. 

Staalbedrijf Blik heeft de keuze tussen het kopen van emissierechten van andere bedrijven 
of het vergroenen van het productieproces. Beide opties kosten geld. Hoe hoger de prijs van 
emissierechten, hoe meer Blik zal vergroenen. Een hoge prijs geeft aan dat de externe kosten 
van vervuiling hoog zijn en dat er geen andere bedrijven zijn die de emissies goedkoper kunnen 
terugdringen dan Blink. Zo zorgt de prijs van emissierechten ervoor dat de belangen van Blik 
parallel lopen met die van de samenleving. Het milieu wordt beschermd en de emissiereductie 
wordt daar gedaan waar deze tegen de laagste kosten kan worden bereikt. 
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5.5  Sociale normen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

d Doel
Je kunt uitleggen hoe sociale normen externe effecten internaliseren in de individuele 
prijzen van burgers en daarmee ook in de marktprijzen. 

Sociale normen en het wij-gevoel 
Sociale normen kunnen helpen om welvaartsverlies als gevolg van externe effecten te beperken. 
De belangrijkste, meest fundamentele, sociale norm is dat je rekening houdt met de externe 
effecten van jouw gedrag op anderen. Als deel van hun persoonlijke identiteit willen mensen 
graag bij een groep horen en voor die groep van betekenis zijn. Het wij-gevoel stimuleert je 
partijen te belonen die rekening houden met de belangen van de groep en ze te straffen als ze 
dat niet doen, ook al kost het je wat. Economen spreken dan van altruïstisch tit-for-tat-gedrag. 
Zo koop je minder producten van bedrijven die het milieu vervuilen of mensen op een andere 
manier schaden en wil je niet werken voor dergelijke bedrijven of je geld erin investeren. 
Omgekeerd wil je bedrijven die anderen goed behandelen juist graag belonen door een hogere 
prijs te betalen voor hun producten of er te gaan werken of erin te investeren, ook al kost het je 
wat. 

Individuele welvaartsprijzen internaliseren externe effecten 
Sociale normen kunnen ervoor zorgen dat marktpartijen vrijwillig rekening houden met de 
effecten van hun gedrag op anderen zonder dat ze daarvoor direct financieel beloond worden. 
De overheid hoeft al deze effecten dus niet meer volledig te vertalen naar marktprijzen met 
subsidies en heffingen. Individuele gezinshuishoudens kunnen als consument, werknemer of 
kapitaalverschaffer namelijk vrijwillig kiezen voor het collectieve belang van de groep, ook al 
gaat dat ten koste van hun materiële belang. Hun individuele welvaartsprijzen internaliseren 
dan de externe effecten van hun gedrag. Ze ervaren meer immateriële welvaart door te kiezen 
voor milieuvriendelijke producten, betekenisvol werk en maatschappelijk verantwoorde 
investeringen.

Burgerschap
Een vorm van wij-gevoel is burgerschap. Dit wij-gevoel strekt zich dan uit tot de regio of het 
land waar je woont. Het vertrouwen dat burgers rekening houden met elkaars belang en 
zich daardoor inzetten voor het maatschappelijke surplus van een samenleving als geheel op 
plaatsen waar burgers zich met elkaar verbonden voelen is een belangrijke sociale norm. 

De meeste mensen zijn het erover eens dat je afval niet zomaar op straat gooit. Tot voor kort was 
het echter niet vanzelfsprekend dat wanneer er afval van iemand op straat ligt, je dat opruimt. 
Maar sinds de corona-pandemie zijn er steeds meer mensen die deze norm – het is normaal om 
andersmans afval op te ruimen – omarmen. Gewapend met een vuilniszak trekken ze de natuur 
in.  De hoeveelheid zwerfafval neemt zichtbaar af. Deze norm internaliseert extern effecten. 

SE-KE
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Sociale normen bestrijden averechtse selectie 
Bij externe effecten dreigt averechtse selectie in competitieve markten: niet de bedrijven die 
de meeste waarde scheppen voor de samenleving overleven de concurrentie maar de bedrijven 
die het beste zijn in het beroven van die samenleving. De bedrijven die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen door rekening te houden met de effecten van hun gedrag op het 
maatschappelijke surplus overleven de concurrentie niet. Maar als sociale normen klanten, 
werknemers en kapitaalverschaffers er toe brengen zulke bedrijven meer te gunnen dan andere 
bedrijven, dan gaan de marktprijzen die deze bedrijven betalen of ontvangen externe effecten 
internaliseren. Daardoor kunnen de bedrijven die zich ethisch gedragen, de concurrentie 
overleven met bedrijven die maatschappelijke surplus vernietigen. Sociale normen kunnen zo 
averechtse selectie bestrijden, waardoor de markt beter gaat functioneren. 

Zelfs als marktprijzen nu nog niet alle externe effecten internaliseren, zullen bedrijven met een 
lange-termijn horizon zich toch zoveel mogelijk maatschappelijke verantwoord gaan gedragen. 
De reden is welbegrepen eigen belang. Het scheppen van maatschappelijke waarde is namelijk 
duurzamer dan het vernietigen ervan. Samenlevingen zullen het bedrijven namelijk op den duur 
vaak onmogelijk maken om hen te beroven. Bedrijven die graag maatschappelijke ondernemen 
moedigen overheden aan om maatschappelijke normen over goed gedrag vast te leggen in 
regulering en te stimuleren met belastingen en subsidies. Op die manier verliezen concurrenten 
die het niet zo nauw nemen met de maatschappelijke normen hun concurrentievoordeel.    

Betrouwbare informatie naast motivatie 
Sociale normen nemen de motiverende rol van marktprijzen over als een financiële prikkel voor 
gezinnen om zich in te spannen voor het maatschappelijke belang. Om de informerende rol 
van marktprijzen over te nemen is betrouwbare informatie over de maatschappelijke effecten 
van producten en bedrijven nodig. In de eerste plaats dient in het publieke debat duidelijk te 
worden wat de samenleving belangrijk vindt. Vervolgens moeten burgers de informatie kunnen 
vertrouwen over de effecten van het gedrag van bedrijven op maatschappelijke doelen. 

De hardlopers en wandelaars die zwerfvuil oppikken, verbazen zich over de hoeveelheid plastic die 
ze vinden. Het besef dat wanneer ze zelf bepaalde producten niet meer kopen, deze producten ook 
niet meer in de natuur belanden, dringt meer en meer door. De verkoop van frisdrank in plastic 
flesjes of pakjes komt onder druk en de vraag naar drinkflesjes die hervulbaar zijn neemt toe. 
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 Hoofdstuk 6   •   
 Marktmacht en schaalvoordelen   

In hoofdstuk 4 heb je gezien hoe de markt kan falen als marktpartijen de prijzen op de 
markt kunnen beïnvloeden. In dit hoofdstuk leer je dat misbruik van deze marktmacht op 
drie manieren kan worden aangepakt: door concurrentie te bevorderen (paragraaf 6.1), door 
dwingende prijsregulering (paragraaf 6.2) en door vrijwillige binding van marktpartijen  
(paragraaf 6.3). Niet elk middel is altijd even geschikt. Zo is meer concurrentie mogelijk 
bij goederen die met weinig schaalvoordelen geproduceerd worden, maar is dwingende 
overheidsregulering vaak onontkoombaar op markten waar schaalvoordelen een grote rol spelen. 

6.1  Meer concurrentie of duurzame samenwerking 

d Doel
Je leert dat misbruik door marktmacht kan worden aangepakt met meer concurrentie of 
door duurzame samenwerkingsrelaties tussen vragers en aanbieders. 

Flexibiliteit versus binding
In paragraaf 5.1 heb je gezien dat private externe effecten kunnen worden bestreden op twee 
alternatieve manieren: concurrentie waarbij partijen voortdurend kunnen wisselen van 
transactiepartij of duurzame samenwerking waarbij partijen zich voor langere tijd aan elkaar 
binden. Ook bij het bestrijden van misbruik van marktmacht zijn deze twee alternatieve 
instrumenten beschikbaar: in de eerste plaats het vergroten van concurrentie door meer 
inwisselbaarheid en in de tweede plaats een herhaald spel waarin partijen op elkaar aangewezen 
zijn en met elkaar onderhandelen over de verdeling van het samenwerkingssurplus.

Meer concurrentie
Als partijen hun marktmacht misbruiken, kan de overheid proberen de concurrentie te 
vergroten. Als dat lukt, kan de overheid de prijsvorming overlaten aan de markt en hoeft ze niet 
op de hoogte te zijn van de individuele prijzen van vragers en aanbieders. Het vergroten van de 
concurrentie kan op meerdere manieren:
• Door toetredingsdrempels te verlagen kunnen nieuwe concurrenten de markt betreden. 
• Door het verbod op kartels te handhaven wordt voorkomen dat bedrijven prijsafspraken maken. 
• Door een bedrijf met een dominante marktpositie, zoals een monopolist, op te splitsen in 

meerdere bedrijven wordt concurrentie bevorderd. 

In 2019 kreeg internetbedrijf Google een boete van € 1,5 miljard van de Europese Commissie. 
Volgens de commissie misbruikte Google haar marktmacht in de advertentiemarkt. Google 
probeerde in 2006 en 2016 concurrenten Microsoft en Yahoo te benadelen door exclusieve 
contracten op te stellen met allerlei websites. Deze contracten waren illegaal, zo oordeelde 
de Europese Commissie. Eerder kreeg Google twee keer een boete wegens machtsmisbruik. 
€ 2,4 miljard voor machtsmisbruik bij prijsvergelijkingswebsites en € 4,3 miljard boete voor 
machtsmisbruik bij het besturingssysteem Android voor mobiele telefoons.
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Nadelen van het vergroten van concurrentie
Elk van de maatregelen heeft ook nadelen: 
• Verlagen van toelatingseisen tot de markt kan leiden tot averechtse selectie. Concurrenten 

met lage kwaliteitstandaarden kunnen namelijk toetreden zodat het vertrouwen in de 
kwaliteit van de producten afneemt en daarmee ook de betalingsbereidheid van vragers. 

• Het voorkomen van de schijn van prijsafspraken kan belemmerend werken voor het maken 
van afspraken tussen bedrijven om bijvoorbeeld meer duurzaam te produceren. 

• Het opsplitsen van een dominante speler in de markt, zoals bijvoorbeeld de NS, kan leiden tot 
minder schaalvoordelen.

Concurrentie om de markt
Als er door schaalvoordelen maar plaats is voor een of enkele aanbieders op een markt kan
de overheid concurrentie organiseren om de markt in plaats van op de markt. Dan nodigt de 
overheid potentiële aanbieders uit om te bieden op het recht om de markt gedurende een 
bepaalde periode te bedienen. Bij zo’n zogenoemde aanbestedingsprocedure legt de overheid 
bepaalde kwaliteitseisen op waaraan aanbieders moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het 
openbaar vervoer met regiobussen, of het recht om mobiele telefonie aan te bieden op bepaalde 
frequenties. Zo’n periodieke bieding vraagt wel om voldoende interesse van aanbieders die nu 
nog niet op de markt actief zijn, bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven. De overheid moet verder 
controleren dat de bieders niet samenspannen en voldoen aan kwaliteitseisen.

Relatie en onderhandelen 
De machtsbalans kan ook worden hersteld als zowel de aanbieders zich organiseren in een 
samenwerkingsverband als de vragers. De twee groepen zijn dan op elkaar aangewezen en 
kunnen dan een duurzame relatie aangaan waarin ze onderhandelen over de verdeling van 
het surplus dat ze door samen te werken creëren. Op de arbeidsmarkt geldt dat bijvoorbeeld 
voor vakbonden en werkgeversorganisaties die periodiek onderhandelen over lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden. Als de aanbieders en vragers via hun vertegenwoordigers een duurzame 
samenwerkingsrelatie ontwikkelen waarin ze elkaar leren kennen, vertrouwen en waarderen, 
kunnen ze doelmatig onderhandelen. Onderhandelingen zijn doelmatig als tegengestelde 
belangen over de verdeling van het surplus het gezamenlijk belang van doelmatige 
samenwerking niet aantasten. Marktmacht leidt dan niet tot verlies van surplus. Het dilemma 
tussen herverdeling en doelmatigheid verdwijnt omdat de partners elkaars individuele prijzen 
kennen en elkaar een deel van het surplus gunnen.    

Begin juni 2021 sloten de sociale partners – vakbonden en werkgevers – een opmerkelijk sociaal 
akkoord. De belangrijkste afspraken gingen over het terugdringen van flexwerk. Een vast 
contract moet weer de norm worden. Tegelijkertijd wordt het vaste contract wel minder vast 
dan in het verleden.  Alles bij elkaar zouden deze afspraken de rust moeten terugbrengen in de 
arbeidsverhoudingen. Wanneer er minder onvrede is en gestaakt wordt, dan neemt het surplus 
voor werkgevers en werknemers toe. 
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6.2  Prijsregulering ten behoeve van doelmatigheid 

d Doel
Je leert hoe de overheid marktprijzen kan reguleren ten behoeve van de doelmatigheid van 
de markt.

Marktmacht schaadt doelmatige samenwerking 
Je hebt gezien dat concurrentie niet goed werkt bij schaalvoordelen. Een beperkt aantal partijen 
domineert dan de markt, bijvoorbeeld aan de aanbodzijde van de productmarkt of aan de 
vraagzijde van de arbeidsmarkt. Deze partijen zijn niet inwisselbaar en hebben dus marktmacht: 
ze kunnen de marktprijs in hun voordeel manipuleren ten koste van de doelmatigheid van de 
markt als samenwerkingsplatform. Sommige transacties die het surplus vergroten komen niet 
tot stand omdat de partijen met marktmacht hun transactiepartners niet mee laten profiteren 
van het surplus. Om te zorgen dat marktprijzen voor wederkerigheid kunnen zorgen en niet 
misbruikt worden om anderen te beroven, kan de overheid de marktprijzen zelf gaan bepalen. 
We spreken dan van prijsregulering. 

Figuur 6.1 Natuurlijk monopolie en prijsregulering 

Philips is monopolist op de markt voor een bijzonder medisch apparaat. De zwarte collectieve 
betalingsbereidheidscurve is p = –Q + 60. De groene marginale productiekosten zijn € 20 duizend  
en de constante kosten zijn € 175 miljoen zodat voor de rode GTK-lijn geldt: GTK = 20 + (175/Q).  
In het ongereguleerde evenwicht buit Philips zijn marktmacht volledig uit. De voor marktmacht 
gecorrigeerde leveringsdrempelcurve is dan p = Q + 20. Op het snijpunt tussen deze blauwe 
curve en de zwarte vraagcurve worden dan 20 duizend apparaten verkocht tegen een prijs 
van € 40 duizend per stuk. Dit levert Philips een winstmarge op van € 20 duizend per stuk. Het 
producentensurplus is dan dus 20 * 20= € 400 miljoen en de winst 400 – 175 = € 225 miljoen.  

Prijsregulering bij te veel marktmacht
Door de prijzen te reguleren kan de overheid doelmatigheid herstellen. Op een markt waar 
aanbieders over teveel marktmacht beschikken, kan ze een maximumprijs vaststellen om 
vragers te beschermen tegen de marktmacht. Op een markt waar de vragers teveel marktmacht 
hebben, kan de overheid een minimum prijs bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsmarkt 
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leveringsdrempel p = Q + 20

Collectieve vraag (betalingsbereidheid) p = –Q + 60
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waarop de werkgevers over marktmacht beschikken. Een door de overheid afgedwongen 
minimumloon zorgt er dan voor dat arbeiders met een laag loon meedelen in het surplus dat 
hun werk schept. 

Wanneer de overheid wil voorkomen dat het apparaat van Philips te duur wordt, dan kan de 
overheid ingrijpen met een maximumprijs. De maatschappelijke optimale prijs wordt gevonden 
op het snijpunt van de zwarte maatschappelijke betalingsbereidheidscurve en de rode GTK-lijn. 
De prijs in figuur 6.1 is dan € 25 duizend per apparaat en de hoeveelheid 35 duizend apparaten. De 
paarse horizontale lijn geeft de optimale maximumprijs weer die de overheid oplegt aan Philips. 

Als de oppervlakte tussen de zwarte maatschappelijke opbrengsten en de groene maatschappelijke 
kosten boven de 20 duizend maar onder de 35 duizend apparaten meet de som van de twee 
groene vlakken de winst in het maatschappelijk surplus als gevolg van de prijsregulering. De 
donkergroene driehoek (de oppervlakte tussen de betalingsbereidheid en de maximumprijs) van 
15 * 15 * 1/2 = € 112,5 miljoen komt ten goede aan vragers. De lichtgroene rechthoek (de oppervlakte 
tussen de marktprijs en de marginale productiekosten) van 5 * 15 = € 75 miljoen gaat naar Philips 
als de winstmarge van € 5 duizend per apparaat op de 15 duizend extra apparaten die verkocht 
worden. De totale winst aan maatschappelijk surplus is dus 187,5 miljoen. 

Het blauwe vlak geeft de herverdelingswinst van consumenten weer die ten koste gaat 
van Philips. De oppervlakte van dat vlak bedraagt 15 * 20 = € 300 miljoen. Tezamen met de 
doelmatigheidswinst die ten goede komt aan consumenten, levert dit consumenten een totale 
winst op van 300 + 112,5 = € 412,5 miljoen. Philips verliest per saldo 300 – 75 = € 225 miljoen zodat 
er een producentensurplus overblijft van 400 – 225 = € 175. Dit surplus is precies genoeg om de 
verzonken kosten te financieren. De overheid gunt Philips dus net genoeg om het bedrijf te 
bewegen te blijven produceren.       

Overheidsfalen
Niet alleen de markt maar ook de overheid kan falen. Omdat marktprijzen geen goede 
bron van informatie en motivatie zijn als de markt faalt, heeft de overheid andere bronnen 
van informatie en motivatie nodig om doelmatig te kunnen ingrijpen. Prijsregulering 
resulteert alleen in een doelmatig evenwicht als de overheid goed op de hoogte is van de 
kostenstructuur van de monopolist en van de collectieve vraagcurve. Als de overheid de prijs 
te laag of te hoog vaststelt, kan prijsregulering het maatschappelijk surplus verminderen in 
plaats vermeerderen. Het middel van overheidsingrijpen is dan erger dan de kwaal van het 
marktfalen. Naast goede informatie is een tweede voorwaarde voor doelmatige prijsregulering 
dat de overheidsbestuurders gemotiveerd worden door het algemeen belang (een maximaal 
maatschappelijk surplus). Ze moeten hun oren niet laten hangen naar de belangen van grote 
bedrijven.  
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6.3  Octrooien en prijsdiscriminatie

d Doel
Je leert dat de marktpositie van bedrijven die met schaalvoordelen produceren versterkt 
kan worden door octrooien, subsidies en prijs- en productdifferentiatie.

Bij schaalvoordelen en te weinig marktmacht faalt de markt ook
Je hebt gezien dat er bij producten met hoge ontwikkelkosten sprake is van schaalvoordelen. Soms 
heeft de ontwikkelaar dan te weinig marktmacht om die constante kosten terug te verdienen. 
Dat is bijvoorbeeld het geval als andere bedrijven het nieuwe product of de ontwikkelde ideeën 
gemakkelijk kunnen kopiëren zonder die ontwikkelkosten te hoeven maken. Als bedrijven de 
constante kosten niet terug kunnen verdienen terwijl de investeringen wel maatschappelijk 
surplus opleveren, faalt de markt in het parallel laten lopen van belangen: bedrijven zullen niet 
investeren omdat zij niet voldoende profiteren van de opbrengsten van hun inspanningen. Het 
individuele belang van individuele bedrijven botst dan met het maatschappelijke belang. Dit komt 
omdat de constante kosten het karakter hebben van een collectief goed: je kunt anderen niet 
uitsluiten van de opbrengsten van jouw investeringen, zoals bijvoorbeeld het profijt van de door 
jou ontwikkelde kennis. Om bedrijven te motiveren nieuwe kennis te ontwikkelen, zal de overheid 
bedrijven dan voldoende marktmacht moeten geven.

Ingrepen om de zwakke aanbieder meer marktmacht te geven
Als een monopolist onvoldoende marktmacht heeft om de constante kosten terug te verdienen 
terwijl deze kosten onder de maatschappelijke opbrengsten liggen dan moet de overheid de 
monopolist in een sterkere positie brengen zodat deze meeprofiteert van het maatschappelijke 
surplus die de investeringen genereren. Dat kan op drie manieren:
• Een wettelijk monopolie. Een octrooi of patent geeft een bedrijf het wettelijke alleenrecht om 

gedurende een bepaalde periode een nieuwe technologie te gebruiken. Daarna mogen andere 
bedrijven de technologie kopiëren. Dit leidt tot een beperkte periode met meer marktmacht 
waardoor het bedrijf prijzen kan vragen waarmee de ontwikkelkosten kunnen worden 
terugverdiend. Het dilemma voor de overheid betreft de duur van zulke octrooien: is de 
periode te lang dan wordt de verspreiding van de technologie onnodig geremd en profiteren 
er te weinig consumenten van, is de periode te kort dan is het niet erg aantrekkelijk om te 
investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologie.  

• Concurrentie om de markt in plaats van op de markt. De overheid kan de ontwikkelkosten 
ook subsidiëren, maar hoe kan de overheid bepalen wat die ontwikkeling mag kosten? 
Een oplossing is dan het organiseren van concurrentie om de markt. De overheid gunt de 
productie dan aan die producent die de productie tegen de laagste subsidie wil verzorgen.

• Prijsdiscriminatie gebaseerd op productdifferentiatie. Een derde manier is prijsdiscriminatie. 
De aanbieder brengt de vragers die bereid zijn veel te betalen een hogere prijs in rekening 
dan anderen die niet veel meer dan de marginale kosten willen betalen.  

Voorwaarden voor prijsdiscriminatie
Om prijsdiscriminatie te laten slagen moet de aanbieder de vragers met verschillende 
betalingsbereidheid kunnen en mogen segmenteren in verschillende markten. Denk 
bijvoorbeeld aan het recht van NS om mensen die in de tweede klas reizen minder ruimte 
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en minder kans op een zitplaats te geven. Daarnaast moet er sprake zijn van individuele 
uitsluitbaarheid: degenen die profiteren van een lage marktprijs moeten het goed niet op een 
tweedehandsmarkt kunnen doorverkopen aan degenen die bereid zijn een hogere prijs te 
betalen. Een voorbeeld zijn de medicijnen die goedkoper aangeboden worden in Brazilië dan 
in de Verenigde Staten. Dat werkt alleen als er geen medicijnen via Brazilië naar de Verenigde 
Staten kunnen worden verhandeld.

Figuur 6.2 Prijsdiscriminatie 

 
Philips overweegt een ander medisch apparaat te ontwikkelen op basis van de marktinformatie 
zoals in figuur 6.1. Het enige verschil is dat de ontwikkelingskosten hoger zijn: € 450 miljoen in 
plaats van € 175 miljoen. Zonder prijsdiscriminatie maakt Philips een verlies op het ontwikkelen 
van het apparaat. Het producentensurplus van € 400 miljoen dat Philips op het apparaat kan 
verdienen als het haar marktmacht volledig gebruikt is onvoldoende om de constante kosten 
terug te verdienen. Dat veronderstelt dat Philips dezelfde prijs van € 40 duizend rekent voor alle 
vragers. 

Maar stel nu dat Philips in staat is de markt te segmenteren tussen rijke landen met een hoge 
betalingsbereidheid en arme landen met een lagere betalingsbereidheid. Door de rijke landen 
een prijs in rekening te brengen van € 50 duizend en de arme landen van € 30 duizend kan 
Philips het productensurplus verhogen naar € 500 miljoen. Daardoor wordt het voor Philips 
aantrekkelijk om het apparaat te ontwikkelen. Deze strategie vraagt wel dat het apparaat niet 
door arme landen kan worden verkocht aan rijke landen. Een manier om dit te voorkomen is om 
het apparaat eerst ter beschikking te stellen aan rijke landen. Rijke landen kunnen dan alleen 
vroeg van het apparaat profiteren als ze de hoge prijs betalen. In feite doet Philips dan aan 
productdifferentiatie: het verkoopt een ‘beter’ product aan de rijke dan de arme landen. 

De belangen van Philips en van de wereld lopen nu parallel. Voor de wereld is het 
apparaat immers ook winstgevend: het marktsurplus van € 800 miljoen weegt op tegen de 
ontwikkelingskosten van € 450 miljoen zodat het maatschappelijk surplus met 800 – 450 = € 350 
miljoen stijgt door het apparaat te ontwikkelen.  

Hoeveelheden (in duizenden apparaten)

Collectieve vraag (private en maatschappelijke  
betalingsbereidheid): p = –Q + 60

Marginale productiekosten: MK = 20
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 Hoofdstuk 7   •   
 Herverdeling door marktprijzen   

Een gelijke inkomensverdeling draagt bij aan de immateriële welvaart van burgers. Ook beseffen 
burgers dat de duurzaamheid van hun materiële welvaart een samenleving vraagt waarin 
belangen zoveel mogelijk in balans zijn en iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen heeft. Zo’n 
inclusieve samenleving is een collectief goed dat lastig tot stand komt als niet iedereen bijdraagt. 
Om meeliften te voorkomen, is collectieve dwang nodig. In dit hoofdstuk bezien we hoe de 
overheid kan ingrijpen in de markt om het surplus gelijker te verdelen. Omdat marktprijzen hun 
rol bij het organiseren van doelmatigheid door wederzijds voordeel dan niet meer goed kunnen 
vervullen, wordt de overheid geconfronteerd met een dilemma: het herverdelen van surplus aan 
de ene kant en het scheppen van surplus door doelmatige ruil aan de andere kant. De eerste 
drie paragrafen bespreken prijsregulering terwijl de daaropvolgende drie paragrafen ingaan op 
instrumenten die de schatkist van de overheid beïnvloeden: subsidies, het kopen en verkopen van 
goederen door de overheid zelf, en belastingen.     

7.1  Minimumprijzen 

d Doel
Je leert hoe minimumprijzen het surplus van aanbieders en het maatschappelijke surplus 
kunnen verhogen ten koste van de doelmatigheid van de markt. 

De bijeffecten: minder ruil en een aanbodoverschot
Als onderdeel van hun immateriële welvaart kunnen burgers meer waarde hechten aan het 
surplus van aanbieders dan dat van vragers. Ten behoeve van het collectieve goed van een 
eerlijke verdeling, kan de overheid dan een minimumprijs vaststellen. Zo komt een groter 
deel van het surplus op de markt ten goede aan aanbieders. Maar wat zijn de effecten van een 
minimumprijs op het gedrag van vragers en aanbieders? De minimumprijs dwingt aanbieders 
hun leveringsdrempel te verhogen (van de lichtgroene lijn naar de blauwe lijn in figuur 7.1); ze 
mogen hun producten niet meer onder deze prijs aanbieden. De hogere marktprijs (de paarse pijl 
in figuur 7.1) verlaagt de vraag. Hierdoor dalen de transacties op de markt (de bruine pijl). Verder 
verlaagt de hogere prijs niet alleen de vraag, maar stimuleert het ook het aanbod (de gele pijl). Het 
gevolg is een aanbodoverschot (de dubbele zwarte pijl): niet elke aanbieder kan een klant vinden.

In Bangladesh is in 2018 een minimumloon geïntroduceerd van 8000 Taka (€ 80) per maand. De 
paarse pijl in figuur 7.1 staat voor het verhogen van het loon van € 60 naar € 80. De horizontale 
lichtblauwe lijn representeert de hogere leveringsdrempel als gevolg van de overheidsregulering. 
Tot 3 miljoen werknemers, ligt de gereguleerde leveringsdrempel boven de lichtgroene, 
ongereguleerde leveringsdrempel.  De donkergroene vraagcurve geeft aan dat de vraag en 
daarmee de werkgelegenheid met 0,5 miljoen werknemers terugvalt (de bruine pijl) als gevolg van 
de hogere loonkosten (paarse pijl). Omdat door het hogere loon ook het aanbod met 1 miljoen 
toeneemt (de gele pijl), zijn er 1,5 miljoen mensen (de zwarte pijl) die graag in de gereguleerde 
economie zouden werken maar geen baan kunnen vinden.     
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Figuur 7.1 Minimumloon op arbeidsmarkt met volkomen concurrentie

Het dilemma: Herverdeling of doelmatige samenwerking?   
De effecten van een minimumprijs lijken op de effecten van marktmacht van aanbieders omdat 
in beide gevallen de leveringsdrempel wordt verhoogd; bij een minimumprijs afgedwongen 
door de overheid en bij marktmacht door de aanbieders zelf. Aan de ene kant zorgt een hogere 
marktprijs ervoor dat een groter deel van het marktsurplus naar aanbieders gaat. Aan de andere 
kant tast de hogere prijs de omvang van dat marktsurplus aan. Vragers profiteren als gevolg van 
de hogere prijs namelijk niet meer van transacties die wel bijdragen aan extra marktsurplus. 
Daardoor werken vragers niet meer mee aan deze transacties. Herverdeling via marktprijzen 
gaat dus ten koste van de doelmatigheid van de markt: doordat de marktprijs gebruikt wordt 
als instrument om het surplus te herverdelen, kan de marktprijs haar rol bij het organiseren 
van wederkerigheid niet meer goed vervullen. Want doelmatige samenwerken vereist dat alle 
betrokken partijen profiteren. 

