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Errata 

Economie: oefeningen 

! Deze correcties gelden alleen voor de eerste druk van 2010 ! 

 

p. 11 — Hoofdstuk 1 — Open Vraag 1 

e) We zetten nu voor het jaar 1990 het BBP van de randzone om in dollars. We delen de dollarwaarde 

van de productie van de dollarzone door deze van de randzone. Leg uit waarom deze verhouding 

geen goede maatstaf is voor de kloof tussen beide producties. 

f) Herbereken de verhouding tussen de dollarwaarde van de productie van de dollarzone en deze 

van de randzone aan de hand van PPP-dollars (d.w.z. de dollarprijzen van V.S. in 1990). Vergelijk met 

de uitkomst uit vraag e). 

p. 12 — Hoofdstuk 1 — Open Vraag 2 

b) Bereken voor elk land de activiteitsgraad; dit wil zeggen de verhouding tussen de 

beroepsbevolking en de bevolking op werkbekwame leeftijd. Geef een voorbeeld van een 

beleidsmaatregel die de activiteitsgraad kan doen stijgen. 

p. 17 — Hoofdstuk 1 — Meerkeuzevraag 1 

Duid de enige foute uitspraak aan (zie hiervoor tabel 1.1 op p. 31 van het handboek): 

p. 17 — Hoofdstuk 1 — Meerkeuzevraag 2 

lees de tabel als volgt: 

 kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6 

rij 1   1990  1995  2000  2005  2008 

rij 2 België  …  …  …  …  … 

rij 3 China  …  …  …  …  … 

rij 4 Nigeria  …  …  …  …  … 

rij 5 Ver. Staten …  …  …  …  … 

p. 18 — Hoofdstuk 1 — Meerkeuzevraag 3 

Duid de enige juiste uitspraak aan (gebruik figuren 1.1 en 1.2 op p. 33 en 35 uit het handboek). 

b) Tussen 1853 en 2005 stegen in België de uitgaven voor transport en communicatie sneller dan het 

totale budget. 
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p. 25 — Hoofdstuk 2 — Open vraag 3 

a) Vul de payoff-matrix in. Ga ervan uit dat het vee zonder prikkeldraad zeker de akkers van Joe 

betreedt. 

p. 26 — Hoofdstuk 2 — Open vraag 5 

Verander de volgorde bij de opsomming van de risico's: 

25% heeft 2 % kans om de volgende maand werkloos te zijn   = GROEP 1 

25% heeft 13 % kans om de volgende maand werkloos te zijn   = GROEP 2 

25% heeft 15 % kans om de volgende maand werkloos te zijn  = GROEP 3 

25% heeft  20 % kans om de volgende maand werkloos te zijn  = GROEP 4  

p. 31 — Hoofdstuk 3 — Open vraag 2 

Toen we in het begin van dit hoofdstuk… 

p. 35 — Hoofdstuk 3 — Open vraag 5 

d) … Wat wordt de nieuwe evenwichtsprijs, de nieuwe evenwichtshoeveelheid, het nieuwe 

consumentensurplus en het nieuwe producentensurplus?3  

3 Je behandelt deelvraag d) onafhankelijk van deelvraag c). 

p. 46 — Hoofdstuk 4 — Meerkeuzevraag 5 

b) Vraag A is de vraag naar nagellak en vraag B is de vraag naar een vaccin tegen Mexicaanse griep. 

p. 56 — Hoofdstuk 5 — Meerkeuzevraag 1 

Benoem de verticale as van de grafiek met "songs" 

p. 65 — Hoofdstuk 6 — Meerkeuzevraag 4 

Benoem de verticale as van de grafiek met: "GK, MK, p" 

p. 66 — Hoofdstuk 6 — Meerkeuzevraag 5 

Benoem de verticale as van de grafiek met: "GK, MK, p" 

p. 79 — Hoofdstuk 8 — Open vraag 3 

… en marktonderzoek leerde dat de vraag naar boeken beantwoordt aan qv= -10p + 210 waarbij q 

uitgedrukt wordt in honderdtallen… 
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p. 83 — Hoofdstuk 8 — Meerkeuzevraag 8 

c) de winst van de marginale onderneming(en) nul te zijn zodat er geen toe-of uittreding is; 

p. 92 — Hoofdstuk 9 — Meerkeuzevraag 3 

… Wat zal de uitkomst zijn op deze markt indien de monopolist zijn winst maximaliseert en geen 

perfecte prijsdiscriminatie kan toepassen? 

p. 95 — Hoofdstuk 9 — Meerkeuzevraag 7 

Een monopolist die perfecte prijsdiscriminatie kan toepassen heeft de volgende marginale kost… 

p. 100 — Hoofdstuk 10 — Open vraag 2 

… De marginale kost van producent A en deze van B zijn gelijk, namelijk  en . 