Het beoogde herverdelingswinst voor werknemers is het blauwe vlak van 20*1,5 miljoen =  
€ 30 miljoen. Daartegenover staan de twee groene driehoeken van het surplus op de verloren 
gegane markt. De 0,5 miljoen werknemers die door het minimumloon hun baan verliezen (de 
bruine pijl) produceerden gemiddeld een surplus van € 15. Het totale surplus dat door het 
werkgelegenheidsverlies verloren gaat is daarom 15 * 0,5 = € 7,5 miljoen. Hiervan komt € 5 miljoen voor 
rekening van vragers en € 2,5 miljoen van aanbieders. Tegenover een hoger werknemersurplus van 
30 – 2,5 = € 27,5 miljoen, staat lager werkgeversurplus van 30 + 5 = € 35 miljoen.

Het maatschappelijk surplus is meer dan het marktsurplus
Door een minimumprijs zal het marktsurplus lager uitvallen maar kan de maatschappelijke  
welvaart toenemen. Het maatschappelijke surplus TSm houdt namelijk niet alleen rekening 
met het materiële surplus op de markt van aanbieders (TSa) en vragers (TSv) maar ook met het 
immateriële, collectieve goed van een eerlijke welvaartsverdeling: 

(7.1)  TSm = TSa + TSv + h(TSa – TSv) = (1 + h) TSa + (1 – h)TSv

Als burgers een verdelingsvoorkeur voor aanbieders hebben, dan is h positief.  Het maatschappelijk 
surplus kan ook geschreven worden als het gewogen gemiddelde van de materiële surplussen 
van vragers en aanbieders. Het gewicht voor het surplus van aanbieders is (1 + h) en het gewicht 
voor het surplus van vragers is (1 – h).  

Werknemers (in miljoenen)

Ongereguleerde leveringsdrempel: p = 20Q + 20

Gereguleerde leveringsdrempel   

Betalingsbereidheid (collectieve vraag): p = –40Q  + 140
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7.2  Maximumprijzen 

d Doel
Je leert hoe maximumprijzen het surplus voor vragers en het maatschappelijk surplus 
kunnen verhogen ten koste van de doelmatigheid van de markt. 

Maximumprijzen als overheidsdwang 
Een maximumprijs is bedoeld om de welvaart te beschermen van de vragers op de 
markt. Dit draagt bij aan het collectieve goed van een eerlijke verdeling als burgers een 
herverdelingsvoorkeur voor vragers hebben (h < 0). De overheid versterkt nu de positie van 
vragers door een lagere betalingsbereidheid af te dwingen: niemand mag meer betalen dan de 
maximumprijs. Vandaar dat in figuur 7.2 de gereguleerde betalingsbereidheid (de donkerblauwe 
lijn) onder de ongereguleerde betalingsbereidheid (de donkergroene lijn) ligt. 

Effecten op vragers en aanbieders
Tegenover de gewenste herverdeling staat een verlies van surplus op de markt. Omdat 
marktprijzen gebruikt worden om surplus her te verdelen naar vragers, belonen ze aanbieders 
namelijk niet meer volledig voor de kosten die deze aanbieders maken om te voorzien in de 
behoeften van de vragers. Omdat deze aanbieders afhaken als ze niet meer profiteren van de 
ruil, gaat een deel van het surplus dat de markt schept verloren. 

Figuur 7.2 Maximumprijzen op een markt met volkomen concurrentie 

De overheid reguleert huren in figuur 7.2. In plaats van de vrije huurprijs van € 300 per maand 
stelt ze een maximale huurprijs van € 200 per maand vast. De lagere huur (de paarse pijl) doet 
het aanbod aan huurwoningen afnemen met 10 duizend (de bruine pijl). Daarnaast willen door 
de lagere huren 5000 duizend extra huishoudens gaan huren (de gele pijl). Het vraagoverschot 
(de zwarte pijl) is dus 15.000. De herverdelingswinst is het blauwe oppervlak (300 – 200) * 10.000 
woningen = € 1 miljoen. Daarnaast is er een doelmatigheidsverlies. De twee groene driehoeken 
meten het verlies aan marktsurplus als gevolg van de prijsregulering. Het gemiddelde surplus op 
de verloren gegane markt is de helft van het verschil tussen de maximale betalings bereidheid op 
deze verloren gegane markt van € 500 per maand en de minimale leveringsbereidheid van € 200 per 
maand (de rode pijl), dwz € 150 per maand. Het verloren surplus is dus 150 * 10.000 = € 1,5 miljoen.
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Aantal huurwoningen (in duizenden)

Collectieve aanbodcurve (leveringsdrempel): p = 10Q + 100

Gereguleerde betalingsbereidheid 

Ongereguleerde betalingsbereidheid: p = –20Q + 700
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Effecten op vragers en aanbieders
Wat zijn de gevolgen van het herverdelingseffect en het doelmatigheidsverlies voor vragers en 
aanbieders?
• Vragers. Aan de ene kant winnen de insiders (de vragers die nog steeds kunnen ruilen met 

een aanbieder als gevolg van de lagere marktprijs). Aan de andere kant staan de outsiders 
die hun transactiepartner verliezen als gevolg van het lagere aanbod. De maximumprijs 
zorgt dus voor een herverdelingseffect onder de vragers: de insiders winnen ten koste van 
niet alleen de aanbieders maar ook de outsiders. Naast de outsiders die hun huurwoning 
verliezen, zijn er ook andere outsiders die geen woning kunnen vinden. Dit zijn de nieuwe 
huurders voor wie het door de prijsverlaging aantrekkelijk geworden is een woning te gaan 
huren. Hun surplus blijft nul.  

• Aanbieders. Terwijl het effect op vragers verschilt tussen insiders en outsiders is het effect 
op alle aanbieders negatief. De aanbieders met een hoge leveringsdrempel handelen niet 
meer bij de lagere prijs en verliezen dus hun surplus. Maar ook de aanbieders met een lage 
leveringsdrempel die blijven handelen verliezen surplus door de lagere marktprijs. 

Het surplus van de insiders stijgt met het herverdelingseffect van € 1 miljoen (het blauwe vlak). 
Het verlies van de outsiders is de 10.000 woningen maal het gemiddelde surplus van € 100 en dus  
€ 1 miljoen (de donkergroene driehoek). Per saldo winnen de vragers als groep dus niets. Vanuit 
het perspectief van de huurders als groep is de maximumprijs dus te laag. De maximumprijs die 
het surplus van vragers maximeert is de monopsonieprijs uit paragraaf 4.5. Bovenop het verlies 
van het herverdelingseffect verliezen de aanbieders ook het gemiddelde surplus op de verloren 
gegane ruil van 10.000 woningen. Met een gemiddeld surplus op deze woningen van € 50 gaat 
het om een verlies van € 500.000 (de lichtgroene driehoek). Samen met het herverdelingseffect 
verliezen de aanbieders dus in totaal € 1,5 miljoen.   

Herverdelingswinst en doelmatigheidsverlies: de rol van prijsgevoeligheid 
Of prijsregulering bijdraagt aan het maatschappelijk surplus hangt naast de gewichten 
die burgers toekennen aan de belangen van vragers en aanbieders ook af van de relatieve 
prijsgevoeligheid van vraag en aanbod. Zo is het doelmatigheidsverlies van maximumprijzen 
groot als het aanbod prijsgevoelig is maar de vraag niet. Een marktprijs die aanbieders niet meer 
voldoende beloond voor hun bijdrage aan het surplus van vragers, zorgt er dan namelijk voor 
dat veel aanbieders afhaken. De vragers die met deze aanbieders ruilden verliezen daardoor hun 
surplus. Dit surplus is relatief groot als de vraag weinig prijsgevoelig is. Door aanbieders geen 
enkel deel van het surplus meer te gunnen, snijdt de overheid zichzelf dan dus in de vingers bij 
het bevoordelen van vragers. De overheid beschikt als vertegenwoordiger van het belang van 
vragers dan namelijk over weinig marktmacht. 

Hoeveel potentiële huurders outsiders worden, hangt af van de prijsgevoeligheid van de 
aanbieders van sociale huurwoningen. Wanneer het aanbod van woningcorporaties sterk 
reageert, dan verliezen veel huurders hun woning. Het verlies van surplus is groot als huurders 
een relatief groot deel van het surplus naar zich kunnen toetrekken op de vrije markt vanwege 
een weinig prijsgevoelige vraag.  
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7.3  Internationale handel en verdeling  

d Doel
Je leert hoe internationale handel de omvang en de verdeling van het marktsurplus 
beïnvloedt en hoe de overheid er voor kan zorgen dat iedereen wint door internationale 
handel.  

 

Internationale handel 
Internationale handel beïnvloedt zowel de omvang als de verdeling van het marktsurplus. In 
een gesloten economie kunnen burgers alleen handelen met partijen uit hetzelfde land. In dat 
geval ligt de marktprijs op het snijpunt van de binnenlandse aanbodcurve en de binnenlandse 
vraagcurve. Maar als de economie geopend wordt voor internationale handel en de prijs op de 
wereldmarkt onder de prijs op de binnenlandse markt ligt, hoeven vragers minder te betalen. 
Net als bij een maximumprijs ontstaat er door de lagere prijs (de paarse pijl in figuur 7.3) dan 
een binnenlands vraagoverschot (zie de zwarte pijl in figuur 7.3). Buitenlandse aanbieders vullen 
dit gat in de binnenlandse markt op, zodat het land een importeur van het goed wordt. In 
tegenstelling tot de situatie van een maximumprijs is er geen onvervulde vraag meer terwijl de 
vragers wel profiteren van lagere prijzen. In plaats van een doelmatigheidsverlies is er nu een 
winst in marktsurplus (het groene vlak in figuur 7.3).  

Figuur 7.3 Internationale handel

De economie van Cuba ging niet zo lang geleden open. De evenwichtsprijs voor een zak graan lag 
op de binnenlandse markt op € 30 maar op de wereldmarkt wordt zo’n zak graan geleverd voor 
€ 20. De import van graan door Cuba is 15 miljoen zakken (de zwarte pijl) omdat binnenlandse 
producenten hun aanbod met 10 miljoen zakken (de bruine pijl) verlagen en de binnenlandse 
consumenten hun vraag met 5 miljoen zakken (de gele pijl) verhogen.  
De Cubaanse consument is de grote winnaar. Het consumentensurplus stijgt met  
(30 – 20) * 20 + ½ *(30 – 20) *10 = € 250 miljoen. Het producentensurplus daalt met  
(30 – 20) * 10 + ½ *(30 – 20) *10 = € 150 miljoen aan surplusverlies. De winst van de consumenten is 
echter groter dan het verlies van de producenten, zodat de import het surplus van de Cubaanse 
economie met € 100 miljoen vergroot. 
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Prijs op wereldmarkt: p = 20

Binnenlandse betalingsbereidheid: p = –2Q + 70
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Diversiteit en winst van samenwerken 
Internationale handel resulteert in doelmatigheidswinst: de winst in het consumentensurplus 
(som van groene en blauwe oppervlak in figuur 7.3) overtreft het verlies van het producentensurplus 
(het blauwe oppervlak). Een internationale markt maakt samenwerking mogelijk tussen 
partijen uit verschillende landen en schept daardoor welvaart. Hoe groter het verschil 
tussen de binnenlandse evenwichtsprijs en de prijs op de internationale markt, hoe groter de 
doelmatigheidswinst van internationale ruil (het groene vlak in figuur 7.3). Dit zag je al in het 
blok Samenwerken en verdelen: de welvaartswinst van samenwerken wordt groter als de partijen 
meer verschillen in hun individuele prijzen. 

Het dilemma: Herverdeling of doelmatigheid?
Internationale handel vergroot het totale marktsurplus maar dat gaat wel ten koste van 
binnenlandse producenten die niet kunnen concurreren op de wereldmarkt. Als een 
maatschappij het surplus van de verliezende producenten zwaarder weegt dan het surplus 
van de winnende consumenten, doet internationale handel het maatschappelijk surplus dalen. 
Hoe groter het verschil tussen de prijzen op de binnenlandse markt en wereldmarkt, hoe groter 
het dilemma tussen verdeling en doelmatigheid kan worden. Dit komt omdat dan zowel de 
doelmatigheidswinst als de herverdelingseffecten groter zijn. 

Bescherming van binnenlandse aanbieders 
Soms wil de maatschappij aanbieders beschermen. Dan zijn er twee mogelijkheden:
• Collectieve ruil tussen vragers en binnenlandse aanbieders. Omdat de winst voor de 

winnende vragers groter is dan het verlies voor verliezende aanbieders, kunnen de vragers 
de aanbieders compenseren voor hun verlies. De overheid kan deze ruil vormgeven als zij de 
beschikking heeft over instrumenten om de aanbieders gericht te compenseren ten koste 
van het surplus van de vragers, denk bijvoorbeeld aan herscholing van werknemers in de 
getroffen sectoren ten laste van de belastingbetaler. Het land kan de doelmatigheidswinst 
van toegang tot de internationale markt (zie het groene oppervlak in figuur 7.3) dan 
incasseren zonder negatieve herverdelingseffecten. 

• Protectionisme. Het gericht compenseren van de verliezers van internationale handel vraagt 
veel van de overheid. Soms ontbeert de overheid de benodigde instrumenten. Protectionisme 
kan dan de enige manier zijn om ongewenste herverdelingseffecten van internationale 
handel te voorkomen. Protectionisme betekent dat de overheid binnenlandse aanbieders 
beschermt tegen concurrentie van buitenlandse aanbieders, bijvoorbeeld door buitenlandse 
aanbieders te ontmoedigen om producten te leveren aan binnenlandse consumenten. Door 
het aanbod op de markt te beperken, behartigt de overheid dan het belang van binnenlandse 
aanbieders ten koste van dat van het totale marktsurplus. 
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7.4  Kostprijsverlagende subsidies 

d Doel
Je leert hoe productsubsidies het surplus van de marktpartijen vergroten ten koste van de 
doelmatigheid van de markt. 

Herverdeling zonder onevenwichtige markt maar ten koste van overheid
De welvaart van partijen op de markt kan ook worden verhoogd door kostprijsverlagende 
subsidies. Deze subsidies vergroten het surplus van de partijen die ruilen op de markt. Dit extra 
surplus gaat ten koste van de overheid als het samenwerkingsverband van alle burgers. In plaats 
van herverdeling tussen vragers en aanbieders zoals bij prijsregulering, gaat het bij subsidies om 
herverdeling tussen de marktpartijen aan de ene kant en burgers die geen aanbieder of vrager 
zijn op de markt aan de andere kant. Het voordeel van subsidies boven prijsregulering is dat 
marktprijzen vraag en aanbod op elkaar blijven afstemmen. Er zijn geen outsiders die wel willen 
ruilen maar geen kunnen transactiepartner vinden. 

Herverdelingseffect naar vragers en aanbieders  
De marktprijs zorgt er voor dat het extra surplus voor aanbieders en vragers dat het gevolg is 
van een kostprijsverlagende subsidie op dezelfde manier verdeeld wordt tussen aanbieders en 
vragers als de rest van het marktsurplus. Zoals je gezien hebt in paragraaf 1.5, gaat een groot 
deel van het surplus naar vragers als de vraagcurve steil is ten opzichte van de aanbodcurve. 
In figuur 7.4 is het hogere surplus van aanbieders als gevolg van de subsidie het lichtblauwe 
vlak. Het hogere surplus van vragers is het donkerblauwe vlak. Voor de verdeling van het profijt 
maakt het niet uit of de vrager of de aanbieder de subsidie ontvangt. Als vragers de subsidie 
krijgen, profiteren aanbieders van een hogere marktprijs. Als aanbieders daarentegen de 
subsidie ontvangen, daalt de marktprijs zodat ook vragers profiteren. 

Figuur 7.4 Kostprijsverlagende subsidies  ho
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Figuur 7.4 toont het effect van een loonkostensubsidie van € 60 op het weekloon. Omdat 
werkgevers hierdoor € 60 meer kunnen betalen, schuift de blauwe betalingsbereidheidslijn met € 60 
omhoog boven de groene betalingsbereidheidslijn zonder subsidie. Daardoor stijgt het markloon 
van € 60 naar € 80, hetzelfde niveau als bij het minimumloon in paragraaf 7.1. Werkgevers betalen 
per saldo € 40 minder (€ 60 minder door de subsidie en € 20 meer vanwege het hogere marktloon) 
en werknemers ontvangen € 20 meer. Als de subsidie wordt uitgekeerd aan werknemers in plaats 
van werkgevers, verschuift de leveringsdrempelcurve € 60 omlaag omdat werknemers bereid zijn 
voor € 60 minder te werken. Hierdoor daalt het marktloon met € 40. Ook nu betalen werkgevers  
€ 40 minder (donkerblauwe pijl) en ontvangen werknemers € 20 meer (lichtblauwe pijl). 

Doelmatigheidsverlies door extra ruil    
Terwijl prijsregulering tot minder ruil leidde, zorgen subsidies juist voor meer ruil (de bruine pijl 
in figuur 7.4). Een hoger surplus voor de marktpartijen als gevolg van de subsidie resulteert in de 
volgende formule voor extra ruil ΔQ (zie formule (1.5) van paragraaf 1.4)

(7.2)   ΔQ = s
a + v  

, waarbij s staat voor de subsidie per eenheid product. 

Terwijl gereguleerde prijzen doelmatige transacties vernietigen, leiden subsidies tot extra 
ondoelmatige transacties. Subsidies verhogen het private surplus van extra ruil voor aanbieders 
en vragers samen (het verticale verschil tussen de blauwe vraagcurve en de lichtgroene 
aanbodcurve) boven het totale surplus voor alle belanghebbenden samen, inclusief de overheid 
(het verticale verschil tussen de donkergroene marginale opbrengsten en de lichtgroene 
marginale kosten). Door dit belangenconflict daalt het totale surplus met de som van het 
lichtgroene en donkergroene oppervlak in figuur 7.4. Het lagere surplus impliceert dat het 
verlies voor de overheid de winst voor de private partijen overtreft. De kosten van de uitbetaalde 
subsidies zijn de som van de winst voor de private partijen (het blauwe vlak in figuur 7.4) en het 
verlies in het surplus van alle belanghebbenden samen (het lichtgroene en donkergroene vlak).  

Maatschappelijke welvaart: immateriële versus materiële welvaart 
Alhoewel het totale surplus als indicator van de doelmatigheid van de markt daalt, kan de 
maatschappelijke welvaart als het gewogen surplus van de (materiële) surplussen van vragers, 
aanbieders en overheid stijgen. Daarvoor moet het welvaartsgewicht dat burgers hechten aan 
het surplus van de marktpartijen groter zijn dan het gewicht dat ze hechten aan het surplus van 
de burgers die de kosten van subsidies dragen. In dat geval weegt de immateriële welvaartswinst 
als gevolg van een gelijkere welvaartsverdeling op tegen het materiële welvaartsverlies als gevolg 
van een lager totaal marktsurplus.  

Het totale subsidiebedrag is de werkgelegenheid (3 miljoen werknemers) maal de subsidie per 
werknemer (de rode pijl van € 60): 3 * 60 = € 180 miljoen. Dit verlies voor de overheid is de som 
van het blauwe en groene oppervlak. Voor de gedragsverstoring van 1 miljoen extra werkenden 
(de bruine pijl) is het private surplus (het verticale verschil tussen de blauwe vraagcurve en 
de lichtgroene aanbodcurve) positief maar het totale surplus (het verticale verschil tussen de 
donkergroene marginale opbrengsten en de lichtgroene marginale kosten) is negatief.  
Het gemiddelde surplus dat deze werkenden vernietigen is € 30 (de helft van de rode pijl). Het 
verlies in totaal surplus is dus 30* 1 = € 30 miljoen. De winst voor vragers en aanbieders samen  
is 180 – 30 = € 150 miljoen. Hiervan komt € 50 miljoen ten goede aan het werknemersplus en  
€ 100 miljoen aan het werkgeversurplus.
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7.5  Overheid als marktdeelnemer                                                                                      

d Doel
Je leert hoe de overheid door het opkopen of verkopen van goederen het maatschappelijke 
surplus kan vergroten ten koste van de doelmatigheid van de markt. 

De overheid als vrager of aanbieder 
In plaats van herverdeling door prijsregulering of subsidies, kan de overheid ook zelf goederen 
kopen of verkopen om marktpartijen gericht te steunen. Het voordeel van zo’n garantieprijs 
ten opzichte van prijsregulering is dat, net als bij subsidies, de markt in evenwicht is: iedereen 
die wil ruilen vindt een transactiepartner. Ten opzichte van subsidies kan het voordeel van een 
garantieprijs zijn dat de overheidssteun beter gericht is op één kant van de markt. 

Prijsregulering of garantieprijs?  
Opkoopbeleid van de overheid (rechterpaneel van figuur 7.5) lijkt op een minimumprijs (linkerpaneel 
van figuur 7.5). Als de overheid bereid is goederen te kopen tegen een garantieprijs, zullen aanbieders 
geen goederen meer verkopen voor een lager bedrag. Voor de vragers betekent de hogere prijs 
(de blauwe pijl), net als bij de minimumprijs, dat ze minder goederen kopen en een lager surplus 
realiseren (de som van blauwe en donkergroene vlak in het linkerpaneel). Maar voor aanbieders 
en overheid zijn er belangrijke verschillen: de overheid betaalt nu mee aan het bevoordelen van 
aanbieders door het aanbodoverschot (de dubbele zwarte pijl) dat het gevolg is van een hogere 
prijs op te kopen. Dit vergroot het surplus van aanbieders: de aanbieders die met prijsregulering 
geen koper vonden, doen dat met een garantieprijs wel en genieten een positief surplus (de som 
van het lichtgroene vlak uit het linkerpaneel en het donkerblauwe vlak in het rechterpaneel). 
Maar de overheid moet nu wel betalen voor de vraag die door de hogere prijs is weggevallen (de 
bruine pijlen in beide panelen) en het extra aanbod dat door de hogere prijs is uitgelokt (de gele 
pijlen). Hoe prijsgevoeliger vraag en aanbod zijn, hoe hoger de kosten voor de overheid. 

Figuur 7.5 Een minimumprijs (links) versus een garantieprijs met overheid als opkoper (rechts) 
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De overheid kan de 1,5 miljoen werklozen die door het minimumloon zijn ontstaan in dienst 
nemen. Het gemiddelde surplus van de te werk gestelde werknemers is ½*30 = € 15. Dit vergroot 
het werknemersurplus met 15*1,5 miljoen = € 22,5 miljoen (het donkerblauwe vlak in het 
rechterpaneel van figuur 7.5). Tezamen met de winst in dit surplus van € 27,5 miljoen bij het 
minimumloon (het lichtblauwe vlak in beide panelen), stijgt het werknemersurplus nu dus met € 
50 miljoen (de som van het lichtblauwe en donderblauwe vlak in het rechterpaneel van figuur 7.5).  
Het opkoopprogramma kost de overheid 80*1,5 miljoen = € 120 miljoen  

Doelmatigheid 
De gevolgen van garantieprijs voor het totale surplus op de markt hangen af van wat de 
overheid doet met de opgekochte goederen. Als de overheid deze goederen bij de vragers met 
de grootste betalingsbereidheid kan krijgen, dan is het doelmatigheidsverlies beperkt tot 
dat van subsidies (de donkergroene driehoek in het rechterpaneel); net als subsidies lokt het 
opkoopprogramma extra aanbod uit waarvan de maatschappelijke kosten (de lichtgroene curve) 
boven de maatschappelijke opbrengsten (de donkergroene curve) liggen. Maar als de opgekochte 
producten worden vernietigd, is het verlies van marktsurplus groter. In de eerste plaats lokt het 
ondoelmatige productie uit (het lichtgroene vlak in het rechterpaneel van figuur 7.5). Daarnaast 
vernietigt het opkoopbeleid net als de minimumprijs een doelmatige markt (de groene vlakken 
in linkerpaneel van figuur 7.5). Wat betreft de doelmatigheid hebben subsidies dus de voorkeur 
boven opkopen. De overheid schakelt door het opkoopbeleid namelijk het prijsmechanisme uit 
als informatiebron voor wie de meeste waarde hecht aan de goederen.  

Herverdeling versus doelmatigheid  
Als de overheid goederen koopt, vergroot ze het surplus van de aanbieders en profiteren de 
vragers daar niet, zoals bij subsidies, van mee. Dat bespaart de overheid kosten. Maar daar staat 
tegenover dat de overheid het volle pond moet betalen voor de vraag die het wegdrukt. De netto 
besparingen voor de overheid van het opkoopprogramma zijn groot als dit ‘wegdrukeffect’ 
klein is omdat de vraag weinig prijsgevoelig is. Het opkoopprogramma levert dan meer 
maatschappelijke welvaart op dan subsidies als het welvaartsgewicht van de overheid groot 
genoeg is ten opzichte van dat van vragers. De herverdelingswinst van het opkoopbeleid weegt 
dan dus op tegen het doelmatigheidsverlies. 

Voor werknemers maakt het geen verschil of de overheid werkgevers subsidieert of zelf extra 
werkgelegenheid schept. In beide gevallen stijgt hun surplus met € 50 miljoen (de blauwe vlakken 
in het rechterpaneel van figuur 7.5). Het opkoopprogramma kost de overheid  
80*1,5 miljoen = € 120 miljoen, vergeleken met 60*3 miljoen = € 180 miljoen voor subsidies. 
Werkgevers verliezen bij het opkoopprogramma € 35 miljoen, terwijl ze met subsidies  
€ 100 miljoen winnen. Als de overheid werknemers net zo productief inzet als de private sector, 
geniet de overheid het werkgeversurplus op de 1,5 miljoen werkenden (met een gemiddeld surplus 
van € 50 per werknemer) van 50*1,5 = € 75 miljoen. Het doelmatigheidsverlies is dan gelijk aan de 
€ 30 miljoen van subsidies, zie het donkergroene vlak in het rechterpaneel (50 + 75 – 120 – 35 = –30). 
Als de overheid de werknemers niet productief kan maken, gaat het werkgeversurplus op deze 
werknemers verloren en is het doelmatigheidsverlies 30 + 75 = € 105 miljoen (de som van de groene 
vlakken in de twee panelen). Als de samenleving werkgevers niet meetelt in het berekenen van 
de maatschappelijke welvaart en de werknemers drie keer zoveel gewicht geeft als de overheid, 
vergroot het opkoopprogramma de maatschappelijke welvaart (3*50 > 150) terwijl subsidies deze 
welvaart verkleint (3*50 < 180).
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7.6  Kostprijsverhogende belastingen

d Doel
Je leert hoe belastingen het maatschappelijk surplus kunnen vergroten ten koste van de 
doelmatigheid van de markt. 

Regulerende versus herverdelende heffingen  
In hoofdstuk 5 heb je kennis gemaakt met belastingen als verplichte heffingen van de overheid. 
De regulerende heffingen uit hoofdstuk 5 hebben als doel het gedrag van marktpartijen te 
beïnvloeden en zo een doelmatige markt te scheppen. Maar in dit hoofdstuk 7 zijn belastingen 
gericht op herverdeling en moeten gedragseffecten juist zo veel mogelijk worden beperkt zodat 
de doelmatigheid van de markt als ruilplatform zo min mogelijk wordt aangetast. 

Kostprijsverhogende belastingen ten behoeve van een gelijke welvaartsverdeling  
Kostprijsverhogende belastingen verminderen het surplus van ruil. De overheid heft deze belastingen 
om surplus her te verdelen van degenen die veel ruilen op de markt naar degenen die minder 
handelen. Op de meeste markten zijn de mensen die meer producten kopen en meer productiefactoren 
aanbieden welvarender dan degenen die minder handelen. Daardoor dragen belastingen die ruil 
op deze markten belasten bij aan het collectieve goed van een gelijke verdeling van welvaart. 

Herverdelingswinst 
In plaats van dat de marktpartijen profiteren ten koste van de overheid zoals bij kostprijsverlagende 
subsidies, profiteert bij kostprijsverhogende belastingen de overheid ten koste van de 
marktpartijen. De aanbieders krijgen een lagere prijs (de lichtblauwe pijl in figuur 7.6) en de 
vragers moeten een hogere prijs (de donkerblauwe pijl) betalen. Dit prijsverschil (de rode pijl), de 
zogenoemde belastingwig, komt ten goede aan de overheid. De totale belastingopbrengst, deze wig 
maal het aantal geruilde goederen, is de beoogde herverdelingswinst voor de overheid. In figuur 7.6 
is de herverdelingswinst ten koste van aanbieders het lichtblauwe vlak en dat ten koste van vragers 
het donkerblauwe vlak. Net zoals bij subsidies zorgt de marktprijs ervoor dat dit herverdelingseffect 
op dezelfde manier verdeeld wordt tussen aanbieders en vragers als de rest van het marktsurplus, 
onafhankelijk van welke kant van de markt de middelen afdraagt aan de overheid. 

Figuur 7.6 Kostprijsverhogende belastingen 
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De overheid heft een belasting van € 30 op het weekloon van werknemers. Dit verhoogt de 
leveringsdrempel van werknemers met dat bedrag zodat de blauwe private leveringsdrempel  
€ 30 boven de lichtgroene leveringsdrempel zonder belastingen komt te liggen. Het marktloon 
stijgt daardoor van € 60 naar € 80. De belastingwig tussen de loonkosten van de werkgevers (€ 80) 
en de lonen van werknemers (€ 50) is de verticale, rode pijl. De herverdelingswinst voor de overheid 
ten koste van het werkgeversurplus is de werkgelegenheid maal de hogere loonkosten:  
1,5 miljoen*(80 – 60) = € 30 miljoen. De herverdelingswinst voor de overheid ten koste van het werk-  
nemersurplus is de werkgelegenheid maal het lagere nettoloon: 1,5 miljoen * (60 – 50) = € 15 miljoen. 
 
Doelmatigheidsverlies door minder ruil
Net als prijsregulering en subsidies verstoren belastingen de rol van prijzen bij het organiseren 
van wederkerigheid op de markt. Door het private surplus van ruil aan te tasten, doen 
belastingen het private surplus van extra ruil voor de marktpartijen dalen onder het totale 
surplus voor alle belanghebbenden samen. Door dit belangenconflict daalt het totale 
surplus met de twee groene driehoeken in figuur 7.6. Alhoewel het marktsurplus daalt, 
kan de maatschappelijke welvaart stijgen als het surplus van degenen die profiteren van 
de belastingmiddelen zwaar genoeg weegt ten opzichte van dat van de marktpartijen. De 
immateriële welvaartswinst van een gelijkere welvaartsverdeling weegt dan op tegen het 
materiële welvaartsverlies als gevolg van een minder doelmatige markt.  

In figuur 7.5 is de rode pijl de belastingwig van € 30 per werknemer en de bruine, horizontale pijl 
de gedragsverstoring van een half miljoen werknemers. De werkgelegenheid daalt met 0,5 miljoen 
werknemers Omdat het gemiddelde surplus op de transacties die als gevolg van de belasting 
verloren gaat € 30 per werknemer is, vernietigt de belasting een marktsurplus van 30*0.5 = € 
15 miljoen (het groene vlak). De belastingopbrengst (het blauwe vlak) is € 30*1.5 miljoen = € 45 
miljoen. De marktpartijen verliezen dus 45 + 15 = € 60 miljoen. Als het welvaartsgewicht van 
degenen die profiteren van de belastingopbrengsten 60/45 = 4/3 keer zo groot is als dat van de 
marktpartijen, dan draagt de belasting bij aan de maatschappelijke welvaart. 

Optimale belasting
In het extreme geval dat de burgers alleen geven om de opbrengsten voor de overheid en geen 
enkel gewicht toekennen aan het surplus van vragers en aanbieders, zal de belastingwig niet 
onbeperkt stijgen. Een te hoge belastingwig levert de overheid uiteindelijk namelijk minder op: 
het kannibalisatie-effect van minder ruil op de belastingopbrengsten overtreft dan het directe 
herverdelingseffect van een hogere belastingwig. Een rationele overheid zal de belastingwig 
beperken tot de som van de prijsverstoring die de monopolist een vrager oplegt en de 
prijsverstoring die een monopsonist aanbieders oplegt.  
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 Meer balans  •  Marktfalen aanpakken 

Net als de delen ‘meer balans’ in de blokken Kiezen en welvaart en Samenwerken en verdelen, 
beziet dit deel de medicijnen om belangen beter in balans te brengen. Als marktprijzen niet 
alle externe effecten op het maatschappelijke surplus internaliseren, faalt de markt bij het 
organiseren van wederkerigheid en zijn ook andere instituties dan de markt nodig om belangen 
in balans te brengen. 

Bij private externe effecten kunnen de betrokken partijen zelf de positie van vragers met een 
informatieachterstand versterken. Door vragers in staat te stellen de kwaliteit van het goed te 
beoordelen, zorgt een betere informatievoorziening ervoor dat aanbieders die goede kwaliteit 
leveren een betrouwbare reputatie kunnen opbouwen. Maar bij complexe samenwerking is 
het verzamelen en verspreiden van betrouwbare publieke informatie kostbaar. Relaties waarin 
partijen zich voor een langere periode aan elkaar binden hebben dan de voorkeur boven een 
marktplatform waarop partners hun transactiepartner voortdurend kunnen inwisselen op basis 
van publieke informatie.  

De overheid kan ook een rol spelen bij het internaliseren van externe effecten in marktprijzen. 
Zo kan de overheid marktpartijen subsidies geven als transacties positieve externe effecten 
genereren. Naast collectieve goederen kan het hier gaan om private goederen als onderwijs, 
pers, en zorg die de directe gebruikers niet altijd goed kunnen beoordelen. Bij negatieve externe 
effecten kan de overheid belastingen opleggen. Een alternatief is een quotum als de overheid 
wil garanderen dat de negatieve externe effecten onder een bepaald plafond blijven. Door 
private partijen toe te staan rechten met elkaar te ruilen, kan de samenleving dat plafond tegen 
de laagst mogelijke kosten bereiken. 

Sociale normen kunnen ook een rol spelen bij het internaliseren van externe effecten. 
Consumenten zijn dan bereid meer te betalen en werknemers zijn bereid genoegen te 
nemen met een lager loon bij bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het 
bevorderen van altruïstisch tit-for-tat gedrag vereist wel betrouwbare publieke informatie over 
het gedrag van bedrijven. 

Bij het bestrijden van marktmacht kan de overheid concurrentie bevorderen, bijvoorbeeld door 
het verbieden van kartels. Maar als sprake is van schaalvoordelen is het kostbaar bedrijven 
op te splitsen. In plaats van concurrentie kunnen duurzame relaties dan een alternatieve 
oplossingsrichting zijn: beide kanten van de markt organiseren zich en onderhandelen met 
elkaar. Doelmatige samenwerking vereist dan dat de partijen elkaar leren kennen, waarderen 
en vertrouwen. In plaats van zelfregulering kan de overheid marktprijzen ook dwingend 
opleggen. Om de prijzen doelmatig te kunnen vaststellen, moet de overheid beschikken over 
informatie over de individuele prijzen zodat marktprijzen aanbieders voldoende belonen voor 
hun constante kosten maar ook de verspreiding van goederen niet in de weg staan. Dit dilemma 
speelt ook bij de vaststelling van de duur van octrooien: is de periode te kort dan is het niet 
aantrekkelijk voor bedrijven om een nieuwe technologie te ontwikkelen, maar is de periode van 
een patent te lang dan wordt de verspreiding van de technologie onnodig geremd.   

samenvatting
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Een gelijke inkomensverdeling is een collectief goed. Het vraagt het sterke medicijn van 
collectieve dwang om meeliften te voorkomen. De overheid kan marktprijzen reguleren om 
surplus her te verdelen maar daardoor kunnen marktprijzen hun rol bij het organiseren van 
wederkerigheid niet meer goed vervullen. Net zoals private partijen met marktmacht wordt 
de overheid bij het beïnvloeden van marktprijzen geconfronteerd met een dilemma tussen 
herverdeling en doelmatige ruil. Maatschappelijke welvaart laat zien wat zwaarder weegt: 
het collectieve goed van herverdeling of het beschermen van de doelmatigheid van de markt. 
Als de overheid een minimumprijs vaststelt zet ze zich in voor de belangen van aanbieders en 
verhoogt ze net als een aanbieder met marktmacht de leveringsdrempel. Bij een maximumprijs, 
daarentegen, beperkt de overheid evenals een vrager met marktmacht de vraag om de 
marktprijs te verhogen in het belang van vragers. Ook internationale handel kan leiden tot een 
afruil tussen herverdeling en doelmatigheid waarbij landen kiezen voor protectionisme als ze 
het surplus van de verliezers van internationale handel zwaarder laten wegen dan het surplus 
van de winnaars. Maar als de overheid de beschikking heeft over instrumenten om de verliezers 
gericht te compenseren, kan de doelmatigheidswinst van internationale handel worden 
geïncasseerd zonder negatieve effecten op de verdeling. 

Meer in het algemeen kan de overheidsbegroting een rol spelen bij herverdeling. Kostprijs-
verlagende subsidies kunnen marktpartijen ondersteunen als prijsregulering ongewenste 
bijwerkingen heeft, namelijk marktpartijen die de overheid wil helpen maar die als gevolg van 
prijsregulering geen partner meer zouden kunnen vinden. Maar subsidies kunnen ook negatieve 
effecten hebben op een gelijke verdeling van welvaart. Een deel van de overheidsmiddelen 
kan namelijk weglekken naar partijen met een laag welvaartsgewicht. Dat is vooral zo als 
deze partijen niet heel erg gevoelig zijn voor prijzen. In plaats van het geven van subsidies aan 
marktpartijen, kan de overheid dan zelf aan de markt gaan deelnemen om te garanderen dat 
alle marktpartijen die ze wil helpen een transactiepartner vinden. Maar deze interventies ten 
behoeve van een garantieprijs schaden wel de doelmatigheid van de markt bij het verdelen 
van productie en consumptie. Ook bij het beperken van het beslag op haar surplus van 
marktpartijen met een laag welvaartsgewicht, heeft de overheid dus te maken met een dilemma 
tussen herverdeling en doelmatigheid. 

Kostprijsverhogende belastingen drijven een belastingwig tussen de prijs die vragers moeten 
betalen en de prijs die de aanbieders ontvangen. Deze heffingen kunnen middelen herverdelen 
van partijen die veel ruilen op de markt naar degenen die minder ruilen. Op de meeste markten 
is de eerste groep welvarender dan de tweede, waardoor deze herverdeling bijdraagt aan het 
collectieve goed van een gelijke verdeling van welvaart. Om de doelmatigheidsverliezen van 
kostprijsverhogende belastingen te beperken moet de overheid zich richten op belastingen die 
weinig gedragseffecten hebben. Hierin verschillen herverdelende heffingen van regulerende 
heffingen.  
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Belastingen: wettelijk verplichte heffingen opgelegd door de overheid.

Belastingwig: het verschil tussen het bedrag dat vragers moeten betalen en het bedrag dat 
aanbieders ontvangen. Dit verschil komt ten goede aan de overheid als belasting. 

Kostprijsverlagende subsidies: subsidie per geruild goed waardoor de prijs die de verkoper 
ontvangt hoger ligt dan de prijs die de koper moet betalen.  

Kostprijsverhogende belastingen: belasting per geruild goed waardoor de prijs die de koper 
moet betalen hoger ligt dan de prijs die de verkoper ontvangt.   

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: als onderneming rekening houden met de effecten 
van je gedrag op de maatschappelijke welvaart, ook al word je daar als onderneming niet direct 
voor beloond. 

Octrooi: wettelijke alleenrecht om gedurende een bepaalde periode een technologie te 
gebruiken.

Patent: zie octrooi. 

Protectionisme: beschermen van binnenlandse ondernemingen tegen buitenlandse 
concurrenten, bijvoorbeeld door buitenlandse aanbieders geen toegang te geven tot de 
binnenlandse markt. 

Quotum: een plafond op een bepaalde hoeveelheid. 

begrippenlijst
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Het blok Tijd en risico

In het vorige blok heb je gezien dat markten en bedrijven het mogelijk maken om met veel 
partners te ruilen. Zo kan er meer welvaart geschapen worden. In dit blok breiden we ruil uit 
in een andere richting, namelijk over de tijd. Door te ruilen over de tijd heb je meer te kiezen. Je 
kunt vandaag iets krijgen waar je later iets voor teruggeeft. Je kunt ook vandaag zaaien om later 
te oogsten. Anders dan bij een directe ruil krijg je met ruilen over de tijd te maken met risico’s: 
weet je wel zeker dat je partner de belofte nakomt om je in de toekomst een tegenprestatie te 
leveren? En wat is die tegenprestatie dan nog waard?

Daarmee zijn we bij het tweede thema van dit blok: het delen en ruilen van risico’s. Denk aan het 
risico van werkloosheid of ziekte. Of denk ook aan crowdfunding waarmee je een festival durft 
te organiseren dat voor jou alleen te duur en riskant is. 

In de vorige blokken hebben we de hoofdstukken opgedeeld in drie delen: in balans, uit balans 
en meer balans. Hoe ontstaat er meer welvaart als doelen en belangen in balans zijn? Wat kan 
er mis gaan? En wat kan je daaraan doen? In dit blok gebruiken we dezelfde drieslag, maar we 
passen deze toe in elk hoofdstuk. 

Er zijn vijf hoofdstukken waarin je kunt herkennen wat je in de eerdere blokken Kiezen en 
welvaart en Samenwerken en verdelen hebt geleerd. We passen wat je daar geleerd hebt nu toe 
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

De voorbeelden komen uit het tv-programma Expeditie Robinson. Je maakt kennis met de 
afwegingen van de deelnemers in het spel. Tijd en risico, wel of niet samenwerken, het komt 
allemaal langs. 

De tijd voor ons allemaal laten werken, daar gaat dit blok over.

inleiding
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 Hoofdstuk 1   •   Kiezen over de tijd  

Kiezen over de tijd houdt in dat de opbrengsten en de kosten van je keuze op verschillende 
tijdstippen vallen. Je studeert vandaag bijvoorbeeld om later een mooie baan te krijgen. Maar 
hoe weeg je dan af hoevéél studeren voor jou het meest verstandig is? Net als bij het blok Kiezen 
en welvaart draait het om het zoeken naar balans tussen marginale opbrengsten en marginale 
kosten. Alleen komt daar nu de factor tijd bij.

1.1  In balans: goed kiezen over de tijd 

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

Verstandig ruilen over de tijd
In het blok Kiezen en welvaart heb je geleerd dat kiezen neerkomt op ruilen met jezelf: meer 
kiezen van het ene goed gaat ten koste van een ander goed. Je hebt 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. Deze ruil 
wordt ook wel intertemporele ruil genoemd.

Wat heb je te kiezen? 
Bij ruilen van consumptie over de tijd geef je vandaag goederen op om er in de toekomst 
goederen voor terug te krijgen. De consumptie die je vandaag opgeeft om in de toekomst meer 
te kunnen consumeren noemen we besparingen. De ruilvoet tussen de goederen die je later 
terugkrijgt en de goederen die je vandaag opgeeft drukken we meestal uit als een procentuele 
verandering: met welke percentage groeit de hoeveelheid goederen in de toekomst als je 
vandaag deze goederen bespaart? Deze ruilverhouding is het percentage dat je in de toekomst 
extra terugkrijgt (boven op de goederen die je nu offert) in ruil voor de huidige goederen die je 
vandaag opgeeft. Deze groeivoet kun je zien als het rendement op wachten: het zogenoemde 
tijdsrendement. 

Deelnemer Regina aan Expeditie Robinson is in haar eentje terecht gekomen op een eiland. 
Regina kan ruilen over de tijd met zichzelf. Regina heeft een fruitboom gevonden met mango’s. 
Wanneer ze deze laat hangen, zijn ze volgende week 4 % groter dan vandaag. Het rendement op 
wachten is dus 4 % per week. In figuur 1.1 is dit de horizontale donkergroene lijn. 

Hoe waardeer jij je keuzes? 
Individuele welvaartsprijzen beschrijven de subjectieve waarde die je toekent aan goederen: wat 
is jouw waardering voor een bepaald goed? Bij ruilen over de tijd hebben deze individuele prijzen 
betrekking op het tijdstip van consumeren. Wil je nu meteen genieten van goederen of heb je 
liever een appeltje voor de dorst voor later? Voor de meeste mensen geldt dat als ze moeten 
wachten met consumeren, ze daar later meer voor terug willen krijgen om er niet in welvaart 
op achteruit te gaan. Je hebt dan een positieve tijdsvoorkeur: je eist in de toekomst een positief 
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rendement op je besparingen 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 is je tijdsvoorkeur hoog.

Je tijdsvoorkeur wordt ook bepaald door de spreiding van je consumptie over de tijd. De meeste 
mensen houden van een balans tussen consumptie nu en later. Waarom zou je bijvoorbeeld de 
ene dag honger lijden en de andere dag te veel te eten hebben? Daarom stijgt je leveringsdrempel 
voor het opzijzetten van goederen voor de toekomst, het zogenoemde geëiste rendement op 
besparingen, als je al veel gespaard hebt voor later en daardoor nu maar weinig te consumeren 
hebt. Vandaar dat in figuur 1.1 deze leveringsdrempel stijgt met je besparingen, net zoals 
de leveringsdrempel voor het aanbieden van arbeid stijgt met de reeds aangeboden arbeid. 
Hoe groter de aversie tegen een ongelijk consumptiepatroon is, hoe steiler de tijdsvoorkeur 
omhoogloopt. 

Regina is op haar eiland gebaat bij een constant consumptiepatroon. Iedere dag groente, fruit 
en een stukje vis houden haar gezond. Hoe meer mango’s Regina laat hangen, hoe slechter haar 
consumptiepatroon gespreid wordt. Daarom stijgt haar leveringsdrempel (geëist rendement) met 
elke mango extra die ze laat hangen (zie figuur 1.1).
 
Figuur 1.1 Kiezen over de tijd

Wat is je beste keuze? 
Om tot een optimale keuze te komen vergelijk je de marginale opbrengsten met de marginale 
kosten van besparingen. De marginale opbrengsten van besparingen zijn het feitelijke 
tijdsrendement en de marginale kosten zijn de leveringsdrempel van het geëiste rendement. In 
het optimum zijn het feitelijke en het geëiste rendement gelijk. 

In figuur 1.1 ligt het snijpunt van het tijdsrendement (de horizontale donkergroene lijn) en 
de tijdsvoorkeur (de stijgende lichtgroene lijn) bij 3 mango’s. Op dat punt is de stijgende 
leveringsdrempel gelijk aan het tijdsrendement van 4%. Regina’s welvaartswinst van haar 
besparingen is de gemiddelde winst per mango (van 1

2 
x 3% = 1 1

2 
% per week) maal die drie 

mango’s die ze laat hangen: 1,5 % per week x 3 mango’s = 0,045 mango per week. 
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1.2 Uit balans: kiezen over de tijd als uitdaging 

d Doel
Je kunt uitleggen waarom beslissers vaak een te groot gewicht toekennen aan het heden 
ten opzichte van de toekomst en hoe je de welvaartskosten van deze kortzichtigheid kunt 
meten. 

Beschikbaarheidsvalkuil 
In de vorige paragraaf heb je gezien dat je je welvaart kunt vergroten door verstandig te kiezen 
over de tijd. Maar dat gaat niet vanzelf. Verstandig kiezen over de tijd is moeilijk omdat je lijdt 
aan kortzichtigheid: je hecht als beslisser te veel waarde aan het heden en te weinig aan de 
toekomst. Een reden voor je kortzichtigheid is dat het offer nu zichtbaarder is dan de opbrengst 
in de toekomst. Kortzichtigheid is dus een voorbeeld van de beschikbaarheidsvalkuil waarover je 
eerder geleerd hebt: informatie die het makkelijkst voorhanden is voorrang geven. 

Voor Regina was de aanloop naar expeditie Robinson een worsteling. Ze wist dat veel trainen en 
kennis over overleven op een eiland belangrijk was, maar aan haar bijbaan, sport en feestjes gaf 
ze steeds voorrang. De laatste paar dagen, voordat het programma begon, moest ze tot diep in 
de nacht blokken. Regina heeft dit eerder meegemaakt: waarom lukt het toch niet om vooruit te 
werken? Regina is in de beschikbaarheidsvalkuil gestapt: de kosten van trainen en leren zijn direct 
zichtbaar als ze moet beslissen (minder werken levert direct minder op en door minder te feesten 
zie je je vrienden minder), maar de opbrengsten niet.  

Begrensde wilskracht
Kiezen is ook moeilijk vanwege je begrensde wilskracht. Er is dan een bewust conflict tussen 
wat je doet en wat je eigenlijk wilt. Je bent je bewust dat het beter voor je is iets niet te doen, 
maar de korte-termijn opbrengsten zijn zo groot dat je de verleiding niet kunt weerstaan het 
toch te doen. Omdat je beslisser samenvalt met je kortetermijn-ik maak je geen onafhankelijke, 
afgewogen keuze tussen je belangen op de korte en lange termijn. 

Op het eiland denkt Regina terug aan haar schooltijd. Ze wist best dat het voor haar beter was 
om in aanloop naar de toetsperiode haar sociale leven op een lager pitje te zetten. Toch viel ze 
steeds weer voor de verleidingen om dat niet te doen.  

Ruilen over de tijd: deugdgoederen versus zondegoederen  
Vanwege kortzichtigheid en begrensde wilskracht zal je als beslisser vaak een te groot 
gewicht toekennen aan het heden ten opzichte van de toekomst: daardoor spaar je te weinig. 
Goederen  waarbij de kosten voor de baten uitgaan noemen we investeringen. Dit zijn vaak 
deugdgoederen: je kiest er minder van dan goed voor jezelf zou zijn. Goederen waarbij de 
opbrengsten voor de kosten uitgaan zijn zondegoederen. Denk bijvoorbeeld aan vandaag lekker 
vet eten en er later de prijs voor betalen in termen van een minder goede conditie. 
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Op het eiland heeft Regina veel tijd om na te denken over haar leven. Door kortzichtigheid en 
begrensde wilskracht steekt ze te veel tijd in haar bijbaan in de horeca en in haar sociale leven 
en te weinig tijd in haar studie. Haar studie is een deugdgoed: de kosten gaat voor de baten uit. 
Het hogere salaris en het leukere werk als gevolg van de studie ziet ze nu namelijk niet. Haar 
bijbaantje is juist een voorbeeld van een zondegoed: de opbrengsten in termen van salaris en 
gezelligheid krijgt ze in het nu, de kosten komen pas wanneer de toetsen komen. Doordat ze teveel 
werkt, haalt ze lagere cijfers.

Intern effect en gedragsverstoring
Als gevolg van je kortzichtigheid en je begrensde wilskracht ligt je keuzeprijs voor tijd (het 
rendement dat je als beslisser eist op het uitstellen van consumptie) boven je welvaartsprijs 
(het minimale rendement dat je nodig hebt om er niet in welvaart op achteruit te gaan). Door dit 
interne effect overschat je de kosten van besparingen, spaar je te weinig en loop je welvaart mis. 
 
Figuur 1.2 Kortzichtigheid 

Door de kortzichtigheid van Regina ligt in figuur 1.2 de blauwe keuzeprijslijn boven de groene 
welvaartsprijslijn. De rode pijl staat voor het positieve interne effect van sparen: het marginale 
surplus van besparingen dat Regina niet internaliseert in haar beslissing. Door dit interne effect 
steekt Regina te weinig tijd in haar studie. Het verschil tussen haar optimale en daadwerkelijke 
studietijd is de gedragsverstoring (de oranje pijl). Dat leidt tot welvaartsverlies: het groene 
oppervlak. Voor de uren dat Regina te weinig studeert liggen de marginale opbrengsten (de 
donkergroene lijn) boven de marginale opbrengsten (de lichtgroene lijn). Deze uren dragen 
dus bij aan een hoger surplus maar dat surplus wordt niet gerealiseerd vanwege Regina’s 
kortzichtigheid. 
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1.3  Meer balans: verstandiger kiezen over de tijd

d Doel
Je leert hoe leren een vorm van ruilen over de tijd is en hoe je je vermogen om goede 
beslissingen te nemen kunt ontwikkelen door te ruilen over de tijd.

Verstandiger kiezen over de tijd
Kiezen over de tijd is moeilijk. Maar tijd geeft ook mogelijkheden om te leren en goede 
gewoontes te ontwikkelen. Zo kunnen keuzes beter in balans komen. Net als in het blok Kiezen 
en welvaart gaat het om het herstellen van de balans tussen sterke en zwakke belangen. We 
spreken dan over ‘instituties,’ medicijnen die beslissers meer gewicht doen toekennen aan de 
minder zichtbare, zwakkere belangen die vaak pas op langere termijn spelen. In het geval van 
ruilen over de tijd betreffen deze kwetsbare belangen vaak de langere termijn.   

De teamgenoten van Regina in expeditie Robinson zien, in de aanloop van het programma, haar 
worsteling met lede ogen aan. Al hun goede adviezen en Regina’s goede voornemens ten spijt, 
haar kortzichtige kortetermijn-ik neemt het roer telkens over. Wat is wijsheid? 

Instrumenten
Om belangen beter in balans te brengen hebben we het steeds over drie medicijnen met elk hun 
voor- en nadelen:
• Meer vrijheid: Soms kun je mensen meer laten beslissen omdat ze zo kunnen leren van hun 

fouten. 
• Meer dwang: Soms wil een derde partij, zoals de overheid of je trainer, iemand beperkingen 

opleggen om die persoon tegen zichzelf in bescherming te nemen. Hierdoor kan die persoon 
geen verkeerde keuzes meer maken, de belanghebbenden. 

• Vrijwillige binding: Soms kunnen personen zichzelf vrijwillig beperkingen opleggen, zodat ze 
betere keuzes leren maken. 

Voor Regina geldt dat ze verstandig kiest wanneer ze beter rekening houdt met het zwakke 
langetermijnbelang: nu langer trainen en leren, geeft haar in de toekomst meer kans in Expeditie 
Robinson. Instituties kunnen helpen om beter rekening te houden met het zwakke belang. De 
teamcaptain denkt dat dwang kan helpen. Hij kan haar dwingen niet naar feestjes te gaan en 
in plaats daarvan te gaan trainen. Regina kan ook zelf besluiten extra uren in te plannen voor 
training, desnoods met een personal trainer die haar motiveert. 

Investeren in goede gewoonten
Onze meeste beslissingen zijn gebaseerd op gewoonten. Deze automatische piloot kost weinig 
tijd en inspanning. Zoals je gezien hebt in het blok Kiezen en welvaart noemen we dit systeem 1.  
Als we onszelf dwingen om goed na te denken over wat we echt willen en onze wilskracht 
gebruiken om te doen wat we echt willen, gebruiken we het zogenoemde systeem 2. Dat kost 
veel tijd en energie. Maar door op basis van systeem 2 beslissingen te nemen, leer je nieuwe 
vaardigheden en ontwikkel je nieuwe gewoontes die geleidelijk onderdeel worden van je 
systeem 1. Op langere termijn hoef je systeem 2 niet of nauwelijks meer te gebruiken omdat je 
dan profiteert van de vaardigheden en gewoontes die je jezelf hebt aangeleerd. Net zoals je door 
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te sporten je spieren versterkt, ontwikkel je door je keuzes nieuwe verbindingen in je brein en 
daarmee nieuwe vaardigheden en gewoontes. Leren is in feite een vorm van schaalvoordelen 
over de tijd: door nu iets veel te doen word je er geleidelijk beter in en wordt het makkelijker. 
Deze schaalvoordelen maken ruilen over de tijd aantrekkelijk: door nu tijd en energie op te 
offeren om iets te leren, pluk je daar later de vruchten van. Leren is een vorm van investeren: de 
kosten gaan voor de baten uit.    

Dwang dwingt Regina datgene te doen wat haar systeem 2 voorschrijft (trainen) door de optie 
waaraan systeem 1 de voorkeur geeft (feestjes) weg te nemen. Regina’s teamcaptain hoopt 
dat Regina op termijn zal gaan inzien dat op tijd beginnen met trainen de betere keuze is. De 
goede gewoonte is dan aangeleerd door systeem 1. Dwang komt echter niet zonder nadelen. De 
interventies van de captain kosten Regina haar vrijheid. Misschien besluit Regina hier wel dwars 
tegen in te gaan. In dat geval werkt dwang averechts. Een ander gevaar is dat Regina nu braaf 
traint, maar zelf niet de intrinsieke motivatie om trainen ontwikkelt. 

Ook leren van fouten is ruilen over de tijd 
Een andere belangrijke vorm van ruilen over de tijd is leren door vallen en opstaan. Falen is 
niet prettig maar het kan je op termijn wat opleveren als je van je fouten leert. Ook dan gaan de 
kosten voor de baten uit. Het besef dat tegenover de huidige kosten toekomstige opbrengsten 
staan, kan je motiveren lastige maar goede keuzes te maken.  

De teamgenoten van Regina wijzen dwang af om een heel andere reden: volgens hen ontneemt 
dwang Regina de kans om van fouten te leren. Door toe te geven aan de verleidingen, schaadt ze 
zichzelf en daar komt ze 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.  
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1.4  Meer balans: verplichte pensioenbesparingen

d Doel
Je leert dat consumptie gelijkmatig verdeeld kan worden over de levensloop door te sparen 
tijdens het actieve leven en te ontsparen gedurende je pensioen. 

Een goed voorbeeld van verstandiger kiezen over de tijd is de verplichting om te sparen voor 
je pensioen. Je ruilt dan consumptie over de tijd: in ruil voor minder consumptie als je werkt, 
geniet je van meer consumptie als je gestopt bent met werken. Om kortzichtigheid te bestrijden, 
verplicht de werkgever of de overheid je om een deel van je arbeidsinkomen opzij te zetten voor 
je pensioenperiode.  

Intertemporele budgetrestrictie
Net als bij de keuze tussen verschillende goederen in het blok Kiezen en welvaart, is er ook bij 
ruilen over de tijd sprake van een budgetrestrictie. Deze intertemporele budgetrestrictie houdt 
in dat je in je leven niet meer kunt consumeren dan dat je in je leven verdient. Als je streeft naar 
een constant consumptieniveau over de tijd bij een tijdsrendement van 0% kan de jaarlijkse 
consumptie (C) maal het aantal levensjaren (L), niet groter zijn dan je menselijk kapitaal. Dat 
kapitaal bereken je bij een tijdsrendement van 0 % als  het jaarloon (Y) maal de duur van het 
arbeidzame leven (A). Uit de budgetrestrictie kun je de jaarlijkse consumptie (C) oplossen: 

(1.1)   C = 
A
L  

Y.

Je gelijkmatige consumptie is dus een deel ( 
A
L  

) van je arbeidsinkomen. Hoe groter het deel van 
je leven is dat je werkt, hoe groter het deel van je arbeidsinkomen dat je kunt consumeren.   

Figuur 1.3 Stromen inkomen, consumptie en besparingen (links) en voorraad pensioenvermogen 
(rechts) gedurende de levensloop 

Figuur 1.3 beschrijft de situatie waarin iemand 25 jaar is, de pensioendatum op 65 jaar ligt en de
levensverwachting 85 jaar bedraagt. De groene lijn in het linkerpaneel geeft aan dat deze persoon
tot de pensioendatum een constant arbeidsinkomen van € 30.000 verdient. Daarna valt het 
arbeidsinkomen weg. In totaal verdient deze persoon € 30.000*40 = € 1.200.000 aan arbeidsinkomen. 
Omdat de persoon na 40 jaar werken naar verwachting nog 20 jaar leeft, kan deze persoon jaarlijks 
€ 1.200.000/60 = € 20.000 consumeren. Dit is de blauwe lijn in het linkerpaneel.
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Stroom van besparingen en voorraad van vermogen 
Het deel van iemands arbeidsinkomen dat deze persoon niet consumeert gedurende het 
arbeidzame leven spaart hij. De formule voor je besparingen (S) is:   

(1.2)  S = Y – C.

Met de stroom besparingen bouwt hij een voorraad pensioenvermogen (TV) op. Het 
pensioenvermogen is een voorraadgrootheid omdat het gemeten wordt op een bepaald tijdstip. 
De besparingen zijn een stroomgrootheid omdat ze gemeten worden over een periode. De 
besparingen gedurende het jaar 2021 bepalen hoeveel het pensioenvermogen toeneemt tussen 
1 januari 2021 en 1 januari 2022. In formulevorm schrijf je de relatie tussen het niveau van de 
stroom besparingen per jaar (S) en de verandering van het totale pensioenvermogen (ΔTV) 
tussen het begin en het einde van het jaar als volgt:   

(1.3)  ΔTV = S 

Figuur 1.3 geeft de relatie tussen de stroom besparingen en de voorraad van het pensioenvermogen 
grafisch weer. De constante stroom besparingen gedurende het arbeidzame leven van € 10.000 per 
jaar zorgt ervoor dat pensioenvermogen wordt opgebouwd. Op de pensioenleeftijd van 65 jaar is het 
pensioenvermogen met € 400.000 maximaal (zie het rechterpaneel). Tijdens de pensioenperiode 
wordt er geen inkomen meer verdiend. De consumptie wordt dan gefinancieerd uit het 
opgebouwde pensioenvermogen. Ieder jaar neemt het pensioenvermogen af met de constante 
consumptie van € 20.000. De negatieve besparingen, de zogenaamde ontsparingen, zorgen ervoor 
dat het pensioenvermogen na 20 jaar helemaal op is.  

Positief tijdsrendement 
Met een positief tijdsrendement kan de duurzame consumptie op een hoger niveau liggen 
vergeleken met een tijdsrendement van 0%. Er hoeft dan minder te worden bespaard omdat 
het rendement op het pensioenvermogen een deel van de consumptie financiert. Hoe hoger het 
tijdsrendement, hoe hoger de consumptie en hoe lager de stroom besparingen gedurende het 
werkzame leven.

Eindwaarde en contante waarde
Bij een positief tijdsrendement is € 1000 vandaag niet hetzelfde als € 1000 over een jaar. Om 
toekomstige geldbedragen vergelijkbaar te maken met huidige geldbedragen kun je berekenen 
hoeveel huidig geld (C) je nodig hebt om een bepaald toekomstig geldbedrag (K) te bereiken. 

(1.4) C = 
K

(1 + i)N , 

waar i staat voor het tijdsrendement per jaar en N voor het aantal periodes dat het geld kan 
aangroeien. K wordt ook wel de eindwaarde genoemd en C de contante waarde van K. De 
dekkingsgraad van een pensioenfonds meet het financiële vermogen van het fonds ten opzichte 
van de contante waarde van de verplichtingen die het fonds heeft. Bij een gegeven eindwaarde 
van de verplichtingen resulteert een hoger tijdsrendement in een lagere contante waarde van de 
verplichtingen en, bij een constant financieel vermogen, in een hogere dekkingsgraad.  
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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 hoofdstuk 1 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 besparingen.

Je tijdsvoorkeur beantwoordt de tweede vraag: wat waardeer ik? Het beschrijft hoe je goederen 
op verschillende tijdstippen waardeert. Als het geëiste rendement op je besparingen, bepaalt je 
tijdsvoorkeur je leveringsdrempel voor het aanbieden van besparingen. Je tijdsvoorkeur hangt 
af van twee factoren: hoe ongeduldig je bent en hoe goed gespreid je consumptie al is over de tijd 
voordat je begint met te ruilen over de tijd.

Om de derde vraag ‘wat kies ik’ optimaal te beantwoorden vergelijk je de marginale opbrengsten 
van het tijdsrendement met de marginale kosten van je tijdsvoorkeur. Je blijft sparen door 
consumptie uit te stellen zolang het rendement op je besparingen je leveringsdrempel overtreft.

Kiezen over de tijd als uitdaging
Verstandig kiezen over de tijd gaat niet vanzelf. Door de beschikbaarheidsvalkuil dreigt
kortzichtigheid van je interne bestuurder. Deze bestuurder in jezelf heeft vaak onvoldoende oog 
voor de langetermijneffecten van keuzes op jou als interne belanghebbende. Deugdgoederen 
hebben daarom meestal een investeringskarakter: de kosten manifesteren zich vandaag, maar 
de opbrengsten pas later. Bij zondegoederen ligt het net andersom: de opbrengsten manifesteren 
zich vandaag, maar de kosten pas later.

Verstandiger kiezen over de tijd
Tijd maakt kiezen enerzijds moeilijker, maar kan anderzijds ook worden benut om je vermogen 
om goede beslissingen te nemen te vergroten, bijvoorbeeld doordat je leert van je fouten en 
goede gewoontes gaat ontwikkelen. Ook bij deze investeringen gaan de kosten meestal voor 
de baten uit. Het besef dat tegenover de huidige kosten toekomstige opbrengsten staan, kan je 
helpen lastige maar goede keuzes te maken.

samenvatting
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 Hoofdstuk 1   •   Kiezen over de tijd

Besparingen: consumptie die je vandaag opgeeft om in de toekomst meer te kunnen 
consumeren.

Investeringen: goederen waarbij de kosten voor de baat uitgaan.

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 ruilvoet 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



110

 Hoofdstuk 2   •   Samenwerken over de tijd  

Dit hoofdstuk past wat je eerder geleerd hebt in het blok Samenwerken en verdelen toe op 
samenwerken over de tijd. Net als in het blok Samenwerken en verdelen bekijken we eerst goede 
samenwerking over de tijd waarbij belangen in balans zijn. Daarna bezien we de uitdagingen bij 
samenwerken over de tijd en tenslotte de mogelijkheden om deze samenwerking te verbeteren. 

2.1  In balans: krediet als samenwerken over de tijd   

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

Krediet 
Ruilen over de tijd gebeurt door het verschaffen van krediet. Hierbij levert een kredietgever 
middelen (zoals geld of goederen) aan de kredietnemer in het vertrouwen dat de kredietnemer 
later middelen teruggeeft. Nadat de kredietgever de middelen heeft verschaft aan de kredietnemer, 
heeft de kredietnemer een verplichting aan de kredietgever, namelijk om middelen later terug te 
betalen. Tegenover deze verplichting van de kredietnemer aan de kredietgever staat een even grote 
vordering van de kredietgever op de kredietnemer. De verplichting van de kredietnemer wordt ook 
wel schuld genoemd genoemd. De vordering is voor  de kredietgever een bezitting. 

Meedoen aan Expeditie Robinson is niet gratis. Veel deelnemers moeten hiervoor maanden 
onbetaald verlof nemen. Regina heeft niet genoeg gespaard om deze periode te overbruggen. Ze zal 
geld moeten lenen. Ze heeft een oom die middelen genoeg heeft. Zal hij haar willen helpen? Of zal ze 
naar een bank gaan? Welke rente zal die vragen? 

Sociale en financiële verplichtingen 
We onderscheiden twee soorten verplichtingen: sociale (of informele) verplichtingen en financiële 
(of formele) verplichtingen. Bij informeel krediet gaat het om mondelinge afspraken of om 
onuitgesproken verwachtingen. Informele vorderingen op anderen maken deel uit van het sociale 
vermogen van mensen. Financiële kredietverlening gebeurt door financiële instellingen en op 
de financiële markt (ook wel vermogensmarkt genoemd) in termen van geld. De verplichting 
van de kredietnemer om het geld later met rente terug te betalen wordt vastgelegd in formele 
schuldbewijzen die juridisch afdwingbaar zijn. Deze zogenaamde financiële vorderingen maken 
deel uit van het financiële vermogen van de kredietgever en tellen als financiële verplichtingen 
negatief mee in het financiële vermogen van de kredietnemer. Het totale financiële vermogen van 
een persoon is het verschil tussen de financiële vorderingen van deze persoon op anderen en de 
verplichtingen van deze persoon aan anderen. 

Verschillen en wederzijds voordeel 
Ook bij samenwerking over de tijd geldt dat verschillen tussen mensen kansen biedt voor 
wederzijds voordeel. Twee partijen kunnen allebei welvaart winnen door met elkaar te ruilen 
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over de tijd tegen een prijs die inligt tussen hun twee individuele prijzen. Denk daarbij aan een 
partij zonder en een partij met geld. Partijen die niet over geld beschikken kunnen geld lenen 
om te investeren in een opleiding of innovatie. Zo kunnen hun talenten en creatieve ideeën 
worden benut. Door geld uit te lenen kunnen de partijen die wel over veel geld beschikken een 
hoger rendement maken op hun vermogen. Zo kunnen jongeren en ouderen vaak met elkaar 
ruilen over de tijd. Jongeren verwachten in tegenstelling tot ouderen vaak een stijging van hun 
arbeidsinkomen als ze ouder worden en hebben daarom een hogere tijdsvoorkeur dan ouderen.

In het linkerpaneel van figuur 2.1 zie je de vermogensmarkt voor jongeren, waaronder Regina, 
en in het rechterpaneel die van ouderen, waaronder de oom. Het evenwichtsrendement op de 
vermogensmarkt voor jongeren ligt met 4% hoger dan het evenwichtsrendement van 2% op de 
vermogensmarkt van ouderen. Stel dat de ouderen op een gemeenschappelijke vermogensmarkt 
geld uitlenen aan jongeren tegen een rente van 3%. De omvang van de kredietverlening van 
ouderen aan jongeren is dan de zwarte pijl in beide panelen. De jongeren kunnen meer investeren in 
menselijk kapitaal, het eigen bedrijf of een eigen woning, terwijl ouderen een hoger rendement op 
hun spaargeld krijgen. De welvaartswinst van samenwerken over de tijd voor jongeren is het groene 
vlak in het linkerpaneel en de welvaartswinst voor ouderen het groene vlak in het rechterpaneel.
 
Figuur 2.1 Aparte en gemeenschappelijke vermogensmarkt  

Geld als rekeneenheid: nominale rente als nominale waardeverandering 
Kredietcontracten gebruiken meestal geld als rekeneenheid. De kredietnemer verplicht zich om 
een bepaald geldbedrag terug te betalen boven op het geld dat deze eerder heeft geleend. De 
nominale rente (n) meet dit extra geld als percentage van het geldbedrag dat de kredietgever 
verstrekt heeft. Een complicatie daarbij is inflatie: het geld dat de kredietgever later terugkrijgt 
kan door inflatie minder waard zijn in termen van koopkracht dan het geld dat eerder is 
uitgeleend. De reële rente (r) meet hoeveel extra koopkracht de kredietgever later terugkrijgt 
boven op de koopkracht die de kredietgever eerder heeft opgegeven. Bij het berekenen van de 
reële rente uit de nominale rente gebruik je de formule die je in het blok Kiezen en welvaart 
geleerd hebt voor het omrekenen van procentuele nominale waardeveranderingen over de tijd 
(n) in reële waardeveranderingen (r) met behulp van de inflatie (p):

 (2.1)  r = 1 + n
1 + p  
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2.2  Meten: financiële en reële rekening  

d Doel
Je leert dat de financiële rekening financiële kredietverlening registreert en dat de 
budgetrestrictie afdwingt dat het saldo op de financiële rekening het spiegelbeeld is van  
het saldo op de reële rekening. 

Ruilen over de tijd en financiële rekening
Zonder kredietverlening dwingt de budgetrestrictie af dat de reële rekening in balans is. De reële 
rekening registreert alle inkomsten en uitgaven uit het ruilen van goederen (dus ook het loon voor 
arbeid). Je kunt niet meer aan consumptie besteden dan dat je aan inkomen verdiend hebt. Maar 
met financiële kredietverlening hoeft de reële rekening niet meer op elk moment in balans te zijn. 
Geld hoef je nu niet meer alleen te verdienen, maar je kunt het ook lenen en daarmee een financiële 
verplichting aangaan. De financiële rekening van een huishouden registreert ruilen over de tijd met 
anderen door financiële kredietverlening. Je financiële rekening vertoont een overschot als je geld 
leent (een binnenkomende geldstroom) en een tekort als je geld uitleent (een uitgaande geldstroom). 

Het gezin van Regina lijkt op het gemiddelde Nederlandse gezin. Het bestaat uit vader Jan, 
moeder Regina en twee kinderen: Tess (12) en Noah (10). Jan heeft de inkomsten en uitgaven van 
het gezin per maand in beeld gebracht in de tabel hieronder.

Tabel 1.1 Huishoudboekje van Regina’s familie

Binnenkomende geldstromen Uitgaande geldstromen

Reële rekening € 3000  Netto loon
€        0  Ontvangen rente

Totaal: € 3000

€ 350 Betaalde hypotheekrente
€ 600 Vaste lasten (gas, water, energie)
€ 600 Boodschappen
€ 150 Kleding
€ 350 Recreatie en vakantie
€ 200 TV, media & internet
€ 200 Onderwijs
Totaal: € 2450

Financiële rekening €       0  Bijlenen

Totaal: € 0

€ 250 Aflossing hypotheek
€ 300 Sparen 
Totaal: € 550

Totaal € 3000 € 3000

Reële en financiële rekening meten spaaroverschot  
De budgetrestrictie dwingt af dat uitgaande en inkomende geldstromen in balans zijn. De 
reële rekening en de financiële rekening zijn elkaars spiegelbeeld: ze tellen op tot nul. Als je 
meer geld uitgeeft dan je binnenkrijgt uit het ruilen van goederen dan moet je een tekort op 
de reële rekening financieren met een overschot op de financiële rekening. Je moet dan geld 
binnenkrijgen door het aangaan van financiële verplichtingen. Een overschot op de reële 
rekening dat weerspiegeld wordt in een tekort op de financiële rekening vertaalt zich in een 
spaaroverschot, als het verschil tussen besparingen (S) en investeringen (I):  

(2.2)  S – I = –FR,
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waar FR het saldo op de financiële rekening is. 

Op de reële rekening komen alle primaire inkomens binnen als beloning van het aanbieden 
van productiefactoren. De rente van € 350 op de hypotheek telt negatief mee op deze rekening; 
het is de beloning voor degenen die de hypotheeklening ter beschikking stellen.  Als het verschil 
tussen het inkomen (€ 3000) en de uitgaven (€ 2.450) vertoont de reële rekening dus een overschot 
van € 550 per maand. Het tekort op de financiële rekening van € 550 per maand wordt precies 
gecompenseerd door een overschot op de reële rekening. Tegenover het spaaroverschot van € 550, 
staat een tekort op de financiële rekening. 

Sparen en spaaroverschot
Een spaaroverschot (S – I) moet worden onderscheiden van sparen (S). Je hebt in paragraaf 1.4 
gezien dat huishoudens sparen (S) als ze niet al hun inkomen (Y) besteden aan consumptie (C). 
De stroom besparingen bepaalt de verandering van de voorraad van het totale vermogen (TV) 
van een huishouden:

(2.3)  ΔTV = S = Y – C.

Het totale vermogen (TV) bestaat uit kapitaalgoederen (K) en het financieel vermogen (FV):

(2.4)  TV = K + FV.

Huishoudens kunnen hun besparingen dus op twee manieren benutten: het aanschaffen van 
kapitaalgoederen of van financiële vorderingen. Door te investeren in bijvoorbeeld een eigen 
woning, vergroten ze hun eigen voorraad kapitaalgoederen: 

(2.5)  ΔK = I. 

Maar huishoudens kunnen hun besparingen ook benutten om financiële vorderingen op 
anderen te kopen. Er is dan spaaroverschot (S – I > 0) dat hun financiële vermogen vergroot: 

(2.6)  ΔFV = S – I.  

Sparen (S) is mogelijk zonder met anderen te ruilen over de tijd. Je totale vermogen bestaat dan 
alleen uit kapitaalgoederen en niet uit financieel vermogen. Maar een spaaroverschot of -tekort 
(S – I ≠ 0) betekent wel altijd dat je met anderen ruilt over de tijd door financiële vermogenstitels 
uit te ruilen. Zonder investeringen gaan besparingen wel altijd samen met samenwerken over de 
tijd en het uitlenen van geld  aan anderen. 

Bij de Nederlandse overheid, ook een huishouden, noemen we een spaartekort ook wel een 
financieringstekort (S – I < 0). Dat overschot op de financiële rekening zorgt ervoor dat 
de staatschuld, de financiële verplichtingen van de overheid, stijgt zodat het financiële 
vermogen afneemt (ΔFV < 0). Maar als tegenover een financieringstekort van € 10 miljard 
overheidsinvesteringen (I) van € 15 miljard staan, zijn de besparingen (S) van de overheid positief. 
De waarde van de extra kapitaalgoederen (ΔK) overtreft dan namelijk de afname van het 
financiële vermogen (ΔFV) met € 5 miljard. Ondanks de toename van de overheidsschuld, stijgt het 
totale overheidsvermogen (ΔTV = S) dan met € 5 miljard. Een spaartekort kan dus samengaan met 
positieve besparingen als de investeringen groter zijn dan de besparingen. 
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2.3  Uit balans: samenwerken over de tijd gaat niet vanzelf

d Doel
Je leert dat ruilen over de tijd vertrouwen vraagt van de voorliggende partij die krediet 
verstrekt en commitment van de achterliggende partij die zich verplicht het krediet terug te 
betalen. 

Je hebt in de vorige paragrafen gezien dat samenwerken over de tijd nieuwe mogelijkheden 
biedt om welvaart te scheppen. In deze paragraaf leer je dat ruilen over de tijd ook nieuwe 
belangentegenstellingen kan opleveren waardoor samenwerking over de tijd moeilijk tot stand 
komt. 

Belangentegenstellingen
Wederkerigheid is moeilijker te organiseren bij samenwerken over de tijd omdat 
samenwerkingspartners niet gelijk oversteken. De kredietgever steekt als eerste over door 
de kredietnemer als eerste iets te geven. Daarvoor was ruil nog in het belang van zowel de 
kredietgever als de kredietnemer. Maar nadat jij als kredietgever jouw verplichting bent 
nagekomen, heeft de kredietnemer weinig meer te winnen door jou terug te betalen. Deze heeft 
immers al van jou ontvangen wat hij of zij wil hebben. Doordat de kredietverlener als eerste 
oversteekt is er een belangentegenstelling ontstaan tussen de kredietnemer als agent en de 
kredietverstrekker als principaal. Er is sprake van een principaal-agent probleem: het verschil in 
timing maakt de kredietverstrekker kwetsbaar voor beroving.  

Vertrouwen in commitment aan wederkerigheid
Dit kan leiden tot het berovingsprobleem dat je al hebt leren kennen in het blok Samenwerken 
en verdelen: uit angst voor beroving komt de samenwerking niet tot stand. Krediet vraagt dat 
de kredietgever voldoende vertrouwen heeft in het commitment van de kredietnemer om het 
krediet later terug te betalen.  

Kredietrisico 
Door als eerste over te steken stel jij je bloot aan het zogenoemde tegenpartij- of kredietrisico. 
Dit tegenpartijrisico is het risico dat de ander de belofte om jou later iets terug te geven niet 
nakomt. Kredietverstrekkers willen gecompenseerd worden voor dit risico van zogenoemde 
wanbetaling. De nominale rente bestaat dus uit een compensatie voor niet alleen het uitstellen 
van consumptie en de (verwachte) inflatie maar ook het kredietrisico. Hoe minder vertrouwen 
de kredietverlener heeft in de belofte van de kredietnemer om terug te betalen, hoe hoger het 
extra rendement dat de kredietverlener zal eisen als vergoeding voor het kredietrisico. Om 
het kredietrisico te beperken kan een kredietgever vragen om een onderpand. Zo is bij een 
hypotheeklening het huis het onderpand. Als de kredietnemer de lening niet terugbetaalt, 
dan kan de kredietgever het onderpand opeisen. Vanwege de daarmee gepaard gaande grotere 
zekerheid kennen hypotheken een lagere rente dan consumentenkredieten zonder onderpand. 
Dat geldt zeker als de waarde van de hypotheek klein is ten opzichte van de waarde van het 
onderpand van de woning. In dat geval kan de bank haar geld namelijk terugkrijgen door de 
woning te verkopen als de kredietnemer de lening onverhoopt niet terug kan betalen. 
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Liquiditeitsrisico
Een ander risico is dat een kredietgever het geld voor een bepaalde termijn uitleent 
(bijvoorbeeld 5 jaar) en het uitgeleende geld gedurende deze looptijd dan niet terug kan vragen 
als de kredietgever het geld door onvoorziene omstandigheden direct nodig heeft. Voor dit 
zogenoemde liquiditeitsrisico willen kredietgevers een vergoeding, vooral als ze hun vorderingen 
niet direct te gelde kunnen maken door hun vordering aan andere kredietverleners te kunnen 
doorverkopen. Daarom zal een lening een hogere liquiditeitspremie hebben als de lening niet 
goed verhandelbaar is op financiële markten. 

De vier componenten van de nominale rente 
De nominale rente op een lening bestaat uit vier delen: de risicovrije reële rente als een 
vergoeding voor het uitstellen van consumptie, een compensatie voor de verwachte inflatie, een 
vergoeding voor het kredietrisico en compensatie voor het liquiditeitsrisico. Staatsobligaties, 
verhandelbare schuldbewijzen van de overheid, zijn vaak het beste verhandelbaar. Ook 
schuldbewijzen van grote bedrijven kunnen als obligaties verhandeld worden op de financiële 
markten. Dit in tegenstelling tot consumentenkredieten en kredieten van kleine bedrijven. Dat 
verklaart waarom deze laatste kredieten meestal hogere rentes kennen dan obligaties van grote 
bedrijven en van de overheden. 

Positieve terugkoppeling
Het in rekening brengen van een hogere vergoeding als compensatie voor het kredietrisico 
heeft het nadeel dat dit het risico op wanbetaling kan vergroten. De eerste reden daarvoor is 
dat hogere kredietkosten het voor kredietnemers moeilijker maken om aan hun verplichtingen 
te voldoen. Een tweede reden is averechtse selectie. De hogere kredietkosten maken het 
opnemen van krediet vooral voor betrouwbare kredietnemers onaantrekkelijk, zodat vooral 
onbetrouwbare kredietnemers overblijven. Dit negatieve verband tussen de prijs die een 
transactiepartner wordt gegund en de kwaliteit die deze partij vervolgens levert heb je eerder 
gezien in het blok Markten en bedrijven. 

Bankmanager Yassin is bezorgd over een aanvraag van een persoonlijke lening door Regina voor 
het onbetaalde verlof voor de deelname aan Expeditie Robinson. Yassin moet namens de bank 
de hoogte van de rente op de persoonlijke lening vaststellen. De hoogte van de rente hangt af van 
de risicovrije reële rente die momenteel 1% bedraagt, de verwachte inflatie van 2% (inflatierisico), 
de opslag van 0,5%-punt voor de slechte verhandelbaarheid van de persoonlijke lening (het 
liquiditeitsrisico) en tenslotte een opslag van 2%-punt omdat Yassin niet zeker weet of Regina 
de lening straks kan terugbetalen (het kredietrisico). In totaal komt Yassin uit op een rente van 
5,5% op de persoonlijke lening van Regina. Wel realiseert Yassin zich dat hoe hoger de rente is 
die hij vraagt namens de bank, hoe groter de kans op averechtse selectie is want betrouwbare 
kredietnemers zullen nu gaan afhaken. 
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2.4  Meer balans: concurrentie en relaties 

d Doel
Je kunt uitleggen hoe zowel concurrentie als duurzame relaties samenwerken over de tijd 
kunnen verbeteren en hoe banken gebruik maken van beide instituties. 

De balans tussen de spelers herstellen
Bij ruilen over de tijd is de kredietgever de zwakke speler die eerst moet oversteken en de 
kredietnemer de sterke speler die nadat deze het krediet heeft ontvangen van de kredietgever, 
kan beslissen om al dan niet iets terug te geven. De positie van de kwetsbare kredietgever kan 
op drie manieren versterkt worden: met dwang, vrijheid, of vrijwillige binding aan duurzame 
relaties. Deze paragraaf kijkt naar de laatste twee opties. Dwang komt in de volgende paragraaf 
aan de orde.

Meer vrijheid voor de kredietgever 
Vrije concurrentie tussen kredietnemers geeft kredietgevers een sterkere positie. De vrijheid 
voor de kredietgever om de kredietnemer de volgende keer in de wisselen voor een andere 
kredietnemer, geeft de kredietgever een wortel (doorgaan met de samenwerking) en een stok 
(het afbreken van de samenwerking) om kredietnemers te disciplineren. Als de kredietnemer 
ervoor kiest zich aan zijn beloftes te houden, geeft deze op de korte termijn iets op. Maar daar 
staat tegenover dat de kredietnemer een reputatie opbouwt als betrouwbare partner, waar de 
kredietnemer later profijt van heeft als deze opnieuw naar een kredietgever zoekt. Je houden 
aan je beloftes is daardoor een afruil tussen korte-termijn kosten en lange-termijn opbrengsten. 
Reputatie werkt beter bij het disciplineren van kredietnemers om zich te houden aan hun 
beloftes als kredietnemers een lage tijdsvoorkeur hebben en iedereen kan zien hoe ze anderen 
behandelen. 

Duurzame, persoonlijke relaties
Maar informatie over betrouwbaar gedrag waarbij verplichtingen worden nagekomen is bij 
complexere samenwerking vaak niet openbaar voor iedereen. Daarom werken partijen vaak 
samen in duurzame samenwerkingsverbanden waarin partijen elkaar beter leren kennen. 
Bovendien kunnen in duurzame samenwerkingsverbanden belangen meer parallel lopen omdat 
er sprake is van een herhaald spel. Je kunt elkaar in de toekomst belonen en straffen voor hoe je 
elkaar vandaag behandelt. Ook een gezamenlijk verleden waarin partners elkaar hebben leren 
kennen, vertrouwen en waarderen, kan belangenconflicten voorkomen. 

Banken staan borg 
Vertrouwen in wederkerigheid kan ook worden versterkt door een betrouwbare partij die 
iedereen vertrouwt borg te laten staan voor kredietnemers. Banken spelen deze rol van 
borgstaande partij. Zonder banken zouden veel partijen met weinig of geen geld niet kunnen 
investeren. Degenen die diensten verlenen aan deze partijen hebben namelijk onvoldoende 
vertrouwen daar later iets terug voor te krijgen. Dit komt omdat ze een informatieachterstand 
hebben over de betrouwbaarheid van de kredietnemers. Banken specialiseren zich in het 
beoordelen van kredietwaardigheid en zijn daarom wel bereid borg te staan voor partijen die ze 
als betrouwbaar beoordelen. 
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Banken nemen kredietrisico over  
Banken verstrekken leningen aan kredietnemers. Tegenover deze langlopende bezitting van 
de bank, staat een deposito van de kredietnemer bij de bank. Dit is een direct opeisbare, liquide 
verplichting van de bank jegens de kredietnemer waarmee de kredietnemer zijn dienstverleners 
op elk gewenst moment kan betalen. Door borg te staan voor kredietnemers, neemt de bank het 
kredietrisico over van deze dienstverleners van de kredietnemer. Kredietrisico is het risico op 
wanbetaling van de kredietnemers.  

Relatie en concurrentie 
In het bankwezen spelen zowel concurrentie als relaties een rol. Duurzame relaties van banken 
met hun kredietnemers helpt banken om hun kredietnemers goed te leren kennen en het 
probleem van asymmetrische informatie te verminderen. Concurrentie tussen banken kan 
ervoor zorgen dat ondernemers en particulieren die krediet nodig hebben dit tegen de laagste 
kosten kunnen krijgen. 

Regina heeft haar oom ook gevraagd om een lening. Hij wil wel wat uitlenen tegen een lage rente 
omdat hij Regina goed kent, maar het is niet genoeg om het hele onbetaalde verlof te financieren. 
Regina heeft bedacht dat ze ook aan crowdfunding kan doen om genoeg geld op te halen voor 
haar deelname. Deze geldschieters zijn niet makkelijk over te halen, omdat ze lastiger in kunnen 
schatten of Regina het geld gaat terugbetalen en vragen daarom een relatief hoge rente.  

Voor Regina kan de persoonlijke lening van de bank dan de beste optie zijn. De bank heeft wel 
middelen om te kunnen beoordelen of kredietgeven aan Regina loont. Banken zijn namelijk 
gespecialiseerd in het beoordelen van kredietrisico. De bank staat garant voor de kredietnemers 
door aan rekeninghouders te beloven dat zij altijd bij hun geld kunnen. 
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2.5  Meer balans: collectieve dwang

d Doel
Je kunt uitleggen hoe overheidsdwang vertrouwen kan scheppen bij samenwerking over de 
tijd en welke rol overheidsschuld daarbij speelt. 

Verschillende soorten vermogen 
Je hebt in dit hoofdstuk gezien dat mensen met elkaar kunnen samenwerken over de tijd door 
het uitwisselen van zowel financiële als sociale verplichtingen. Hierbij heeft ook de overheid een 
rol. Met haar geweldsmonopolie, kan de overheid private partijen dwingen om hun financiële en 
sociale verplichtingen na te komen. 

Private samenwerking afdwingen 
De overheid geeft private partijen de mogelijkheid om hun afspraken juridisch afdwingbaar 
te maken. Daardoor kunnen kredietnemers zich sterker binden aan hun verplichtingen 
zodat kredietgevers meer vertrouwen krijgen in hun vorderingen. Ook kunnen degenen die 
kredietrisico dragen juridisch afdwingbare invloed bedingen op de beslissingen van degenen 
die dit kredietrisico beïnvloeden. Zo zullen financiers van bedrijven vaak een stem eisen in 
het beleid van het bedrijf dat ze financieren. Ook kunnen ze verlangen dat een onafhankelijke 
toezichthouder toeziet op het naleven van afspraken.   

Overheidsschuld 
Overheidsschuld heeft een speciale positie vanwege het lage kredietrisico. Het kredietrisico op 
overheidsschuld is laag omdat overheden zich geloofwaardiger kunnen binden aan beloften 
(IOU) dan private organisaties, zeker als het om lange-termijn verplichtingen gaat. De overheid 
is namelijk een duurzamer samenwerkingsverband dan bedrijven en gezinnen. De overheid kan 
via collectieve dwang niet alleen huidige maar ook toekomstige generaties dwingen belastingen 
te betalen. Dat draagt bij aan het vertrouwen in haar beloftes en de goede verhandelbaarheid 
van overheidsschuld. Overheidsschuld is meestal de (vrijwel) risicoloze, liquide schuld waarmee 
financiële instellingen en markten de zogenoemde risicovrije rentes kunnen meten voor 
verschillende looptijden. Op basis van deze rentes kunnen ze dan de vergoedingen bepalen voor 
kredietrisico en liquiditeitsrisico op kredieten aan private partijen. Ook dient de overheidsschuld 
vaak als liquide en betrouwbaar onderpand bij onderlinge leningen tussen financiële instellingen. 
Kredietwaardige overheidsschuld speelt dus een belangrijke rol bij het mogelijk maken van 
samenwerken over de tijd tussen private partijen. 

De rente op Nederlandse staatschuld is laag, ook vergeleken bij veel andere landen. De reputatie 
van Nederland als kredietnemer is goed. Alleen de verhandelbaarheid van de staatsschuld is iets 
lager dan bijvoorbeeld in het grotere buurland Duitsland. Vandaar dat Duitsland een nog wat 
lagere rente betaalt op staatschuld.    
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Stabiliteits- en Groeipact
Om de kredietwaardigheid van de overheidsschuld te waarborgen hebben de landen die de euro 
als betaalmiddel gebruiken afgesproken hun overheidsschulden niet hoog te laten oplopen. Het 
zogenoemde Stabiliteits- en Groeipact tussen de landen in de Economische en Monetaire Unie 
(EMU) stelt grenzen aan de financieringstekorten en de overheidsschulden van de deelnemende 
landen. Het financieringstekort mag maximaal 3% van het BBP zijn, terwijl de bovengrens voor 
de staatsschuld 60% van het BBP is. 

Nederland verwacht in 2022 een begrotingstekort van € 10 miljard en een BBP van € 750 miljard. 
De staatschuld neemt daardoor met € 10 miljard toe tot € 470 miljard. Het financieringstekort als 
% van het BBP is dan gelijk aan € 10/€ 750 * 100% = 1,4%. De staatschuldquote (staatschuld als % 
van het BBP) is aan het eind van het jaar is gelijk aan 470/750 * 100% = 62,7%. Nederland voldoet 
dus met het financieringstekort wel (tekort mag maximaal 3% van het BBP zijn), maar met de 
staatschuldquote niet aan de EMU-eisen (die mag maximaal 60% van het BBP zijn).

Intergenerationele ruil   
Oudere generaties investeren in jongere generaties door bijvoorbeeld het onderwijs van de 
jongere generaties te financieren door het betalen van belastingen. In ruil daarvoor zorgen de 
jongere generaties later voor inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld de AOW) en gezondheidszorg 
van de oudere generaties. Deze samenwerking tussen generaties noemen we ook wel het 
intergenerationeel verbond. 

Collectieve dwang en intergenerationeel verbond 
Ouderen bevinden zich in een kwetsbare positie omdat zij eerst investeren in het menselijk 
kapitaal van jongeren voordat zij veel later iets van deze jongeren terugkrijgen. Ze zijn als het 
ware de kredietgevers. Collectieve dwang zorgt voor vertrouwen van oudere generaties in hun 
vorderingen op de jongere generaties. De overheid kan de jongeren later immers dwingen om 
mee te betalen aan het inkomen en de gezondheidszorg voor ouderen door belasting te heffen. 

AOW: overheid dwingt sociale verplichting af  
Iedereen die tussen z’n 15e en de wettelijke pensioenleeftijd in Nederland woont, krijgt van de 
Nederlandse overheid de belofte dat hij of zij na de wettelijke pensioenleeftijd een uitkering 
krijgt op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). In tegenstelling tot reguliere, 
verhandelbare overheidsschuld zijn deze verplichtingen van de Nederlandse overheid niet 
juridisch afdwingbaar en kunnen ze ook niet verkocht worden aan anderen. Daarom is de 
waarde ervan niet te bepalen op de financiële markt. Deze sociale (in plaats van financiële) 
verplichtingen van de overheid worden mede daarom niet meegenomen in de grenzen die het 
Stabiliteits- en Groeipact stelt aan overheidsschulden van de landen die deelnemen aan de euro.  
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2.6  Meer balans: kapitaaldekking versus omslag 

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

Er zijn twee manieren om je consumptie te financieren als je geen arbeidsinkomen meer 
verdient tijdens je pensioen. 

Kapitaaldekking: financiële verplichtingen
Bij kapitaaldekking wordt een deel van het loon opzijgezet voor later. Dat pensioenvermogen 
wordt belegd op de financiële markt. Voor het uitbetalen van pensioenen kunnen die 
beleggingen later weer verkocht worden. De belofte van een pensioen wordt gedekt door 
financiële verplichtingen van anderen. 

Omslag: sociale verplichtingen  
Bij een omslagsysteem worden de kosten van de uitkeringen aan de ouderen betaald door de 
werkenden van dat moment binnen een bepaalde solidariteitskring. De belofte van inkomen en 
zorg tijdens de oude dag wordt gedekt door sociale verplichtingen van de werkenden.  

Collectieve dwang en wij-gevoel 
Het vertrouwen in de sociale verplichtingen onder een omslagsysteem kan gebaseerd zijn op 
collectieve dwang door de overheid die wordt gelegitimeerd door het wij-gevoel en de daarmee 
gepaard gaande solidariteit tussen burgers die in hetzelfde land wonen. De solidariteitskring 
bestaat dan uit de burgers van een bepaald land. De werkende generaties binnen een land 
kunnen zich verplicht voelen bij te dragen aan het inkomen van de oudere generaties in dat 
land omdat de oudere generaties eerder het onderwijs van de nu werkende generaties hebben 
betaald en de infrastructuur hebben opgebouwd waarvan de werkenden nu profiteren. Het 
omslagsysteem is dus onderdeel van het intergenerationele verbond.

Vrijwillige binding binnen families 
Het vertrouwen in sociale verplichtingen onder het omslagsysteem hoeft niet gebaseerd te zijn 
op collectieve dwang van de overheid maar kan ook gebaseerd zijn op vrijwillige binding binnen 
een bepaalde solidariteitskring, bijvoorbeeld een familie of een kring vrienden. Deze vrijwillige 
binding binnen kleine solidariteitskringen noem je warme solidariteit. Je verleent bijvoorbeeld 
mantelzorg aan ouders die jou als kind hebben opgevoed omdat je dat zelf graag wil.  

Oom Quincy, economiedocent, neemt in zijn overweging of hij geld kan uitlenen aan Regina mee 
dat hij bijna met pensioen gaat. 
• Oom Quincy krijgt bij zijn pensionering onder meer een AOW-uitkering. De Algemene 

Ouderdomswet (AOW) bepaalt dat Quincy als alleenstaande € 1270,67 bruto krijgt. Deze 
pensioenuitkering 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 Quincy een aanvullende pensioenuitkering van € 2.500 
bruto van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Tijdens zijn werkzame leven heeft Quincy 
verplicht pensioen opgebouwd door het betalen van pensioenpremie aan het ABP. Deze 
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pensioenpremie wordt betaald door zowel werkgever als werknemer. Het ABP belegt, namens 
Quincy, deze premies op financiële markten. Er is dus sprake van het kapitaaldekkingsstelsel 
bij dit aanvullende pensioen.

• Daarnaast heeft Quincy zelf vrijwillige, aanvullende besparingen. Hij heeft zijn huis afbetaald, 
en daarnaast heeft hij € 50.000 op zijn spaarrekening staan. Dit vermogen kan hij ook 
aanwenden na zijn pensionering. Ook dit is gefinancierd via kapitaaldekking.

• Quincy heeft twee kinderen. Zij zijn bereid hun vader te helpen, bijvoorbeeld als hij ziek is.  
Deze mantelzorg kun je zien als een vorm van omslag gebaseerd op warme solidariteit.

Kapitaaldekking versus omslag
Vaak wordt de oude dag gefinancierd met een combinatie van kapitaaldekking gebaseerd op 
financiële verplichtingen en omslag gebaseerd op sociale verplichtingen. Beide systemen kennen 
hun voordelen. 

Voordelen van kapitaaldekking
Een eerste voordeel van kapitaaldekking is dat de financiële vorderingen en beleggingen 
verhandelbaar zijn buiten de solidariteitskring van het omslagsysteem. Je kunt dus ook 
samenwerken met mensen buiten je land of familie. Het rendement op kapitaaldekking kan 
daarom hoger liggen dan dat op omslag. Dat geldt zeker als de solidariteitskring waarop het 
omslagsysteem is gebaseerd meer vergrijst dan de rest van de wereld en de verhouding tussen 
ouderen en werkenden daardoor sterk stijgt binnen de solidariteitskring. 

Een tweede voordeel van kapitaaldekking is dat de marktwaarde van de beleggingen 
voortdurend zichtbaar is op de financiële markten. Dat helpt je om te bepalen of je genoeg 
gespaard hebt voor je pensioen. 

Voordelen van omslag 
Een eerste voordeel van een omslagsysteem kan zijn dat je meestal een sterke band hebt met 
degenen in de solidariteitskring, bijvoorbeeld met je familie of je medeburgers die op dezelfde 
plaats wonen. Juist de niet-verhandelbaarheid van beloftes onder omslag kan bijdragen aan 
onderlinge verbondenheid (het wij-gevoel) en daarmee aan het vertrouwen in de onderlinge 
verplichtingen. 

Een ander voordeel van omslag is dat de uitkeringen aan ouderen gemakkelijk kunnen worden 
gekoppeld aan de inkomens van werkenden omdat deze uitkeringen direct gefinancierd wordt 
uit de looninkomens van de werkenden en dus niet gevoelig zijn voor onzekere rendementen 
op de kapitaalmarkt zoals bij kapitaaldekking. 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 Quincy is niet blij. Hoewel zijn AOW welvaartsvast is en meestijgt met de lonen, geldt dat 
niet voor zijn aanvullende bedrijfspensioenuitkering. Deze is nu al bijna 10 jaar op rij gelijk 
gebleven. Deze aanvullende uitkering verliest dus aan koopkracht omdat er wel inflatie is. 
Doordat er geen indexatie plaatsvindt, is deze aanvullende uitkering niet welvaartsvast en ook 
niet waardevast.
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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 
individuele prijzen voor tijd kunnen middelen ruilen over de tijd. Degenen met lage tijdsprijzen 
verschaffen dan krediet aan degenen met hoge tijdsprijzen. Zowel degenen die het krediet 
verschaffen als degenen die het krediet ontvangen, zien hun welvaart stijgen wanneer de 
rente waartegen het krediet wordt verschaft tussen de twee tijdsvoorkeuren inligt. 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.

We onderscheiden twee soorten vorderingen: sociale (of informele) vorderingen en financiële 
(of formele) vorderingen. Sociale vorderingen behoren tot het sociale vermogen en financiële 
vorderingen tot het financiële vermogen. Financiële vorderingen zijn vastgelegd in formele 
schuldbewijzen die vaak juridisch afdwingbaar zijn. Als deze schuldbewijzen verhandelbaar zijn, 
spreek je van obligaties. De financiële markten benutten geld als ruilmiddel en rekeneenheid. 
Met positieve inflatieverwachtingen overtreft de tijdswaarde van geld de tijdswaarde van 
goederen. Daarom ligt de nominale rente dan boven de reële rente. Als je 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.

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 en te bedriegen. 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 wantrouwig 
maken om met de ander samen te werken: jij anticipeert dan op je zwakke positie nadat je je 
kosten in de relatie hebt verzonken. 

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. Tijd maakt een herhaald spel mogelijk. De wens van 
kredietnemers hun reputatie als betrouwbare speler op te bouwen en te koesteren kan belangen 
parallel laten lopen als informatie over gedrag publiek is. Vertrouwen kan ook worden bevorderd 
door een betrouwbare partij borg te laten staan voor degenen die deze reputatie nog niet hebben 
kunnen opbouwen. Zo schept een bank vertrouwen door borg te staan voor debiteuren die de 
bank goed kent.

samenvatting
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Tijd maakt ook duurzame relaties mogelijk. Daarin binden mensen zich voor langere tijd 
vrijwillig aan elkaar om vertrouwen in wederkerigheid op te bouwen. Ruil is dan namelijk niet 
eenmalig maar staat in het bredere kader van een gezamenlijke toekomst en een gezamenlijk 
verleden. In een herhaald spel krijgt de kwetsbare partij die eerst geeft de kans om later 
te reageren op het huidige gedrag van andere partijen. Door de kwetsbare partij zo in een 
sterkere positie te brengen, brengt een gezamenlijke toekomst belangen meer in balans. Verder 
introduceert tijd de mogelijkheid om de ander beter te leren kennen en te groeien in onderling 
vertrouwen en waardering. Daarbij kan een gezamenlijk verleden bijdragen aan het ontwikkelen 
van een wij-gevoel. 

Onderlinge verbondenheid tussen burgers geeft ook de overheid de legitimiteit om samen-
werking over de tijd tussen generaties af te dwingen als onderdeel van het intergenerationeel 
verbond. Hierbij dwingt de overheid jongere generaties mee te betalen aan de pensioenen 
en de gezondheidszorg voor oudere generaties die eerder de investeringen in het menselijke 
kapitaal van de jongeren betaald hebben. Deze verplichting kan bijdragen aan waardevaste 
of welvaartsvaste uitkeringen aan ouderen. Naast dwang door de overheid via een 
omslagsysteem, kunnen burgers hun oude dag zelf financieren door kapitaaldekking. 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 onderpand voor hun onderlinge samenwerking over de tijd.
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begrippenlijst

 Hoofdstuk 2   •   Samenwerken over de tijd  

Financieel vermogen: een formele, juridisch afdwingbare belofte van een ander om in de 
toekomst geld te ontvangen van deze partij.

Financiële rekening: de rekening die ruilen van geld over de tijd met anderen registreert als het 
saldo van alle inkomsten van, en alle uitgaven aan, financiële transacties, dat wil zeggen: het 
aan- en verkopen van financieel vermogen. Rente-inkomsten en dividend- en winstuitkeringen 
worden op de reële  rekening geboekt omdat deze uitkeringen niet tot veranderingen van de 
financiële vermogenspositie leiden.

Intergenerationeel verbond: het gegeven dat oudere generaties jongere generaties opvoeden en 
later door de jongere generaties worden verzorgd.

Kapitaaldekking: een werknemer spaart zelf geld voor zijn of haar pensioen, en krijgt dit geld 
(inclusief het behaalde rendement) uitgekeerd nadat hij of zij met pensioen gaat.

Krediet: vertrouwensrelatie tussen een kredietgever en een kredietnemer waarbij de 
kredietgever middelen verschaft aan de kredietnemer in het vertrouwen dat de kredietnemer 
deze middelen later met rente terugbetaalt. Tegenover de vordering van de kredietgever staat 
een evenzo grote verplichting van de kredietnemer.

Menselijk kapitaal: verdiencapaciteit op de arbeidsmarkt. 

Nominale rente: beschrijft, als ruilverhouding tussen geld op verschillende tijdstippen,
hoeveel meer geld een kredietnemer later moet terugbetalen aan de kredietgever boven op het 
geldbedrag dat de kredietnemer eerder van de kredietgever heeft ontvangen.

Obligaties: verhandelbare schuldbewijzen. 

Omslagsysteem: de kosten van de uitkeringen aan de ouderen worden betaald door de 
werkenden die op dat moment deel uitmaken van een bepaalde solidariteitskring. 

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

Reële rekening: het saldo van alle inkomsten en alle uitgaven aan reële transacties (dat wil
zeggen: het verhandelen van producten en productiefactoren alsmede overdrachten) van een 
huishouden. Ook rente, dividend- en winstuitkeringen worden als vergoeding voor verschaft 
kapitaal ook op de reële rekening geboekt. Een andere naam voor deze rekening is de lopende 
rekening.

Reële rente: beschrijft, als ruilverhouding tussen koopkracht op verschillende tijdstippen, 
hoeveel meer koopkracht een kredietnemer later moet terugbetalen aan de kredietgever boven 
op de koopkracht die de kredietnemer eerder van de kredietgever heeft ontvangen. De reële 
rente corrigeert de nominale rente voor de verwachte inflatie.



125Mens & Economie  •  Tijd en risico

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

Spaaroverschot: situatie waarin de inkomsten de bestedingen (inclusief investeringen en
overdrachten) overtreffen, zodat de besparingen de investeringen overtreffen. 

Vermogensmarkt: markt voor het ruilen van tijd en risico.

Waardevaste uitkering: een uitkering die gelijk oploopt met het prijspeil. De nominale uitkering 
wordt dus steeds aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen, zoals gemeten door bijvoorbeeld 
de consumentenprijsindex (CPI). 

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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Je kunt niet alleen ruilen over de tijd, maar ook tussen verschillende, onzekere omstandigheden. 
Als je bijvoorbeeld een dure stormvaste tent koopt, geniet je extra welvaart als het in de vakantie 
slecht weer is. Maar je geeft daarvoor extra geld om te besteden op als het juist mooi weer is 
en de stormvaste tent niet nodig is. We kijken eerst naar wat verstandig is bij het ruilen tussen 
onzekere omstandigheden (paragraaf 3.1), vervolgens wat de valkuilen daarbij zijn en wat je 
daaraan kunt doen (paragraaf 3.2). 

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.

Marginale opbrengsten van risico: risicopremie 
Zonder risico zijn de uitkomsten in elke denkbare toekomst hetzelfde. Je spreekt dan van een 
risicovrije keuze. Er is sprake van risico als de uitkomsten uiteenlopen tussen verschillende 
situaties waarbij het onzeker is welke situatie zich zal voordoen. Naarmate de uitkomsten in 
de verschillende omstandigheden meer uiteenlopen, spreek je van een meer risicovolle keuze. 
Wanneer je de uitkomsten in alle mogelijke toekomstige situaties vermenigvuldigt met de kans 
dat deze situaties zich voordoen en vervolgens optelt, kom je uit op één getal, de zogenoemde 
verwachte waarde. Het verschil tussen de verwachte waarde van een risicovolle keuze en de 
verwachte waarde van een risicovrije keuze noem je de risicopremie. Deze risicopremie meet de 
verwachte opbrengsten van het nemen van een bepaald risico en de verwachte kosten van het 
verschuiven van dat risico naar anderen.      

Stel dat iemand je aanbiedt dat je een munt mag opgooien. Als je kop gooit, krijg je €1 en als je 
munt gooit krijg je niets. Je loopt dus risico: de opbrengst van de worp hangt  af van wat je gooit. 
De verwachte waarde van het opgooien van de munt is dan gelijk aan 50%* € 1 + 50%* € 0 = € 0,50. 
Een voorbijganger ziet dit en biedt aan om je € 0,40 te betalen zodat hij met de munt kan gooien. 
Als je dit aanbod accepteert, betaal je een risicopremie van € 0,10 (namelijk het verschil tussen de 
verwachte waarde van € 0,50 en de risicovrije keuze van € 0,40) om geen risico te lopen door het 
risico over te dragen aan de voorbijganger. 

Marginale kosten van risico: geëiste risicopremie
Een voorkeur voor een stabiele uitkomst die onafhankelijk is van de onzekere omstandigheden 
noem je risicoaversie. Risicoaverse mensen willen alleen risico dragen als daar een beloning van 
een positieve risicopremie tegenover staat. De risicopremie die je minimaal moet terugkrijgen 
voor het nemen van risico om er niet in welvaart op achteruit te gaan is je leveringsdrempel voor 
het nemen van risico. Deze geëiste risicopremie meet de kosten van het nemen van risico. Een 
risico-neutraal persoon heeft een leveringsdrempel van nul en een risico-zoekend persoon heeft 
een negatieve leveringsdrempel. 
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Marginale opbrengsten versus marginale 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 dit geval – combineert met hoe je je keuzes waardeert – de 
leveringsdrempel van de geëiste risicopremie. Het is verstandig risico te nemen wanneer de opbrengst 
van de risicopremie hoger ligt dan de kosten van de geëiste risicopremie. 

Thomas werkt fulltime als side-kick bij de ochtendshow van een goed beluisterd landelijk radiostation. 
Hij heeft de zekerheid van een vast salaris voor onbepaalde tijd. Thomas overweegt om als zelfstandig 
ondernemer zijn eigen podcast te lanceren. Hij wil geld verdienen met de advertentie-inkomsten van 
zijn podcast. De beslissing of hij 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 donkergroene horizontale lijn in figuur 3.1 geeft 
aan dat de verwachte opbrengsten van zelfstandig ondernemerschap 4% hoger zijn dan zijn 
vaste salaris als side-kick. De risicopremie voor het nemen van risico is dus 4%.  

(2) Hoe waardeert Thomas de keuzes? 
 De lichtgroene leveringsdrempelcurve van Thomas loopt op met de risicovolle 

activiteit van het aantal uren per week dat hij werkt als zelfstandige. De helling van de 
leveringsdrempelcurve hangt af van twee factoren. In de eerste plaats de risicovoorkeur van 
Thomas; heeft hij 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 voor de 
helling van de leveringsdrempelcurve is het risico van zelfstandig ondernemerschap. Als de 
opbrengsten van zelfstandig ondernemerschap erg onzeker zijn, zal de curve steiler oplopen.

(3) Wat is de beste keuze voor Thomas? 
 Thomas’ optimale hoeveelheid risico wordt gevonden op het snijpunt van de marginale 

opbrengsten en marginale kosten van de risicovolle investeringen. Thomas kiest in figuur 3.1 
om drie werkdagen als zelfstandige te werken. Zijn surplus door risico te nemen in plaats van 
die dagen in vaste dienst te werken is het groene vlak in figuur 3.1.

Figuur 3.1 Kiezen van risico

Risicovolle activiteiten (in dagen per week)
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3.2  Uit en meer balans: beter leren kiezen van risico

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.

Risico’s onderschatten 
In de vorige paragraaf heb je gezien dat verstandig kiezen van risico je de mogelijkheid geeft om 
je welvaart te vergroten. In Kiezen en welvaart heb je al de nodige valkuilen gezien die verstandig 
kiezen lastig maakt. Bij het kiezen van risico’s wordt dat nog lastiger. Mensen vinden het vaak 
lastig om de kansen en de gevolgen van alle mogelijke uitkomsten goed in te schatten. Veel 
gemaakte fouten die ertoe leiden dat mensen risico’s onderschatten zijn de volgende:
• 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 bovengemiddelde chauffeur. Je hebt nogal eens het beeld dat je kansen om 
negatieve gebeurtenissen mee te maken kleiner zijn vergeleken met anderen en je kansen op 
positieve gebeurtenissen juist groter dan anderen. 

• Een valkuil die daarop lijkt is de zogenoemde self-servingvalkuil. Je denkt dat het succes 
aan jezelf te danken is en de tegenvallers te wijten zijn 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. En terwijl je je eigen motieven en 
integriteit meestal niet ter discussie stelt, vermoed je bij degenen die je schaden soms wel 
kwade opzet.

Aanpassingsvermogen onderschatten
Aan de ene kant onderschatten mensen vaak risico’s, maar aan de andere kant onderschatten 
ze ook vaak hun weerbaarheid om risico’s op te vangen. Mensen zijn veerkrachtiger dan ze 
denken, omdat ze zich snel aanpassen aan een 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. 

De eerste podcast van Thomas wordt lang zo niet zo goed beluisterd als hij had verwacht. Het 
aantrekken van een publiek is moeilijker dan verwacht. De advertentie-inkomsten vallen tegen. 
Thomas heeft zichzelf overschat en verdient minder geld.  Hoewel Thomas hieraan moest wennen, 
haalt hij veel plezier uit zijn podcast en is hij gelukkiger dan gedacht. 

Fluctuerende risicovoorkeur en kuddegedrag 
Je neiging risico’s te onderschatten leidt ertoe dat je te veel risico’s neemt. Je neiging je 
aanpassingsvermogen te onderschatten werkt juist de andere kant op: je neemt te weinig risico. 
De neiging om risico te nemen blijkt sterk af te hangen van je huidige ervaring. Ook dit is een 
voorbeeld van de beschikbaarheidsvalkuil. Als het je in goede tijden voor de wind gaat, ga je 
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ervan uit dat dit altijd zo zal blijven. Daardoor word je overmoedig en ben je bereid veel risico 
te nemen. Daarentegen word je juist risicoavers in slechte tijden en lijkt de kans op tegenvallers 
groter dan deze in werkelijkheid is.

Ook laat je je vaak leiden door anderen. 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 bevordert dit conformistische gedrag. Je wilt graag bij de groep – de ‘kudde’ – horen 
en niet uit de toon vallen. 

Door de beschikbaarheidsvalkuil en kuddegedrag gaat de risicovoorkeur van mensen sterk op en 
neer. Als het gaat om de toestand van de economie van een land spreken we van de conjunctuur. 
In een hoogconjunctuur, een periode van hoge economische groei en lage werkloosheid, zijn 
we optimistisch en bereid veel risico’s te nemen. In een laagconjunctuur, met lage economische 
groei en veel werkloosheid, is het net andersom: dan zijn we pessimistisch en mede daardoor 
huiverig om risico’s te nemen. Angst en wantrouwen domineren, in plaats van vertrouwen en 
hoop. 

De podcasts van Thomas over crypto’s komen op het goede moment. De koersen 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. Aanvankelijk ziet Thomas vooral risico’s met 
crypto’s. Hij heeft eerder geld verloren met beleggen. Hij durft beleggen aanvankelijk niet aan. 
Zijn minder risicoaverse klanten maken echter winst, onder meer door zijn analyses. Thomas 
besluit om zelf ook een bedrag in de digitale munten te steken. Helaas, te laat. De koersen duikelen 
alweer. Twee keer niets. Eerst te voorzichtig en winst missen. Dan te overmoedig en verlies maken. 
Gelukkig voor Thomas lopen de podcast nu goed en kan hij het verlies dragen. 

De balans herstellen: meer dwang of meer vrijheid?
Bij het blok Kiezen en welvaart heb je geleerd over de afruil tussen dwang en vrijheid 
als je mensen wilt helpen om tot betere keuzes te komen. Deze afruil tussen binding en 
flexibiliteit speelt ook als het om kiezen van risico gaat. Zo zijn er in Nederland verplichte 
werknemersverzekeringen voor werkloosheid of ziekte en arbeidsongeschiktheid. Landen 
maken bij dit dilemma verschillende keuzes. In de VS bijvoorbeeld hecht men grotere waarde 
aan individuele keuzevrijheid dan in Europa. Mede daarom zijn er in de VS minder verplichte 
verzekeringen voor werknemers. 

Zelfstandige ondernemers zoals Thomas zijn vaak onderverzekerd voor bijvoorbeeld 
arbeidsongeschiktheid. De premies zijn hoog en veel ondernemers onderschatten het 
risico dat hen iets overkomt. In een landelijke sociaal akkoord tussen werknemers, 
werkgevers en de overheid is daarom in 2021 afgesproken dat er een verplichte collectieve 
arbeidsongeschiktheidverzekering komt. Deze verzekering beschermt mensen tegen zichzelf, 
vooral de kwetsbare ondernemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze ondernemers 
leven vaak onder grote stress en zijn mede daardoor minder goed in staat verstandige 
beslissingen te nemen.
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Verstandig kiezen van risico
Om risico’s te kiezen, doorloop je 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? 

De risicopremie op het nemen van een bepaald risico beschrijft het antwoord op de eerste 
vraag. Als het verschil tussen de verwachte waarde van een risicovolle keuze en de verwachte 
waarde van een risicovrije keuze bepaalt deze risicopremie de marginale opbrengsten van het 
nemen van risico. 

Het geëiste rendement beantwoordt de tweede vraag. Je subjectieve waardering van risico 
bepaalt je leveringsdrempel voor het dragen van risico en daarmee de marginale kosten van het 
nemen van extra risico. Het rendement dat je eist, is hoger als je vanwege een hoge risicoaversie 
een sterke voorkeur hebt voor stabiele consumptie onafhankelijk van de omstandigheden. De 
risicopremie is ook hoger naarmate je al veel risico draagt. 

Om risico optimaal 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 als je je risico kiest. Soms leg je te veel nadruk op de 
opbrengsten van risico nemen, omdat je de kansen onderschat dat neerwaartse risico’s zich 
zullen voordoen. 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-
servingvalkuil en de optimismevalkuil. Maar in andere omstandigheden en tijden leg je juist 
te veel nadruk op de kosten van het nemen van risico. Je onderschat je flexibiliteit om risico’s op 
te vangen, bijvoorbeeld vanwege de projectiefout. Onze risicovoorkeur blijkt gevoelig voor de 
huidige omstandigheden en de sociale omgeving. Mede door de beschikbaarheidsvalkuil trekken 
we huidige trends meestal door. Verder conformeren we ons ook vaak aan de rest van de kudde.

Verstandiger kiezen van risico
De afruil tussen binding en vrijheid speelt een belangrijke rol bij verstandiger kiezen van risico. 
Sommige landen hechten sterk aan individuele keuzevrijheid en kennen daardoor minder 
verplichte sociale verzekeringen, zoals een verplichte verzekering tegen zorgkosten. Andere 
landen hechten juist meer waarde aan het beschermen van mensen tegen zichzelf. 
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 Hoofdstuk 3   •   Kiezen van risico

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

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

Projectiefout: het onderschatten van je aanpassingsvermogen.

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

Risicoaversie: een 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-servingvalkuil: denken dat succes aan jezelf te danken is maar dat tegenvallers te wijten 
zijn aan externe oorzaken die je niet in de hand hebt. 

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

begrippenlijst
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 Hoofdstuk 4   •   
 Samenwerken door ruilen van risico   

Dit hoofdstuk past wat je geleerd hebt in het blok Samenwerken en verdelen toe op samenwerken 
door risico’s met elkaar te ruilen. In de eerste twee paragrafen kijken we naar de meerwaarde 
van wederzijdse solidariteit door risico’s te ruilen. De volgende paragrafen gaan in op wat er mis 
kan gaan bij solidariteit en wat daaraan gedaan kan worden. Paragrafen 4.3 t/m 4.5 onderzoeken 
moreel wangedrag en paragraaf 4.6 averechtse selectie.  

4.1  In balans: de meerwaarde van risicodeling    

d Doel
Je leert dat 
1)   alle betrokken partijen welvaart kunnen winnen door risico te ruilen. 
2)  het ruilen van risico kan bijdragen aan een gelijkere verdeling van inkomen en vermogen 

en aan meer ondernemerschap en innovatie. 

Solidariteit als wederkerigheid 
Mensen kunnen samenwerken door risico’s uit te ruilen. Er is dan sprake van wederkerigheid: als 
een bepaalde onzekere gebeurtenis optreedt die voor mij nadelig is, krijg ik compensatie van jou, 
maar als er een andere gebeurtenis optreedt waarbij jij schade lijdt, krijg jij compensatie van mij. 
Door deze wederzijdse solidariteit krijgen we allebei een vergoeding wanneer we dat het meest 
nodig hebben, in ruil voor een betaling als het ons goed gaat en de betaling ons dus weinig pijn 
doet. Neem bijvoorbeeld het geval dat we elkaar helpen als een van ons werkloos of ziek wordt 
en geen inkomen meer heeft. Zelfs als de opbrengsten en kosten in euro’s gelijk zijn, waarderen 
we beiden de opbrengsten hoger dan de kosten, omdat de omstandigheden waarin we de 
opbrengsten krijgen voor ons ongunstiger zijn dan wanneer we de kosten moeten betalen. Ook 
bij het ruilen van risico’s zien we dus dat iedereen erop vooruit kan gaan als partijen van elkaar 
verschillen, in dit geval in hun omstandigheden. 

Formeel en informeel ruilen van risico’s
Ruilen van risico gebeurt op allerlei informele en formele manieren. Mensen helpen anderen 
informeel als hen iets overkomt, afhankelijk van hun relatie en de situatie. Maar risico’s kunnen 
ook op formele wijze gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan werknemersverzekeringen: 
alle werknemers betalen een verzekeringspremie waarmee de werknemers die werkeloos 
of ziek worden voorzien worden van een inkomen. Ook bedrijfsrisico's kunnen op formele 
wijze geruild worden. Dat gebeurt op de markt voor eigen vermogen. Op deze markt kunnen 
beleggers aandelen kopen in ondernemingen. Door de aandeelhouders in de bedrijfsrisico’s 
te laten delen kan een bedrijf klappen beter opvangen en durven ondernemers de risico’s van 
ondernemerschap aan. 

ho
of

ds
tu

k 
4 

 •
  S

am
en

w
er

ke
n 

do
or

 r
ui

le
n 

va
n 

ri
si

co



133Mens & Economie  •  Tijd en risico

Ayse heeft met haar cateringbedrijf mogelijk een winnende formule te pakken. Ze heeft echter niet 
de middelen om die in de praktijk te brengen. Wanneer ze zelf moet sparen, is ze jaren verder en 
is het gat in de markt vast al gevuld. En ze wil ook niet al haar vermogen in haar bedrijf stoppen. 
Het risico daarvan is namelijk te groot. Natuurlijk, mocht het goed gaan, dan profiteert zij daar 
veel van, maar mocht het tegenvallen, dan moet ze zelf alle klappen opvangen. Omdat Ayse 
risicoavers is, wil ze graag haar risico’s delen met anderen. Om daarvoor samenwerkingspartners 
te interesseren, zal ze hen als tegenprestatie moeten laten delen in haar winsten. Ze kan dat op 
informele wijze doen door bekenden te vragen mee te financieren, maar ze kan ook via de markt 
voor risicodragend vermogen vreemden bij haar project betrekken door aandelen uit te geven 
voor haar cateringbedrijf.

Risicodeling: minder ongelijkheid 
Financiële markten en financiële instellingen zoals verzekeraars, banken en 
beleggingsinstellingen zijn platformen voor het ruilen van risico’s. Samenwerken door het ruilen 
van risico’s kan bijdragen aan een gelijkere verdeling van inkomen en vermogen. Als risico’s maar 
bij enkelen terecht komen, kan dat namelijk tot grote inkomensverschillen leiden. Maar als de 
risico’s over meer mensen worden gespreid, kunnen de inkomensverschillen beperkter blijven. 
Door het organiseren van risicodeling kunnen ook kleine beleggers profiteren van de winsten 
van ondernemerschap. Bovendien wordt ondernemerschap mogelijk voor mensen met weinig 
geld. Door risico’s met anderen te delen, kunnen mensen met weinig geld en dus weinig buffers 
om risico’s op te vangen toch ondernemen. 

Risicodeling: meer ondernemerschap en meer innovatie 
Door het organiseren van solidariteit kan de financiële sector ook bijdragen aan een ondernemende 
en innovatieve economie. Ondernemerschap en innovatie gaan onvermijdelijk gepaard met 
risico’s: veel ideeën falen, maar sommige slagen en genereren zeer hoge rendementen. Maar 
gemiddeld wordt er vaak waarde geschapen door ondernemerschap en innovatie. Door de 
risico’s van ondernemerschap en innovatie over te dragen aan vele aandeelhouders, zorgt de 
financiële sector ervoor dat deze waarde daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Voorkomen 
wordt dat ondernemers moeten afzien van ondernemerschap en innovatie omdat ze met te 
grote risico’s geconfronteerd worden. 

Venture capitalists zijn beleggers die investeren in risicovolle beginnende ondernemingen. De 
leningen aan de ondernemers worden vaak terugbetaald, wanneer het bedrijf in een volgende 
fase naar de beurs wordt gebracht. Dan kopen andere beleggers het aandelenpakket van de 
venture capitalist. De rendementen kunnen gigantisch zijn maar de ervaring leert ook dat veel 
beginnende ondernemingen mislukken. Wanneer er op de 100 bedrijven, twee of drie slagen, dan is 
hij spekkoper. Venture capitalists maken risico nemen door startende bedrijven mogelijk.  
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4.2  In balans: micro- en macrorisico’s 

d Doel
Je kunt uitleggen waarom voor het overdragen van microrisico’s geen risicopremie hoeft te 
worden betaald maar voor het overdragen van macrorisico’s wel. 

Micro- en macrorisico’s
Bij microrisico’s (ook wel individuele risico’s genoemd) worden verschillende mensen op 
verschillende manieren getroffen. Het arbeidsinkomen van de een kan onverwacht stijgen, 
terwijl de ander juist getroffen wordt door een onverwachte tegenvaller doordat hij bijvoorbeeld 
zijn baan verliest. Risico’s die iedereen op dezelfde wijze beïnvloeden, noem je macrorisico’s 
(of systematische risico’s). Iedereen ervaart tegelijk voor- of tegenspoed; denk bijvoorbeeld 
aan oorlog en vrede, aan nieuwe technologische vindingen die ons leven veranderen, aan de 
opwarming van de aarde of aan een pandemie. Het gaat niet om individueel geluk of pech, maar 
om goede en slechte tijden voor de samenleving als geheel.

De meerwaarde van het delen van micro risico’s 
Het principe achter verzekeren is het delen van microrisico’s. Iedereen binnen een bepaalde 
solidariteitskring legt premie in om pechvogels van een uitkering te voorzien en zo hun schade 
te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan inkomensverlies door ziekte of brandschade. Door 
micro-inkomensrisico’s met een grote groep te delen kan iedereen binnen de solidariteitskring 
genieten van een stabiel inkomen onafhankelijk van de omstandigheden. Wanneer mensen 
risicoavers zijn en dus niet houden van grote inkomensschommelingen, biedt de solidariteit van 
een verzekering uitkomst. Dat geldt met name voor grote schades  die zich met een kleine kans 
voordoen. De vele gelukvogels kunnen dan de grote schades van de weinige pechvogels betalen 
zonder dat de verzekeringspremies hoog hoeven te zijn. 

Bij verzekeren is sprake van schaalvoordelen: hoe meer deelnemers, hoe kleiner het risico. Deze 
schaalvoordelen van solidariteit komen voort uit de wet van de grote aantallen. Als enkeling 
kun je drie keer achter elkaar pech hebben door met een dobbelsteen drie keer achter elkaar een 
1 te gooien. Maar wanneer je als groep talloze keren werpt, zal de pech zich stabiliseren op de 
verwachting. Op groepsniveau is er daardoor geen onzekerheid. 

Overdragen van microrisico zonder risicopremie 
Door deze schaalvoordelen kunnen verzekeraars de onzekerheid van microrisico’s wegwerken. 
Als er genoeg concurrentie is tussen verzekeraars zal de verzekeringspremie gelijk zijn aan 
de verwachte schade. Verzekerden hoeven dus geen risicopremie te betalen. Wel zullen de 
verzekeraars andere kosten, zoals de administratiekosten, in rekening brengen. 

Beleggers profiteren ook van de wet van de grote aantallen door hun beleggingen te spreiden 
over veel bedrijven. Zo kunnen beleggers de microrisico’s van ondernemen – ook wel het 
diversificeerbare (spreidbare) risico genoemd – elimineren. Om deze bedrijfsrisico’s over te 
dragen hoeven ondernemers daarom geen risicopremie te betalen. 
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De kans om als ondernemer ziek te worden is een microrisico. Ayse kan zich tegen een relatief 
lage premie tegen zo’n scenario verzekeren. Met een grote groep ondernemers die met dezelfde 
onzekerheid zitten, legt ze dan premies in. Ze is daarmee verzekerd van een vervangend inkomen 
uit de verzekeringskas wanneer zij ziek wordt.

Macrorisico’s ruil je met de partij die ze beter dragen kan
De wet van de grote aantallen werkt niet voor macrorisico’s. Zo wordt de hele aandelenmarkt 
getroffen als het slecht gaat met de economie. Dit macrorisico kun je niet wegwerken door het 
te spreiden over een grote groep beleggers. Toch kan ruil van macrorisico’s welvaart scheppen, 
namelijk door deze risico’s te verschuiven naar de partijen die deze risico’s het beste kunnen 
dragen. Zo hangen de resultaten van een bedrijf vaak mede af van hoe goed het gaat met de 
economie als geheel. Door aandelen uit te geven op de markt voor eigen vermogen, kunnen 
ondernemers dit macrorisico overdragen aan beleggers. Zo wordt ondernemen mogelijk zonder 
dat de ondernemers zelf te veel macrorisico lopen. Ook handel in macrorisico’s spruit voort 
uit verschil, namelijk verschillen in risicoaversie, weerbaarheid en de mate waarin mensen 
blootstaan aan macrorisico’s. 

Overdragen van macrorisico’s vereist risicopremie 
Een belangrijk verschil tussen micro- en macrorisico’s is dat macrorisico’s alleen naar anderen  
verschoven kunnen worden door het betalen van een positieve risicopremie. Iemand moet 
deze risico’s dragen, en degene die dat doet zal daarvoor een beloning vragen in de vorm 
van een positieve risicopremie. Voor het overdragen van macrorisico’s aan beleggers moeten 
ondernemers dus een risicopremie betalen. Hoe meer een onderneming bloot staat aan 
macrorisico, hoe groter deze risicopremie is. 

Figuur 4.1 presenteert de markt voor eigen vermogen dat blootstaat aan een macrorisico, waarbij 
de omvang van het risicodragende vermogen op de horizontale as staat en de risicopremie 
op de verticale. De stijgende collectieve aanbodcurve representeert de leveringsdrempel van 
beleggers om macrorisico te dragen. Hoe groter de risicoaversiteit van beleggers en hoe groter 
het macrorisico waaraan ondernemingen blootstaan, hoe hoger de geëiste risicopremie zal zijn 
en dus hoe hoger deze aanbodcurve zal liggen. De dalende collectieve vraagcurve representeert 
de betalingsbereidheid van ondernemingen voor risicodragend vermogen. De vraag naar eigen 
vermogen hangt af van de productiviteit van extra macrorisico. Hoe meer extra verwacht 
rendement het nemen van extra macrorisico oplevert, hoe hoger deze vraagcurve ligt.   

Figuur 4.1 De markt voor eigen vermogen   

Eigen vermogen (Q)

Leveringsdrempel beleggers (vermogensaanbieders): 1 + Q                            

Betalingsbereidheid ondernemingen (vermogensvragers): 5 –     Q
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4.3  Uit balans: moreel wangedrag  

d Doel
Je leert dat het delen van risico’s op gespannen voet staat met het beheersen van risico’s als 
er onvoldoende informatie is over wie of wat verantwoordelijk is voor risico’s.

Moreel wangedrag 
Ruilen van risico wordt lastiger als degene die het risico overdraagt invloed heeft op de omvang 
van het risico en degene die het risico overneemt een informatieachterstand heeft over de 
activiteiten die het risico beinvloeden. Er is dan sprake van een belangenconflict tussen 
degene die het risico overdraagt en het kan beheersen aan de ene kant en degene die het 
risico overneemt aan de andere kant. De risicogever kan het onvoldoende beperken van het 
risico dan namelijk ongezien afwentelen op de risiconemer. Als de risicogever het belang van 
de risiconemer niet meeweegt bij dit externe effect, spreken we van nalatig gedrag. Dit is een 
vorm van moreel wangedrag. De nalatige partij vergroot namelijk ongezien de eigen welvaart 
ten koste van de welvaart van de risicodrager. Moreel wangedrag bij het ruilen van risico’s 
resulteert in een berovingsprobleem: doelmatige samenwerking komt niet van de grond omdat 
de kwetsbare partij – de risiconemer in dit geval – bang is beroofd te worden.

Leerlingvertegenwoordiger Sandra legt een voorstel voor een verzekering tegen het verlies van 
grafische rekenmachines neer bij de directie van de school. Die vraagt: ‘Denk je niet dat leerlingen 
zich nalatiger gaan gedragen zodra een verzekeraar opdraait voor de kosten?’ Sandra gaat 
nadenken over hoe ze kan voorkomen dat leerlingen met een verzekerde grafische rekenmachine 
moreel wangedrag gaan vertonen doordat ze er slordiger mee omgaan. 

Niet-beïnvloedbare risico’s versus beïnvloedbare risico’s
Je kunt onderscheid maken tussen niet-beïnvloedbare en beïnvloedbare risico’s. Niet-
beïnvloedbare risico’s zijn het gevolg van omstandigheden waar de betrokkenen geen greep 
op hebben. Beïnvloedbare risico’s zijn door de betrokkenen wel te beïnvloeden. Bij het ruilen 
van risico’s zijn twee rechtvaardigheidsprincipes van belang. Beide principes zijn gebaseerd 
op wederkerigheid en dragen bij aan het scheppen van welvaart bij het ruilen van risico. Het 
eerste principe is het neerleggen van niet-beïnvloedbare risico’s bij de partijen die deze het beste 
kunnen dragen. Het tweede principe is het neerleggen van beïnvloedbare risico’s bij de partijen 
die deze risico’s het beste kunnen beheersen. 

Gebrek aan informatie over wie waarvoor verantwoordelijk is  
Degene die het risico overneemt heeft vaak minder informatie over wie waarvoor 
verantwoordelijk is dan degene die het risico overdraagt. Door deze asymmetrische informatie 
kan de partij die de risico’s overneemt de niet-beïnvloedbare risico’s niet goed onderscheiden 
van beïnvloedbare risico’s. Is een schade te wijten aan nalatigheid (moreel wangedrag) of 
aan domme pech? Door dit informatiegebrek botsen de twee rechtvaardigheidsprincipes. De 
spanning tussen de principes zie je ook terug in het politieke debat over de gewenste solidariteit. 
Sommigen leggen de nadruk op solidariteit, anderen meer op de eigen verantwoordelijkheid om 
risico’s te beperken. 
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Dilemma tussen risico’s delen en beheersen: verzekeren 
Dit dilemma tussen het delen van niet-beïnvloedbare risico’s en het beheersen van 
beïnvloedbare risico’s duikt vaak op bij verzekeringen. 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 beperken van risico’s: 
• Bij een eigen risico draagt de verzekerde de risico’s tot een bepaald schadebedrag per 

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

percentage of een vast bedrag per doktersbezoek of medicijnrecept. 
• 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 betalen (malus).

Al deze manieren om moreel wangedrag te bestrijden gaan ten koste van de solidariteit: juist 
de mensen met de meeste pech en de zwakste gezondheid betalen het meest. De partij die de 
beïnvloedbare risico’s het beste kan beheersen is niet de partij die niet-beïnvloedbare risico’s het 
beste kan dragen. Daardoor ontstaat er een dilemma tussen de twee rechtvaardigheidsprincipes 
als de verzekeraar geen onderscheid kan maken tussen niet-beïnvloedbare en beïnvloedbare 
risico’s. 

Sandra worstelt met de rekenmachineverzekering. Als een leerling zich nalatig gaat gedragen 
door de verzekering, schaadt hij zijn verzekerde medeleerlingen omdat die leerling de totale 
verwachte schade en dus de toekomstige premies vergroot. Hoe kan Sandra dit voorkomen? 
Wellicht kan een leerling een deel van de schade zelf betalen (eigen risico) of moet de leerling na 
een schadeclaim een hogere premie betalen (bonus malus). Zonder extra informatie over de claim 
en de leerling wordt Sandra geconfronteerd met een dilemma: enerzijds wil Sandra de leerling 
beschermen tegen pech, anderzijds wil ze de leerling straffen als deze zich nalatig gedraagt en de 
rekening afwentelt. Sandra moet dus kiezen: of onvoorwaardelijk uitbetalen, en dus vatbaar zijn 
voor moreel wangedrag, of straffen bij claimen en de leerling ook straffen bij pech.

Dilemma tussen risico’s delen en beheersen: beloning van agent 
Het dilemma tussen het delen van niet-beïnvloedbare risico’s en het beheersen van beïnvloedbare 
risico’s speelt ook vaak als een agent (opdrachtnemer) een dienst verleent aan een principaal 
(opdrachtgever). Belangenconflicten, tussen agent en principaal en daarmee gepaard gaand moreel 
wangedrag van de agent, kunnen worden beperkt door de beloning van de agent te koppelen aan 
de waarde die de agent voor de principaal schept. Maar door de koppeling van de beloning aan 
de uitkomsten varieert de beloning ook vaak met factoren waarop de agent geen greep heeft. Zo 
kunnen de resultaten van een agent die producten verkoopt voor een principaal afhangen van de 
conjunctuur. Met een resultaatafhankelijke beloning is de agent dus minder goed verzekerd tegen 
niet-beïnvloedbare risico’s. Als de agent risicoavers is kan de welvaart hierdoor dalen, ook al neemt 
de koppeling van beloning aan uitkomsten nalatig gedrag bij beïnvloedbare risico’s weg. Zo beperken 
niet-beïnvloedbare risico’s de mogelijkheden om het principaal-agentprobleem op te lossen. 

Venture capitalists zijn vaak bang dat ondernemers als Ayce zich te weinig inspannen en koppelen daarom 
beloningen aan de beurskoers. Dit doet de belangen van de ondernemer meer parallel lopen met dat van de 
aandeelhouders in het bedrijf. Maar daartegenover staat dat het inkomen van de ondernemer meebeweegt 
met factoren die de resultaten van het bedrijf beïnvloeden maar waar de ondernemer geen vat op heeft. 
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4.4  Uit balans: moreel wangedrag bij bedrijfsfinanciering  

d Doel
Je leert dat het delen van risico’s tussen ondernemers en vermogensverschaffers 
tot belangenconflicten kan leiden. Dat geldt ook voor het delen van risico’s tussen 
aandeelhouders en kredietverschaffers.

Dilemma tussen risico’s delen en beheersen: risicodragend vermogen uitgeven
Het dilemma tussen het delen van niet-beïnvloedbare risico’s en het beheersen van 
beïnvloedbare risico’s speelt ook bij het financieren van ondernemingen met risicodragend 
vermogen. Doordat de ondernemer de risico’s van de onderneming deelt met beleggers, kunnen 
de belangen van de ondernemer die de risico’s beheerst botsen met de belangen van de beleggers 
die de risico’s dragen. Er ontstaat zo dus een principaal-agent probleem waarbij de belangen 
van de beslisser botsen met die van de belanghebbenden. Om de belangen van de ondernemer 
(als agent van de beleggers) meer parallel te laten lopen met de belangen van beleggers (als 
principalen van de ondernemer) zal de ondernemer zelf ook vaak een deel van het risico van de 
onderneming blijven dragen. Het beperken van beïnvloedbare risico’s stelt dus ook hier grenzen 
aan het ruilen van risico’s. 

Na haar afstuderen overweegt de ondernemende Sandra haar rekenmachineverzekering ook 
op andere scholen in het land aan te bieden. Het op poten zetten van een onderneming die 
rekenmachineverzekeringen door het hele land verkoopt zal een initiële investering van zo’n € 
100.000 vragen. Hoe komt ze aan dat geld? Een aantal familieleden biedt aan haar een handje te 
helpen. Zij zijn bereid Sandra gezamenlijk € 60.000 te lenen tegen 4% rente. Willem, een vriend van 
Sandra, wil zelfs aandeelhouder worden in haar onderneming. ‘Als we beiden € 20.000 inleggen wil 
ik wel mede-eigenaar van het bedrijf worden,’ aldus Willem.

Vreemd en eigen vermogen: betere risicodeling 
Het dilemma tussen risico’s beheersen en delen speelt ook bij het delen van risico’s tussen 
aandeelhouders die eigen vermogen verschaffen en kredietverleners die vreemd vermogen 
leveren aan een bedrijf. Vreemd vermogen bestaat uit obligaties, handelskredieten van 
leveranciers, en bankkredieten. Terwijl deze leningen moeten worden terugbetaald met 
een van tevoren afgesproken rente, hangen de betalingen aan de aandeelhouders af van de 
prestaties van dat bedrijf. Wanneer het slecht gaat, krijgen beleggers minder of helemaal geen 
uitkeringen. Bij een faillissement verliezen eerst de aandeelhouders hun geld voordat een 
onderneming niet meer kan voldoen aan haar contractuele verplichtingen aan de verschaffers 
van vreemd vermogen. Omdat eigen vermogen meer risicovol is dan vreemd vermogen wordt 
eigen vermogen ook wel risicodragend vermogen genoemd en is het verwachte rendement 
op aandelen meestal hoger dan dat op obligaties. Het onderscheid tussen eigen en vreemd 
vermogen speelt in op verschillende risicovoorkeuren van beleggers waardoor risico’s beter 
kunnen worden gedeeld: degenen met een hoge risicoaversie kunnen kiezen voor vreemd 
vermogen terwijl beleggers met een lagere risicoaversie in eigen vermogen kunnen beleggen. 
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Vreemd en eigen vermogen: belangtegenstellingen 
Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen kan niet alleen leiden tot betere risicodeling 
maar ook tot belangentegenstellingen tussen de verschaffers van eigen en vreemd vermogen. 
Terwijl de verschaffers van vreemd vermogen willen dat het bedrijf weinig risico neemt, 
is dat voor de verschaffers van eigen vermogen juist andersom. De reden is de beperkte 
aansprakelijkheid van aandeelhouders naar kredietverschaffers. Doordat aandeelhouders 
maar een beperkte capaciteit hebben om risico’s op te vangen, dragen de verschaffers van 
vreemd vermogen kredietrisico: het risico dat de onderneming niet meer aan haar contractuele 
verplichtingen kan voldoen omdat de aandeelhouders niet meer kunnen worden aangesproken. 
Dit impliceert dat meevallers anders worden verdeeld dan tegenvallers: meevallers gaan naar 
de aandeelhouders en grote tegenvallers worden gedragen door de verschaffers van het vreemd 
vermogen. Als gevolg van deze asymmetrie in de verdeling van lusten en lasten kunnen de 
aandeelhouders schuldeisers en andere partijen beroven die belang hebben bij de continuïteit 
van het bedrijf. Door meer risico te nemen met het bedrijf, bijvoorbeeld door de winst 
grotendeels uit te betalen aan aandeelhouders en een groter deel van het bedrijf te financieren 
met schuld, gedragen aandeelhouders zich als sprinkhanen: ze vreten de oogst op zolang het 
bedrijf winst maakt en als het bedrijf is leeggegeten zijn ze gevlogen.

Sandra begint een bedrijf met Willem. Het opstarten is niet zonder risico. Niet voor Sandra en 
Willem als eigenaren, maar ook niet voor de familieleden die schuldeisers worden. De collega’s 
die krediet verschaffen voorzien de onderneming van vreemd vermogen en hebben recht op een 
jaarlijkse rentevergoeding van 4%. Sandra en Willem brengen eigen vermogen in: zij hebben recht 
op het bedrijfsresultaat van de onderneming. Sandra en Willem hebben een sterk wisselende 
inkomensstroom: in goede tijden renderen hun bijdragen goed, in slechte tijden krijgen ze 
niets. Het risico dat Sandra en Willem dragen kent wel een grens: zij kunnen maximaal het zelf 
ingelegde vermogen van € 20.000 verliezen. 

Sandra weet dat deze beperkte aansprakelijkheid een belangentegenstelling creëert tussen 
de eigenaren en de schuldeisers. Hoe minder Sandra en Willem zelf inleggen, hoe minder ze te 
verliezen hebben als het slecht gaat met de onderneming. Pakt de zaak goed uit? Dan zijn hun 
rendementen hoog. Pakt de zaak slecht uit? Dan verliezen ze hooguit hun ingelegde vermogen. 
Deze asymmetrie – als het goed gaat zijn de rendementen voor Sandra en Willem, maar als het 
slecht gaat zijn de verliezen vooral voor de schuldeisers – geeft Sandra en Willem een prikkel 
om risico’s te nemen en zo zichzelf te bevoordelen ten koste van de schuldeisers. Omdat de 
schuldeisers familieleden zijn, neemt Sandra zich voor toch voorzichtig te zijn met haar bedrijf.
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4.5  Meer balans: moreel wangedrag bestrijden  

d Doel
Je leert dat moreel wangedrag op drie manieren kan worden beperkt maar dat deze 
oplossingen ook negatieve bijwerkingen kunnen hebben. 

Versterken van partij die risico overneemt 
Een partij die risico overneemt is kwetsbaar voor nalatig gedrag van de partij die de risico’s 
overdraagt. Dit moreel wangedrag kan op drie manieren worden beperkt: 
• Vrije concurrentie tussen verzekeraars: Concurrentie stimuleert verzekeraars hun 

verzekeringspremies laag te houden door moreel wangedrag te bestrijden en zo de schadelast 
beperkt te houden. 

• Vrijwillige binding aan duurzame relaties: 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. 

• Regels en toezicht: De partij die de risico’s overneemt kan eisen stellen aan degenen die de 
overgenomen risico’s beïnvloeden. Door zichzelf onder toezicht te laten stellen, binden de 
partijen die hun risico’s overdragen zich aan het belang van de risicodragers. Belangen lopen 
daardoor meer parallel met minder moreel wangedrag als gevolg. Zo kan de ondernemer de 
vermogensverschaffers die de risico’s van de onderneming overnemen een toezichthoudende 
rol aanbieden. 

Terwijl de eerste oplossing zich richt op meer flexibiliteit van verzekerden om van 
samenwerkingspartner te wisselen, concentreert de tweede en derde oplossing zich meer op 
langduriger samenwerkingsrelaties tussen partijen die risico’s met elkaar delen.  

De verzekering van Sandra voor grafische rekenmachines loopt goed.  Aangetrokken door de 
winsten die Sandra en Willem maken, besluiten ook andere partijen de leerlingen zo’n verzekering 
aan te bieden. Dit stimuleert Sandra en Willem om de premie van hun verzekering laag te houden 
door nalatig gedrag beter te bestrijden. 

Nadelen van concurrentie 
Elk van de drie medicijnen kan negatieve bijwerkingen hebben. Concurrentie tussen 
verzekeraars kent nadelen als het om verzekeringen gaat die solidariteit beogen te realiseren 
tussen goede en slechte risico’s. Concurrentie kan dan namelijk tot risicoselectie leiden. 
Verzekeraars verlagen hun kosten niet door moreel wangedrag te bestrijden maar door de goede 
risico’s te selecteren zodat de solidariteit tussen goede en slechte risico’s wordt uitgehold.   

Meisjes blijken zuiniger te zijn op hun rekenmachines dan jongens. Dat kan concurrerende 
aanbieders van verzekeringen ertoe aanzetten meisjes een lagere premie te laten betalen dan 
jongens. Hierdoor verzekeren meer goede risico's (meisjes) zich bij de verzekering. De solidariteit 
tussen jongens en meisjes neemt daardoor wel af, omdat ze in mindere mate het risico op een 
verloren rekenmachine delen. 
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Nadelen van relaties 
Je keuze om je al of niet vrijwillig te binden aan een duurzame relatie is een dilemma tussen 
flexibiliteit en binding. Dat geldt ook voor het delen van risico’s. Aan de ene kant maakt 
vrijwillige binding aan relaties solidariteit mogelijk door het delen van risico’s. Maar aan de 
andere kant creëert het nieuwe risico’s: het tegenpartij- of kredietrisico (het risico dat je partner 
zich niet houdt aan de afspraken) en het liquiditeitsrisico (het gebrek aan flexibiliteit om van 
partner te veranderen als de omstandigheden veranderen).

Nadelen van toezicht
Toezicht kent de volgende nadelen:
• Toezicht geeft lang niet altijd voldoende informatie om te beoordelen of een schade of verlies 

te wijten is aan nalatigheid of aan domme pech. 
• De toezichthouder kan de informatie en zeggenschap misbruiken om zichzelf te bevoordelen 

ten koste van anderen. 
• Het verzamelen van informatie staat op gespannen voet met het recht op privacy. Het 

idee dat je gedrag constant gemonitord wordt en dat deze informatie in verkeerde handen 
terechtkomt, kan mensen huiverig maken om akkoord te gaan met toezicht. 

Sandra heeft het gevoel dat er veel schade aan verloren rekenmachines bij haar wordt geclaimd 
die te wijten is aan nalatigheid van de verzekerden. Maar om daar zeker van te zijn zou ze over 
de schouder van haar verzekerden moeten meekijken: hoe gaan ze om met hun rekenmachine? 
Ze zou docenten kunnen vragen op te letten op de behandeling van de rekenmachine door 
de leerlingen. Wat zijn de voor- en de nadelen van een verzekeraar die zich als ‘big brother’ 
opstelt? Als het gaat over zoiets kleins als een rekenmachine vindt Sandra de voordelen van het 
permanent monitoren van haar verzekerden niet opwegen tegen de nadelen. De inbreuk op de 
privacy van haar verzekerden vindt ze buitenproportioneel. Maar ze begrijpt wel dat als iemand 
aan een verzekering deelneemt, deze persoon een stukje privacy zal moeten opofferen. 

Vrijheid versus risicodeling: zelfstandig ondernemer of werknemer?
Bij de keuze om zelfstandig ondernemer te zijn of als werknemer in dienst te treden bij een 
werkgever speelt een dilemma tussen handelingsvrijheid en privacy aan de ene kant en 
samenwerken bij het delen van risico’s aan de andere kant. Als je voor een baas gaat werken, 
draagt je baas de risico’s van jouw arbeidsinspanning. Daarom wil je baas zeggenschap hebben 
over wat je doet tijdens je werktijd en controleren of je je houdt aan de opdrachten. Je levert 
dus vrijheid en privacy in tijdens je werktijd. Daartegenover staat dat je als werknemer minder 
ondernemersrisico’s hoeft te dragen: ook wanneer de zaken tegenzitten, ben je redelijk zeker van 
een vaste inkomstenbron. In de afruil tussen binding en samenwerking bij het delen van risico's 
aan de ene kant en vrijheid en flexibiliteit aan de andere kant, kiezen werknemers meer voor het 
delen van risico’s en zelfstandige ondernemers meer voor vrijheid en privacy. 
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4.6  Uit en meer balans: averechtse selectie bij het delen van risico’s 

d Doel
Je leert hoe het ruilen van risico’s niet tot stand komt door averechtse selectie als partijen 
die risico’s willen overdragen een informatievoorsprong hebben over de aard van dat risico. 

Scheve informatie over risico’s
Een andere mogelijkheid voor roof en bedrog bij het ruilen van risico’s ontstaat als de partijen 
die risico’s willen overdragen meer weten over deze risico’s dan degenen waaraan ze deze risico’s 
overdragen. 

Vrij toe- en uitreding en averechtse selectie
Verzekeraars hebben vaak een informatieachterstand ten opzichte van de verzekerde over 
de kans dat een verzekerde schade optreedt. Ze kunnen de verzekeringspremie daarom niet 
differentiëren op basis van de schadekans. De goede risico’s (de risico’s met een lage verwachte 
schade) betalen daardoor meer dan de verwachte waarde van de overgedragen risico’s. Daardoor 
is voor deze goede risico's er een prikkel om te stoppen met de verzekering. De slechte risico’s (de 
risico’s met een hoge verwachte schade), daarentegen, sluiten de verzekering juist graag af. Zij 
betalen immers minder dan de verwachte waarde van de risico’s die ze overdragen. Het uittreden 
van goede risico’s en toetreden van slechte risico’s is een vorm van averechtse selectie. Dit toe- 
en uittredingsgedrag verslechtert het risicoprofiel van de solidariteitskring en veroorzaakt 
daarmee negatieve externe effecten voor andere verzekerden. De premie die deze verzekerden 
betalen moet namelijk omhoog om de relatief steeds grotere schades te kunnen blijven dekken. 
Verzekeren is daardoor alleen nog aantrekkelijk voor slechte risico’s. De torenhoge premies als 
gevolg van averechtse selectie kunnen uiteindelijk zelfs de hele verzekeringsmarkt vernietigen.  

Klasgenoten Hazar en Carwyn hebben beide een ouder die werkt als zzp’er. Hazars moeder is 
communicatieadviseur, Carwyns vader is keukeninstallateur. De kans dat de vader van Carwyn 
arbeidsongeschikt raakt, is veel groter dan voor Hazars moeder. Maar omdat verzekeraars 
de verwachte schade van zzp’ers moeilijk kunnen beoordelen, hanteren ze een uniforme 
verzekeringspremie. Dat leidt tot averechtse selectie: de moeder van Hazar verzekert zich niet, 
omdat ze meer betaalt dan haar verwachte schade. De vader van Carwyn verzekert zich wel, maar 
merkt dat de premie steeds hoger wordt. Het ontbreekt in de solidariteitskring aan goede risico’s, 
zoals dat van de moeder van Hazar.

Averechtse selectie bij het leveren van producten en van risico’s  
Averechtse selectie heb je eerder gezien in het blok Markten en bedrijven. Als consumenten 
de kwaliteit van het geleverde goed niet kunnen beoordelen, zullen ze geen hogere prijs 
betalen voor hogere kwaliteit. Daardoor selecteert concurrentie de bedrijven die lage kwaliteit 
aanbieden en negatieve externe effecten veroorzaken. Bij verzekeren zien we soortgelijke 
averechtse selectie als verzekeraars de aangeleverde risico’s niet goed kunnen beoordelen en 
daarom de prijs voor het overnemen van risico’s niet kunnen afstemmen op de verwachte 
schade. Vrije toe- en uitreding van verzekerden selecteert dan de slechte risico’s die negatieve 
externe effecten veroorzaken. Ook hier selecteert de vrije markt dus de aanbieders van risico’s 
die slechte kwaliteit leveren, namelijk een hoge verwachte schade.  
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Oplossingen voor averechtse selectie
Er zijn drie oplossingen voor averechtse selectie bij het delen van risico’s. 
• Vrije concurrentie tussen verzekeraars: Concurrentie stimuleert verzekeraars hun 

verzekeringspremies laag te houden om te voorkomen dat ze verzekerden verliezen aan 
andere verzekeraars. Dit stimuleert verzekeraars om averechtse selectie te voorkomen 
door goede informatie te verzamelen over de aard van risico’s, bijvoorbeeld door potentiële 
verzekerden goed te screenen. Zo kunnen ze verzekeringspremies beter afstemmen op de 
verzekerde risico’s.  

• Dwang: Door de verzekering verplicht te maken kunnen de goede risico’s de solidariteitskring 
niet meer verlaten. Met een uniforme premie die niet afhangt van het risicoprofiel betalen de 
goede risico’s meer dan hun verwachte schade en de slechte risico’s minder dan de verwachte 
schade. De goede risico’s subsidiëren dus de slechte risico’s. 

• Vrijwillige binding aan duurzame relaties: De goede risico’s willen de solidariteitskring niet 
verlaten, bijvoorbeeld vanwege een wij-gevoel. Hierdoor zorgen partijen vrijwillig voor elkaar 
als er iemand binnen de solidariteitskring wordt getroffen door tegenslag. Denk bijvoorbeeld 
aan de broodfondsen: arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor kleine groepen 
zelfstandige ondernemers. Je kunt ook denken aan families die elkaar steunen bij tegenslag. 

Verschillende belangen 
De eerste oplossing is in het belang van goede risico’s: de slechte risico’s moeten een prijs betalen 
die spoort met de verwachte schade zodat ze niet langer negatieve effecten veroorzaken. De 
tweede en derde oplossing is in het belang van de slechte risico’s: de goede risico’s kunnen zich 
niet langer onttrekken aan de solidariteit met de slechte risico’s. Welke van deze oplossingen de 
voorkeur heeft, hangt af van de onderlinge verbondenheid (wij-gevoel) tussen de verzekerden. 
Ook dat zie je terug in het politieke debat. De ene partij is voor de vrijheid van vrijwillige 
verzekeringen en de daarbij behorende prijsdifferentiatie en informatieplicht. De andere partij 
benadrukt de solidariteit tussen goede en slechte risico’s. Goede risico’s mogen geen meelifters 
zijn die wel profiteren van de solidariteit van anderen als ze pech hebben, terwijl ze zelf niet 
solidair willen zijn met pechvogels. 

Sociale verzekeringen zijn verplichte verzekeringen voor alle burgers (zogenoemde 
volksverzekeringen) of alle werknemers (zogenoemde werknemersverzekeringen). Iedereen 
betaalt bij sociale verzekeringen 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 verzekerden. De 
goede risico’s (jongeren en gezonde mensen) betalen zo via kruissubsidies mee aan de slechte 
risico’s (ouderen en zieken). Het verplichte karakter van deze verzekeringen voorkomt dat de 
goede risico’s voor averechtse selectie kunnen zorgen door de solidariteitskring te verlaten.   

Een voorbeeld is werknemer Rabia. Ze is gelukkig nooit ziek, maar betaalt wel iedere maand 
de premie voor haar verplichte zorgverzekering. Ook via andere verzekeringen is Rabia, 
met haar vaste baan, solidair met anderen die het minder getroffen hebben. Ze betaalt over 
haar looninkomsten sociale premies, waarmee bijvoorbeeld uitkeringen voor werklozen of 
arbeidsongeschikten worden gefinancierd. 
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 Hoofdstuk 4   •   
 Samenwerken door ruilen van risico  

De meerwaarde van solidariteit
Het uitruilen van risico’s schept mogelijkheden voor wederzijds voordeel. Net als bij 
andere vormen van samenwerking, liggen bij het ruilen van risico’s verschillen tussen de 
samenwerkingspartners ten grondslag aan de mogelijkheden om door samen te werken 
welvaart te scheppen voor iedereen. Bij het ruilen van risico’s gaat het om verschillen in risico’s 
waaraan de partners blootstaan, verschillen in risicovoorkeuren en verschillen in weerbaarheid.

Verzekeringen organiseren wederzijdse solidariteit. Jij helpt mij als ik getroffen word door pech 
en ik help jou als het noodlot jou treft. Ook de markt voor eigen vermogen is een platform voor 
het organiseren van risicodeling. Risicodeling komt tegemoet aan de wens van mensen om 
risico’s te beperken. Het biedt ook de mogelijkheid voor ondernemers om risico’s te nemen en zo 
te innoveren. 

Microrisico’s kunnen worden geëlimineerd door ze te spreiden over een groot aantal mensen. 
Dit is vooral aantrekkelijk als het grote schades betreft die met een kleine kans voorkomen. De 
vele gelukvogels die het voorspoedig vergaat, kunnen tegen beperkte kosten per verzekerde 
het relatief kleine aantal pechvogels bijstaan. Macrorisico’s kunnen niet weg worden 
gediversifieerd door ze te spreiden over een groot aantal mensen. Dat komt omdat iedereen 
tegelijk met voorspoed en tegenspoed te maken heeft. Toch kan ruil van macrorisico’s tot 
wederzijds voordeel leiden, namelijk door de risico’s te verschuiven naar de meest weerbare 
partijen. Deze laatste partijen ontvangen dan een risicopremie en de partijen die de macrorisico’s 
overdragen genieten een stabieler consumptiepatroon dat minder afhangt van de onzekere 
omstandigheden. 

Solidariteit gaat niet vanzelf
Het delen van risico geeft niet alleen nieuwe mogelijkheden om samen te werken maar ook 
mogelijkheden om elkaar te beroven. Een eerste reden voor belangentegenstellingen is dat 
de overdragen risico’s beïnvloed kunnen worden door degenen die de risico’s overdragen. Dat 
kan leiden tot nalatig gedrag als een vorm van moreel wangedrag als de partij die de risico’s 
overneemt door informatiegebrek de niet-beïnvloedbare risico’s niet kan scheiden van de 
beïnvloedbare risico’s. Twee aspecten van rechtvaardigheid botsen dan: mensen beschermen 
tegen niet-beïnvloedbare risico’s waar ze niets aan kunnen doen aan de ene kant, en mensen 
confronteren met de gevolgen van hun gedrag voor anderen aan de andere kant. Dit dilemma 
tussen het delen en beheersen van risico’s speelt bij het beperken van moreel wangedrag 
bij verzekeringen, denk bijvoorbeeld aan eigen risico’s, eigen bijdragen en bonus-manus 
regelingen. Het dilemma tussen het beheersen en delen van risico’s is ook van belang bij het 
financieren van bedrijven met eigen en vreemd vermogen, bij het belonen van dienstverlening 
en bij de keuze tussen werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap.

Een tweede reden voor belangentegenstellingen is averechtse selectie. De partij die de risico’s 
overdraagt weet dan meer over de risico’s dan degene die de risico’s overneemt. Daardoor 
kunnen de risico’s niet goed worden beprijsd. Het gevolg is externe effecten van toe- en 
uittreding tot een verzekering. Zowel slechte als goede risico’s kunnen voor averechtse selectie 
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zorgen: slechte risico’s door tegen een te lage prijs toe te treden en goede risico’s door zich te 
onttrekken aan de solidariteit. 

Beter samenwerken met risico
De rol van instituties is om solidariteit door risicodeling zoveel mogelijk te benutten maar 
tegelijkertijd de mogelijkheden voor beroving (in de vorm van nalatig gedrag en averechtse 
selectie) bij het ruilen van risico’s zoveel mogelijk te beperken. Om het delen van risico's mogelijk 
te maken, moeten partijen die kwetsbaar zijn voor roof en bedrog, de zogenaamde principalen, 
in een sterkere positie worden gebracht zodat ook zij erop kunnen vertrouwen dat ze baat 
hebben bij de samenwerking. Ook hier zijn er weer de drie bekende manieren om belangen beter 
in balans te brengen: vrije concurrentie (vrijheid voor de principaal als kwetsbare partij om de 
agent in te wisselen voor een andere agent), vrijwillige binding (van de agent als sterke partij aan 
het belang van de principaal als kwetsbare partij) en dwang (beperking van de keuzevrijheid van 
de agent als sterke partij).

Concurrentie op de verzekeringsmarkt kan partijen met een informatieachterstand in een 
sterkere positie brengen. Door informatie te genereren, bestrijdt concurrentie zowel moreel
wangedrag als averechtse selectie. Daar staat tegenover dat concurrentie solidariteit tussen
goede en slechte risico's kan uithollen door risicoselectie. 

Ook vrijwillige binding aan relaties kan averechtse selectie en moreel wangedrag bestrijden 
omdat partijen elkaar leren kennen, vertrouwen en waarderen. Daartegenover staat dat 
partners bloot komen te staan aan tegenpartij- en liquiditeitsrisico. 

Toezicht en dwang door de partij die risico’s overneemt kan moreel wangedrag tegengaan. 
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 risicoprofiel.
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begrippenlijst

 Hoofdstuk 4   •   
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Bonus-malusregelingen: de premie die je betaalt hangt af van de schades die je in het verleden 
hebt geclaimd. Hoe meer (/minder) schades je hebt geclaimd, hoe hoger (/lager) de premie. 

Eigen bijdrage: een bepaald percentage van de schade kan niet verhaald worden op de 
verzekeraar.  

Eigen risico: het eerste bedrag van de schade kan niet verhaald worden op de verzekeraar.  Als 
de schade meer bedraagt dan het eigen risico betaalt de verzekeraar alleen de schade die het 
eigen risico te boven gaat. 

Eigen vermogen: het deel van het vermogen dat bedrijfsrisico opvangt. Dit vermogen wordt ook 
wel risicodragend vermogen genoemd.

Macrorisico: risico’s die iedereen tegelijk raken. Macrorisico’s resulteren in goede of slechte 
tijden voor iedereen tegelijk en daarom voor de samenleving als geheel.   

Microrisico: risico’s die verschillende mensen op verschillende manieren raken. Terwijl sommige 
mensen geluk hebben, worden anderen juist getroffen door pech. 

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. 

Vreemd vermogen: obligaties, handelskredieten van leveranciers, en bankkredieten. Deze 
leningen moet worden terugbetaald met een contactueel vastgelegde rente. 
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 Hoofdstuk 5   •   Verdeling   
Dit hoofdstuk onderzoekt de verdeling van inkomen en vermogen. Paragraaf 5.1 bespreekt 
waarom een samenleving grote ongelijkheden in inkomen en vermogen wil voorkomen. 
In paragraaf 5.2 en 5.3 leer je welke maatstaven er zijn voor ongelijkheid. In de laatste drie 
paragrafen zie je welke instrumenten de overheid heeft om voor meer balans te zorgen in de 
verdeling van inkomen en vermogen.  

5.1  In balans: evenwichtige verdeling als collectief goed     

d Doel
Je leert dat een evenwichtige verdeling van inkomen en vermogen gezien kan worden 
als een collectief goed waaraan burgers hechten als zelfstandig doel en als middel om de 
economie beter te laten functioneren.

Charlene is al jaren een succesvol ondernemer en behoort tot de 1% rijkste personen uit haar 
woonplaats. In de krant leest ze over een ‘hooivorkpetitie’ waarin miljonairs pleiten voor 
wetgeving die via hogere belastingen voor diezelfde miljonairs herverdeling mogelijk wil maken. 
Charlene is in haar woonplaats een veelverdiener en al bijna miljonair. Als potentieel ‘direct 
betrokkene’ denkt ze daarom na over de hooivorkpetitie.

Evenwichtige verdeling van inkomen en vermogen als stilzwijgende verzekering
Een evenwichtige verdeling van inkomen en vermogen kan je zien als onderdeel van een 
stilzwijgende afspraak tussen burgers om risico’s met elkaar te delen. Ongeacht je toevallige 
afkomst of aanleg krijgt iedere burger bestaanszekerheid en goede kansen om talenten te 
ontwikkelen. Vanuit het idee van een stilzwijgende onderlinge verzekering is het te begrijpen 
waarom de meeste burgers houden van een samenleving zonder grote verschillen in inkomen en 
vermogen. Hoe sterk de verplichting is die gelukvogels voelen om pechvogels te helpen hangt af 
van hun onderlinge verbondenheid (het wij-gevoel). Hoe meer de bewoners van een straat, stad, 
land of van de planeet zich onderling verbonden weten, hoe meer een evenwichtige verdeling 
van inkomen en vermogen bijdraagt aan hun welvaart.

Charlene heeft het geluk dat ze niet alleen met een goede gezondheid, maar ook met een pienter 
verstand is geboren. Daarbij trof ze het ook nog eens dat ze opgroeide in een gezin waar genoeg 
aandacht en middelen waren om haar talenten te ontwikkelen. Twee keer per week handbalt 
Charlene om te ontspannen van haar drukke leven als ondernemer. Als ze naar de levensloop van 
haar teamgenoten in het handbalteam kijkt, ziet ze dat ze behoorlijk bevoorrecht is.
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Sterkere economie: meer talent en meer vertrouwen 
Een evenwichtige verdeling van inkomen en vermogen is niet alleen een zelfstandig doel omdat 
burgers een redelijke mate van gelijkheid waarderen, maar ook een middel om de economie 
beter te laten functioneren. Als iedereen bestaanszekerheid heeft en kansen krijgt, kunnen 
alle burgers hun talenten ontwikkelen. Het gevolg is een sterkere economie waarvan iedereen 
profiteert. Bovendien draagt een evenwichtige verdeling van inkomen en vermogen bij aan 
vertrouwen tussen burgers, mede als gevolg van veilige eigendomsrechten. Een evenwichtige 
verdeling en het respecteren van eigendomsrechten kunnen namelijk gezien worden als een 
ruil tussen arm en rijk. Aan de ene kant staan de rijken de armen bij met een gelijkere verdeling 
als gevolg. In ruil daarvoor respecteert iedereen eigendomsrechten, ook die van de rijken. Het 
vertrouwen dat de vruchten van je inspanningen veilig zijn en niet kunnen worden geroofd is 
een noodzakelijke voorwaarde voor een sterke economie. In het blok Samenwerken en verdelen 
heb je gezien dat samenwerking van de grond komt als alle samenwerkingspartners het 
vertrouwen hebben dat ze meeprofiteren. Dat geldt ook voor samenwerking op het niveau van 
de samenleving als geheel. 

Evenwichtige verdeling als collectief goed
Een evenwichtige verdeling van inkomen en vermogen kun je als een ‘goed’ zien. Net als 
materiële goederen heeft een evenwichtige verdeling waarde voor burgers. Een complicatie 
daarbij is dat een evenwichtige verdeling op het niveau van de samenleving een collectief 
goed is. Als jij de armoede bestrijdt, profiteren al je medeburgers mee. Het vertrouwen in 
wederkerigheid bij het aanpakken van armoede is daarom kwetsbaar voor meelifters: rijken die 
wel profiteren van een stabiele samenleving met een evenwichtige verdeling maar die daar zelf 
niet aan bijdragen. Net als bij andere collectieve goederen is het sterke medicijn van collectieve 
dwang dan nodig om potentiële meelifters te dwingen hun bijdrage te leveren.    

Charlene heeft geen moeite met het betalen van belasting. Ze vindt ongelijkheid in haar omgeving 
ook ongewenst; ze heeft aversie tegen ongelijkheid. Ze is blij dat deze herverdeling niet op 
vrijwillige basis plaatsvindt, maar wordt afgedwongen door de overheid. Zo wordt voorkomen dat 
anderen meeliften op haar bijdragen. 
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5.2  Meten: inkomensverdeling

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

Ongelijkheid meten en zichtbaar maken
Je kunt de mate waarin de verdeling van inkomen of vermogen uit balans is, meten met de 
percentielratio, de Lorenzcurve en de Gini-coëfficiënt.

Voordat potentieel miljonair Charlene haar standpunt bepaalt over herverdeling wil ze eerst beter 
in beeld hebben hoe het precies zit met inkomens(on)gelijkheid in haar eigen handbalteam. Om 
deze inkomens(on)gelijkheid te vergelijken over de tijd of met die van andere handbalteams, zijn 
er maatstaven nodig die de ongelijkheid meetbaar en dus vergelijkbaar maken. Welke maatstaven 
bestaan er zoal?

De percentielratio
De percentielratio geeft aan welk deel van het totale inkomen of vermogen naar de rijkste 1% 
(het rijkste percentiel) van de bevolking gaat. Gerelateerde maatstaven zijn het deel van het 
totale inkomen of vermogen dat naar een ander percentage rijksten van een populatie gaat, 
bijvoorbeeld de rijkste 10%.

In Nederland heeft de rijkste 1% van de bevolking bijna een kwart van het totale financiële 
vermogen in handen. In veel andere landen ligt dit percentage nog hoger. Op wereldschaal heeft 
de rijkste 1 % de helft van al het financiële vermogen in handen. 

De Lorenzcurve
De Lorenzcurve laat grafisch zien welk deel van het totale resultaat (inkomen of vermogen) 
naar elk armste deel van de bevolking gaat. De blauwe lijn in figuur 5.1 is een voorbeeld van 
een Lorenzcurve. Op de horizontale as staat om welk armste deel van de bevolking het gaat: de 
armste 1%, de armste 2%, de armste 3%, enzovoorts tot 100%. De verticale as meet het deel van 
het totale inkomen of vermogen dat toekomt aan een bepaalde groep. De Lorenzcurve geeft 
voor de armste p % van de bevolking het procentuele aandeel y % van deze bevolkingsgroep in 
het totale resultaat. Hieruit kun je direct afleiden dat de rest van het totale resultaat, (100 – y)%  
van het totaal, toekomt aan het andere deel van de bevolking, de rijkste (100 – p) % van de 
populatie. 

De punten (0 %, 0 %) en (100%, 100%) liggen altijd op de Lorenzcurve. Dat komt omdat 0 % van de 
bevolking 0 % van het totale inkomen of vermogen geniet en aan de hele bevolking (100 %) per 
definitie het totale inkomen of vermogen toekomt. Als het inkomen of vermogen gelijk verdeeld 
is, dan is de Lorenzcurve een 45o -lijn (de rode lijn in figuur 5.1). Hoe ongelijker de verdeling in 
inkomen of vermogen, hoe groter de afstand is tussen de Lorenzcurve en de 45o -lijn. 
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Figuur 5.1 Lorenzcurve en Gini-coëfficiënt

De blauwe lijn in figuur 5.1 is een voorbeeld van een Lorenzcurve van land X. Land X lijkt op 
Nederland. Hierbij is een vereenvoudiging toegepast: de blauwe lijn verbindt niet alle gegevens 
van alle leden van de bevolking, maar de 10%-percentielratio’s. Hierdoor ontstaat een geknikte  
in plaats van een vloeiende lijn. Zo geeft deze lijn aan dat de 50% van de laagste inkomens van de 
bevolking 17,4% van het totale inkomen verdient. Hieruit volgt direct dat de 50% met de hoogste 
inkomens van de bevolking 100% – 17,4% = 82,6% van het totale inkomen geniet.

Gini-coëfficiënt
Een veelgebruikte maatstaf voor ongelijkheid is de Gini-coëfficiënt. Dit is de oppervlakte tussen 
de 45o -lijn en de Lorenzcurve (het groene gebied A in figuur 5.1) gemeten als deel van de totale 
oppervlakte onder de 45o -lijn (A +B in figuur 5.1). Wiskundig gezien meet de Gini-coëfficiënt de 
gemiddelde verschillen als deel van het totale inkomen of vermogen. Het is dus een maatstaf 
voor de relatieve verschillen in inkomen of vermogen. De Gini-coëfficiënt ligt tussen 0 en 1. 
Zonder verschillen is deze maatstaf nul. Als inkomen of vermogen geconcentreerd is bij een 
persoon, dan zijn de verschillen maximaal en nadert de Gini-coëfficiënt het getal 1.  
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5.3  Meten: verschillende begrippen van inkomen en vermogen 

d Doel
Je kunt verschillende inkomens- en vermogensbegrippen onderscheiden.  

Inkomensbegrippen
Je kunt je inkomen op drie manieren bepalen:
• Je primair inkomen is de som van alle soorten inkomen die je verkrijgt in ruil voor het 

aanbieden van productiefactoren zoals arbeid en kapitaal. Denk aan je loon, winst uit je 
onderneming, rente- en huuropbrengsten en pacht. 

• Je secundair inkomen is je primaire inkomen plus de zogenoemde ongebonden overdrachten. 
Anders dan bij primaire inkomens staan tegenover overdrachten geen directe tegenprestaties. 
Overdrachten zijn ongebonden als ze niet afhangen van de samenstelling van je bestedingen. 
Bij ongebonden overdrachten die worden betaald aan de overheid gaat het bijvoorbeeld om 
belastingen op inkomen en vermogen. De ongebonden overdrachten die worden ontvangen 
van de overheid zijn uitkeringen en sommige toeslagen en subsidies. Je secundair inkomen 
wordt ook wel je besteedbaar inkomen genoemd. 

• Voor je tertiair inkomen tel je de zogenoemde gebonden overdrachten op bij je secundaire 
inkomen. Deze overdrachten zijn direct verbonden met bepaalde bestedingen. Bij gebonden 
overdrachten aan de overheid gaat het om kostprijsverhogende belastingen (zoals btw en 
accijns op sigaretten of benzine). Gebonden overdrachten ontvangen van de overheid zijn 
kostprijsverlagende subsidies en sommige toeslagen (bijvoorbeeld voor kinderopvang en 
huur). Ook private goederen die (vrijwel) gratis worden verstrekt behoren tot de gebonden 
overdrachten, denk bijvoorbeeld aan het middelbaar onderwijs. Je spreekt bij deze 
overdrachten in natura van quasi-collectieve goederen: ze lijken op collectieve goederen 
omdat je er niet voor hoeft te betalen. Maar anders dan bij echte collectieve goederen zijn 
het uitsluitbare goederen zodat er wel een prijs voor gevraagd zou kunnen worden. Het is de 
keuze van de maatschappij om degenen die profiteren van deze goederen geen directe prijs 
te laten betalen, bijvoorbeeld vanwege de positieve externe effecten van deze goederen of om 
niemand uit te sluiten. 

Charlene heeft door een Lorenzcurve en een Gini-coëfficiënt nu een beter beeld van de 
inkomensongelijkheid binnen haar handbalteam en ze kan deze nu ook beter vergelijken met 
de inkomensongelijkheid van de rest van de samenleving. Maar ze keek alleen naar de bruto-
inkomens van haar teamgenoten. Om een beter beeld van de ongelijkheid in besteedbare 
inkomens te krijgen, had Charlene ook naar de secundaire inkomens moeten kijken. Hierin 
zijn ook de ongebonden overdrachten van en naar de overheid meegenomen. Hiernaast had 
Charlene ook nog rekening kunnen houden met de huishoudsituatie van haar teamgenoten: 
sommige wonen alleen, maar anderen delen het huishouden met anderen. Omdat juist de 
minstverdienende teamgenoten ook aanspraak kunnen maken op gebonden overdrachten, zijn de 
tertiaire inkomens meestal minder ongelijk verdeeld dan de primaire inkomens. 
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Huishoudsamenstelling en gestandaardiseerde inkomens
Inkomens worden meestal gemeten op het niveau van gezinshuishoudingen in plaats van
individuen. Gestandaardiseerde inkomens maken de materiële welvaart vergelijkbaar 
tussen individuen die leven in huishoudens van verschillende grootte en samenstelling. 
Standaardiseren gebeurt door het huishoudinkomen te delen door een factor die uitdrukt 
hoe groot de schaalvoordelen zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. 
Wanneer je met meerderen onder een dak woont, kun je de vaste lasten van bijvoorbeeld gas 
en electriciteit met meer mensen delen. Iemand in een eenpersoonshuishouding heeft daarom 
voor eenzelfde koopkracht een hoger individueel inkomen nodig dan iemand die deze kosten 
met huisgenoten kan delen. Om het gestandaardiseerde inkomen van twee volwassenen die 
een gezamenlijk huishouden voeren te berekenen deel je het gezamenlijke inkomen door een 
factor kleiner dan 2. Hoe lager deze factor, hoe groter de schaalvoordelen van het delen van een 
huishouding.

Vermogens 
Alle bovengenoemde soorten inkomens zijn stroomgrootheden: ze worden gemeten 
per tijdseenheid. Maar ook de voorraadgrootheden kunnen ongelijk verdeeld zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan financiële vermogens. Bij je financieel vermogen gaat het om het saldo 
van je formele vorderingen op anderen (spaargeld, beleggingen en verstrekte leningen) en je 
formele verplichtingen aan anderen (ontvangen leningen). Het financiële vermogen is vaak 
goed meetbaar in termen van geld. Hetzelfde geldt voor fysieke vermogens die verhandelbaar 
zijn, zoals vastgoed (bijvoorbeeld de eigen woning). Menselijk kapitaal is al een stuk moeilijker 
objectief te meten. Dit 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. Je ziet dat terug wanneer je bijvoorbeeld een hypotheeklening aanvraagt. De bank 
kan dan naar je verdienvermogen kijken.

Immateriële vermogens
Immateriële vermogens bepalen mede je welvaartsniveau, maar ze zijn nauwelijks in geld uit te 
drukken omdat je ze niet op de markt kunt kopen en verkopen voor geld. Denk bijvoorbeeld aan 
je gezondheidskapitaal, je sociaal kapitaal (de kwaliteit van vertrouwensrelaties met anderen), 
je cultureel kapitaal (waarmee je je weg kunt vinden in groepen) en collectieve goederen (zoals 
veiligheid op straat). Ook immateriële vermogens kunnen ongelijk verdeeld zijn en bijdragen aan 
verschillen in welvaart. Maar omdat deze vermogens minder makkelijk zichtbaar te maken zijn 
door ze in geld uit te drukken, worden ze soms over het hoofd gezien. 

Charlene mag het financieel goed doen, wat weinig mensen weten is dat ze een gebrekkige 
gezondheid heeft. Charlene loopt een groot risico op een erfelijke ziekte wanneer ze ouder is dan 
40 jaar. Charlene denkt dat het door haar gebrekkige gezondheidskapitaal onverstandig is om 
kinderen te krijgen. Haar familie heeft haar een groot cultureel kapitaal meegegeven doordat 
haar ouders binnen de gemeente actief waren als vrijwilligers in allerlei groepen. Haar sociale 
kapitaal heeft ze zelf ontwikkeld op school en bij de sportvereniging, maar dat haar moeder de 
voorzitter was van de handbalvereniging hielp wel. Op immaterieel gebied heeft Charlene veel 
mee, maar niet alles.
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5.4  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. 

Belastingbasis
Een eerste manier om ongelijkheid te verminderen is door mensen met meer geld meer te laten 
betalen voor de collectieve uitgaven van de overheid waarvan iedereen in gelijke mate profiteert. 
De overheid streeft er daarom naar om belastingen te heffen naar draagkracht. Daarom worden 
belastingen geheven op grondslagen die gerelateerd zijn aan de welvaart van burgers. De 
grondslag waarop een belasting geheven wordt noem je de belastingbasis. Deze paragraaf gaat 
in op belastingen op arbeidsinkomen, financieel vermogen en consumptie.

Belasting op arbeidsinkomen
De belasting over het inkomen uit werk en eigen woning gebeurt in box 1 van de Nederlandse 
inkomstenbelasting. De verschuldigde belasting wordt in twee stappen berekend:
1. Bepaling van het belastbaar inkomen: Bij de inkomstenbelasting in box 1 verschilt de 

belastingbasis van het primaire (bruto) inkomen omdat er aftrekposten en bijtellingen zijn. 
Denk bij aftrekposten bijvoorbeeld aan de aftrek voor zorgkosten of hypotheekrente. Als je 
deze kosten mag aftrekken wordt de belasting berekend over een lager inkomen en betaal 
je dus minder belasting. Bij bijtellingen gaat het bijvoorbeeld om het profijt van een auto 
van de zaak. Deze beloning in natura moet je optellen bij je inkomen zodat je meer belasting 
betaalt. Een andere bijtelling is het eigenwoningforfait als maatstaf voor het profijt van een 
eigen woning. 

2. Toepassing van de schijftarieven: Het belastbaar inkomen wordt belast in twee ‘schijven,’ een 
tarief van ongeveer 37 % over de eerste schijf van bijna € 70.000 en een tarief van 49,5 % over 
het meerdere inkomen. Met ingang van 2023 zijn de aftrekposten alleen nog maar aftrekbaar 
tegen het tarief van de eerste schijf, zelfs wanneer het belastbaar inkomen hoger is dan 
€ 70.000 en dus ook in de tweede schijf wordt belast. Daardoor hebben belastingbetalers 
met een hoog inkomen, dat in de tweede schijf valt, niet langer meer relatief voordeel van 
aftrekposten dan belastingbetalers met een lager inkomen, dat alleen in de eerste schijf 
wordt belast. 

Algemene heffingskorting versus belastingvrije voet
Een heffingskorting werkt anders dan een aftrekpost. De aftrekpost wordt afgetrokken van 
het inkomen en verlaagt daardoor het belastbare inkomen. Een heffingskorting daarentegen 
is een korting op de belastingheffing en wordt afgetrokken van de te betalen belasting. Het 
belastingvoordeel van een heffingskorting is voor rijk en arm even groot. Dat zou bij een 
aftrekpost die voor iedereen geldt, een zogenoemde belastingvrije voet, anders zijn. Doordat 
het tarief in de eerste schijf onder dat in de tweede schijf ligt, hebben de lagere inkomens die 
alleen in de eerste schijf vallen minder belastingvoordeel van zo’n aftrekpost dan de hogere 
inkomens die in de tweede schijf vallen. In box 1 geldt een algemene heffingskorting voor 
iedereen die daalt naarmate het belastbaar inkomen hoger is. Hierdoor is het belastingvoordeel 
van de algemene heffingskorting in Nederland groter voor lagere dan voor hogere inkomens. 
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In Nederland kennen we voor burgers onder de AOW-leeftijd twee verschillende schijven in box 1 
met de daarbij behorende heffingspercentages op inkomen uit werk en woning. 

Schijven Percentage

Eerste schijf € 0 t/m € 68.507 37,1 %

Tweede schijf > € 68.507 49,5 %

Daarnaast kent box 1 een algemene heffingskorting die tussen € 20.712 en de grens  
van de tweede schijf wordt afgebouwd tot € 0 volgens de volgende formule  
€ 2.711 – 5,672% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 20.711)

Charlotte had in 2021 een belastbaar inkomen van € 75.000. Zij woonde dat jaar in een huurhuis  
en betaalde € 1.000 huur per maand. Op 1 januari 2022 koopt ze een huis met een waarde van  
€ 400.000. Ze neemt daarvoor een hypotheek van € 400.000 met een rente van 2% per jaar. Haar 
inkomen en de belastingschijven blijven hetzelfde in 2021.
 
In 2021 betaalt Charlotte aan inkomensbelasting: 37,1% van € 68.507 = € 25.416,10 in schijf 1.  
In schijf 2 betaalt ze 49,5% van (€ 75.000 – € 68.507) = € 3214. Met haar belastbare inkomen boven de 
grens van de tweede schijf heeft ze geen recht op de algemene heffingskorting. Ze betaalt dus  
€ 25.416,1 + € 3214 = € 28.630 aan belasting. 

In 2022 heeft Charlotte door haar koophuis een aftrekpost en een bijtelling. De rente die zij over 
haar hypotheek betaalt (2% van € 400.000 = € 8000) mag ze aftrekken en het eigenwoningforfait 
(0.6 % van de waarde van haar woning, dus 0.6% van € 400.000 = € 2400) moet ze bijtellen. Haar 
belastbaar inkomen in 2022 daalt hierdoor per saldo met € 5600 van € 75.000 naar € 69.400. In 
schijf 2 betaalt ze nu nog maar 49,5% van (€ 69.400 – € 68.507) = € 442. De belasting is in 2022 dus  
€ 25.416,1 + € 442 = € 25.858. Ten opzichte van 2021 is dit een daling van € 28.630 – € 25.858 = € 2772.  
Dit is 49,5 % van de daling in haar belastbare inkomen van € 5600. 

Belastingen op financieel vermogen
Inkomens uit financiële vermogens, dus niet uit arbeid, worden belast in box 2 of box 3. Bezit je 
minstens 5% van de aandelen in een bedrijf dan wordt jouw inkomen uit dat vermogen belast in 
box 2. Je overige financieel vermogen wordt belast in box 3. Box 3 heft een tarief van 31% op een 
verondersteld fictief rendement dat afhangt van de schijf waarin het belastbare vermogen valt. 
De hogere schijven kennen een hoger verondersteld rendement.  

Belastingen op consumptie 
Belastingen worden niet alleen geheven op inkomens of vermogen maar ook op uitgaven, zoals 
de belasting op toegevoegde waarde (btw) of de accijnzen op benzine en sigaretten. Dit zijn 
indirecte belastingen omdat ze niet zoals de directe belastingen op inkomen en vermogen geïnd 
worden bij de burgers, maar bij de bedrijven die deze producten verkopen. Ze worden ook wel 
kostprijsverhogende belastingen genoemd. 

 



156

5.5  Meer balans: Een progressieve inkomstenbelasting

d Doel
Je kunt uitleggen hoe een progressieve inkomstenbelasting de inkomensongelijkheid kan 
verminderen ten koste van de prikkel om productiefactoren aan te bieden. 

Progressieve inkomstenbelasting en nivellering
Een tweede manier om ongelijkheid te verminderen is door belastingen alleen. Zo kan de 
overheid door de inkomensbelasting de verschillen tussen inkomens verkleinen. Het gemiddelde 
belastingtarief is het deel van het inkomen dat wordt afgedragen aan de overheid als belasting. 
De inkomstenbelasting is progressief als het gemiddelde belastingtarief van belastingbetalers 
met meer inkomen hoger is dan het gemiddelde belastingtarief van mensen met minder 
inkomen. Een progressief stelsel verkleint de relatieve inkomensverschillen. Je spreekt dan van 
nivellering. Bij een progressieve belasting ligt de Gini-coëfficiënt van het secondaire inkomen 
onder de Gini-coëfficiënt van het primaire inkomen. De Gini-coëfficiënt is immers een maatstaf 
voor de relatieve inkomensverschillen.

Proportionele en degressieve inkomstenbelastingen 
Als iedereen hetzelfde gemiddelde belastingtarief betaalt over het inkomen is de 
inkomstenbelasting proportioneel. Het belastingstelsel draagt dan niet bij aan herverdeling 
maar laat de relatieve inkomensverschillen voor wat ze zijn. De Gini-coëfficiënt blijft gelijk.
Als het gemiddelde belastingtarief daalt met het inkomen spreken we van een degressieve 
inkomstenbelasting. De belastingen zorgen dan voor grotere relatieve inkomensverschillen en 
dus een hogere Gini-coëfficiënt. We spreken dan van denivellering. 

Marginale belastingtarieven 
Het marginale belastingtarief is het deel van een extra euro aan inkomen dat je moet afdragen 
aan de overheid. Hoge marginale belastingtarieven verminderen de wederkerigheid tussen de 
opbrengsten en de kosten van het aanbieden van de productiefactor arbeid. De kosten van meer 
werk (minder vrije tijd) zijn voor de werknemer, maar de opbrengsten gaan voor een groot deel 
naar de overheid. Dit gebrek aan wederkerigheid tast de doelmatigheid van de economie aan: 
mensen worden ontmoedigd om meer te werken. Marginale belastingen maken werken tot een 
sociaal deugdgoed: individuen zijn niet bereid om dat extra uur te werken terwijl dat nog wel 
goed zou zijn voor de samenleving als geheel omdat het de schatkist van de overheid vult.  

Doelmatigheid versus herverdeling   
Het gemiddeld tarief stijgt met het inkomen alleen dan wanneer het marginale tarief 
boven het gemiddelde tarief ligt. Je gemiddelde rapportcijfer stijgt immers ook alleen dan 
wanneer je volgende (marginale) cijfer hoger is dan je gemiddelde. Het verschil tussen 
het marginale en gemiddelde belastingtarief bepaalt dus of het gemiddelde tarief toe- of 
afneemt met het inkomen. Dit zorgt voor een afruil tussen doelmatigheid en herverdeling. 
Een inkomensbelasting die er in slaagt de relatieve inkomensverschillen te verlagen, moet de 
gemiddelde tarieven doen oplopen met het inkomen en vraagt daarom om hoge marginale 
tarieven. Het gevolg is dat meer herverdeling gepaard gaat met minder doelmatigheid omdat 
hogere marginale tarieven het aanbod van productiefactoren aantasten. 
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Een vlaktaks 
Bij een zogenaamde vlaktaks is er sprake van een belasting met één marginaal tarief. Er is dus 
geen sprake van stijgende marginale tarieven: elke euro extra aan meer inkomen wordt even 
zwaar belast.

Een vlaktaks illustreert de afruil tussen doelmatigheid en herverdeling. Bij een vlaktaks denk je 
al snel aan een proportionele belasting. Bij zo’n proportionele belasting zijn het gemiddelde en 
het marginale tarief gelijk. In figuur 5.2 hieronder staan de groene lijnen voor zo’n proportionele 
vlaktaks. Links zie je hoeveel belasting betaald moet worden bij verschillende inkomens. Rechts 
zie je een vlakke groene lijn voor het bijbehorende gemiddelde en het marginale tarief. 

Een belasting met een gelijk marginaal tarief voor iedereen kan ook progressief zijn, bijvoorbeeld 
als er sprake is van een verzilverbare heffingskorting voor mensen die te weinig verdienen. In 
het linkerpaneel van figuur 5.2 zie je dat de rode lijn van een progressieve vlaktaks onder nul 
begint: mensen met een laag inkomen krijgen de heffingskorting uitbetaald. In de figuur is die 
heffingskorting € 6.000. Pas vanaf een inkomen van € 10.000 gaan mensen belasting betalen. 
Rechts zie je dat het marginale tarief constant is en gelijk is aan 60% (de ononderbroken rode lijn) 
maar dat het gemiddelde tarief (de gestippelde rode lijn) stijgt met het inkomen. 

De progressieve vlaktaks werkt nivellerend: de relatieve verschillen tussen de inkomens worden 
verkleind. Daar staat tegenover dat de progressieve vlaktaks een hoger marginaal tarief heeft 
dan de proportionele vlaktaks, namelijk 60% versus 40%. Dit hoge marginale tarief schaadt de 
doelmatigheid omdat het aanbod van productiefactoren wordt aangetast. Zo illustreert het 
verschil tussen de twee vlaktaksen het dilemma tussen herverdeling en doelmatigheid. Terwijl een 
proportionele vlaktaks beter is voor de doelmatigheid, zorgt de progressieve vlaktaks voor meer 
herverdeling. 

Figuur 5.2 Een proportionele en een progressieve vlaktaks
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5.6  Meer balans: inkomensoverdrachten

d Doel
Je kunt uitleggen hoe inkomensoverdrachten inkomensongelijkheid kunnen verminderen.

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 
Sociale verzekeringen zijn bedoeld voor werknemers wanneer die werkloos of arbeidsongeschikt 
raken. Sociale voorzieningen zijn bedoeld voor burgers die geen (of onvoldoende) aanspraak 
kunnen maken op uitkeringen uit sociale verzekeringen. Sociale voorzieningen verschillen 
van sociale verzekeringen doordat ze gefinancierd worden uit belastingen in plaats van 
verzekeringspremies. Hierdoor is bij sociale voorzieningen de band zwakker tussen de 
individuele betaling en het individuele verwachte profijt van de uitkeringen. Als het grootste 
deel van de betaling in verwachting naar anderen gaat in plaats van naar degene die betaalt, 
spreek je van herverdelende solidariteit in plaats van verzekeringssolidariteit. 

Herverdeling door sociale uitkeringen kan ten koste gaan van de doelmatigheid van de 
arbeidsmarkt. Hoe minder inkomensverschil er is tussen mensen met en zonder werk, hoe 
kleiner de prikkel om te gaan werken. Het verzekeren van het risico op een laag arbeidsinkomen 
resulteert dan in moreel wangedrag. Dit dilemma kan alleen worden verholpen als de 
overheid kan observeren wie een laag inkomen heeft door domme pech en wie daar zelf voor 
verantwoordelijk is.

Inkomensafhankelijke toeslagen 
Om de inkomensongelijkheid te verkleinen kan de overheid ook ongebonden overdrachten 
geven die dalen met het inkomen. Voorbeelden zijn de zorgtoeslag en de algemene 
heffingskorting. Ook bij inkomensafhankelijke toeslagen wordt de overheid geconfronteerd 
met een afruil tussen herverdeling en doelmatigheid. Door de toeslagen sterk te richten op de 
lage inkomens gaan lage gemiddelde tarieven voor lage inkomens namelijk samen met hoge 
marginale tarieven die deze inkomensgroepen ontmoedigen om te werken. De hoge marginale 
tarieven resulteren in een zogenoemde armoedeval: mensen worden gedemotiveerd om zich aan 
de armoede te ontworstelen. Om mensen niet te ontmoedigen om meer te gaan werken, zou het 
verlagen van de marginale tarieven wenselijk zijn. Maar dat heeft als nadeel dat de toeslagen 
meer ten goede komen aan hoge inkomens (die de toeslagen minder hard nodig hebben) en 
minder aan de lage inkomens (die de toeslagen harder nodig hebben). 
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De overheid kan iedereen dezelfde toeslag geven van € 1500 (zie de groene lijn in figuur 5.3) in 
plaats van een inkomensafhankelijke toeslag van € 4000 die geheel is afgebouwd bij € 40.000. 
Beide toeslagen kosten de overheid even veel maar de inkomensafhankelijke toeslag is beter 
gericht op de lagere inkomensgroepen. De rode lijn in het linkerpaneel van figuur 5.3 geeft een 
toeslag van € 4000 (bij een inkomen van € 0) die afgebouwd wordt naar € 0 (bij een inkomen van  
€ 40.000). Deze afbouw betekent een extra marginaal tarief van (€ 4000/€ 40.000)*100% = 10% op 
het inkomenstraject tussen € 0 en € 40.000 (rode lijn in rechterpaneel). Herverdeling gaat samen 
met een positief marginaal tarief dat het arbeidsaanbod aantast. Ook hier zien we het dilemma 
tussen herverdeling en doelmatigheid. 

Figuur 5.3 Inkomensafhankelijke toeslag versus uniforme toeslag

Gebonden overdrachten
Door een laag inkomen kunnen mensen in de problemen komen met noodzakelijke 
uitgaven zoals wonen, het doktersbezoek of het onderwijs voor de kinderen. De overheid 
kan deze mensen dan helpen via gebonden overdrachten die afhangen van het inkomen. 
Denk bijvoorbeeld aan de huurtoeslag (die afhangt van de uitgaven aan huur) of de 
kinderopvangtoeslag (die afhangt van de uitgaven aan kinderopvang). 

Herverdeling via gebonden overdrachten hoeft niet altijd ten koste te gaan van de doelmatigheid 
van de arbeidsmarkt. Kinderopvang, onderwijs en gezondheid zorgen ervoor dat mensen juist 
meer kunnen werken en verdienen. Daar tegenover staat dat deze gebonden toeslagen vaak 
ingewikkeld zijn. Het blijkt vaak moeilijk te bepalen wie er precies recht op heeft. 
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 Hoofdstuk 5   •   Verdeling

Verdeling
Veel burgers houden van balans in de verdeling van inkomens en vermogens. Hoe sterk de 
aversie tegen ongelijkheid is, hangt af van de onderlinge verbondenheid van burgers. Een gelijke 
inkomensverdeling is niet alleen een doel, maar ook een middel om de economie beter te laten 
functioneren. Zo gaat een gelijkere inkomensverdeling vaak samen met meer vertrouwen in 
wederkerigheid. Een complicatie is dat herverdeling een collectief goed is. Daarom vraagt een 
gelijkere inkomensverdeling vaak om het sterke medicijn van collectieve dwang.

Er zijn verschillende manieren om de ongelijkheid in inkomens of vermogens te meten:
een percentielratio, de Lorenzcurve en de Gini-coëfficiënt. Ook zijn er alternatieve
inkomensmaatstaven, afhankelijk van de overdrachten die deel uitmaken van het inkomen.  
Zo houdt het secundair inkomen (ook wel besteedbaar inkomen genoemd) in tegenstelling 
tot het primair inkomen rekening met de ongebonden overdrachten. Het tertiair inkomen 
telt ook de gebonden overdrachten mee. Gestandaardiseerde inkomens corrigeren voor de 
samenstelling van gezinshuishoudens. Er zijn verschillende soorten vermogens. Financiële 
vermogens en verhandelbare fysieke vermogens (zoals een woning) zijn meestal goed te 
waarderen in termen van geld. Maar dat geldt niet voor de waarde van andere vermogens, zoals 
menselijk kapitaal.

Herverdelen
De overheid kan de ongelijkheid van inkomens en vermogens verminderen door belastingen 
en uitgaven. Een eerste manier om ongelijkheid te verminderen is door collectieve uitgaven 
waarvan iedereen in gelijke mate profiteert te financieren naar draagkracht. Indirecte 
belastingen worden geheven bij bedrijven die de producten verkopen waarop deze belastingen 
geheven worden. Directe belastingen worden geheven bij gezinshuishoudens. Hoe effectief een 
belasting is in het herverdelen van inkomen hangt af van de relatie tussen de belastingbasis en 
inkomen: hoe sterk stijgt de belastingbasis met het inkomen? 

Een tweede manier om een meer gelijke verdeling te bereiken is door belastingen alleen. 
Gemiddelde belastingtarieven die stijgen met het inkomen zorgen voor nivellering: de 
procentuele inkomensverschillen nemen af. Je spreekt dan van een progressieve belasting. 
Nivellering vereist hoge marginale tarieven die de prikkel aantasten om productiefactoren aan 
te bieden. Proportionele en degressieve belastingen resulteren in lagere marginale tarieven 
dan progressieve belastingen maar verkleinen de procentuele inkomensverschillen niet. Een 
vlaktaks kan progressief zijn door een belastingvrije voet of een heffingskorting. 

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.
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 Hoofdstuk 5   •   Verdeling

Belastingbasis: de grondslag waarop belasting geheven wordt.

Belastingvrije voet: een vaste aftrekpost die voor iedereen geldt.

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

Gebonden overdrachten: overdrachten die afhangen van de samenstelling van de bestedingen 
van de ontvanger.

Gestandaardiseerde inkomens: inkomens die de materiële welvaart vergelijkbaar maken tussen 
personen die leven in huishoudingen met verschillende samenstellingen.

Gini-coëfficiënt: een maatstaf voor de relatieve verschillen in een variabele. 

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

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

Nivellering: het verminderen van relatieve inkomensverschillen.

Ongebonden overdrachten: overdrachten die niet afhangen van de samenstelling van de 
bestedingen van de ontvanger of de betaler.

Percentielratio: het deel 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 ongebonden overdrachten. Dit inkomen 
wordt ook wel besteedbaar inkomen genoemd.

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

Tertiaire inkomen: het secundaire inkomen plus de gebonden overdrachten. 

Vlaktaks: een belasting met één marginaal tarief.
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Bronvermelding

Afbeeldingen
Shutterstock, shutterstock.com, p. 6, p. 10, p. 36, p. 62, p. 96, p. 147
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