Als producenten A en B simultaan hun outputniveau kiezen, krijgen we de volgende resultatenmatrix. 

De pay-off-matrix die volgt, geeft de combinaties van hoeveelheden geproduceerd door A en B en de 

daarmee overeenkomende winsten. 

  Producent B 

  Output 15 Output 20 Output 30 

Producent A 

Output 15 (225; 225) (187,5; 250) (112,5; 225) 

Output 20 (250; 187,5) (200; 200) (100; 150) 

Output 30 (225; 112,5) (150; 100) (0; 0) 

… 

  Producent B 

  Prijs handhaven Prijs verlagen 

Producent A 
Prijs handhaven (X; X) (0; Winst > X) 

Prijs verlagen (Winst > X; 0) (0; 0) 

 

p. 104 — Hoofdstuk 10 — Meerkeuzevraag 2 

a) q = 800; p = 20 

b) q =1 600; p = 10 

c) q = 1 200; p = 15 

d) q = 1 066,66; p = 16,67  

p. 105 — Hoofdstuk 10 — Meerkeuzevraag 5 

Welke uitspraak is juist? 
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p. 107 — Hoofdstuk 10 — Meerkeuzevraag 10 

… 

- Voor een “goede verzekering… 

- Voor een “slechte verzekering… 

- De bereidheid tot betalen van mensen met een laag risico bedraagt 120 euro. 

- De bereidheid… 

p. 112 — Hoofdstuk 11 — Open vraag 3 

b) … Op dit snijpunt bevindt de arbeidsmarkt zich zowel op lange termijn als op korte termijn in 

evenwicht, wat betekent dat … 

p. 128 — Hoofdstuk 12 — Meerkeuzevraag 7 

Toevoegen in figuur: "P" (bij bolletje op horizontale as onder S) en "E" (bij bolletje op horizontale 

as onder Z) 

p. 131 — Hoofdstuk 13 — Open vraag 1 

In land A wonen er twintig gezinnen. De volgende tabel geeft weer hoeveel het equivalent 

jaarinkomen van elk gezin bedraagt. Ze zijn gerangschikt van rijk naar arm. In land A moeten er 

aanvankelijk geen belastingen betaald worden op het inkomen. 

Gezin Inkomen (in euro) 

1 80 000 

… … 

p. 133 — Hoofdstuk 13 – Open vraag 3 

… ga na hoeveel een alleenstaande aan personenbelasting moet betalen als zij 20.000 euro verdient, 

gehandicapt is en twee kinderen ten laste heeft. … 

c) … geef voor het inkomen van 20.000 euro zowel de marginale aanslagvoet als de gemiddelde 

aanslagvoet grafisch weer. … 

p. 146 — Hoofdstuk 15 — Open vraag 4 

a) Hoe zou jij… 

b) Is er naar analogie… 

c) Wat zouden de gevolgen zijn… 

d) Hoe zou je menselijk… 

e) Hoe moet men zich… 

f) In tegenstelling tot…  
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p. 147 — Hoofdstuk 15 — Meerkeuzevraag 2 

b) Indien buitenlandse ondernemingen, actief in ons land, een deel van hun in België gemaakte 

winst repatriëren naar hun land van herkomst, zal ons BBP niet dalen. 

p. 148 — Hoofdstuk 15 — Meerkeuzevraag 4 

c) het Belgische BBP en het Italiaanse NNBI; 

p. 151 —Hoofdstuk 16 — Open vraag 1 

b) Bepaal het reële BBP van de drie jaren met prijzen van 2009. Bereken tevens de index van de reële 

groei tussen 2009 en 2010 én tussen 2009 en 2011. Over welk soort index gaat het hier? Wat was de 

gemiddelde jaarlijkse reële groei over de ganse periode? 

p. 156 — Hoofdstuk 16 — Open vraag 5 

d) De landen hebben een verschillende kleur naargelang de regio waartoe ze behoren. Welke regio 

scoort beter dan verwacht qua levensverwachting en welke regio bevindt zich in het 

tegenovergestelde geval? 

p. 159 — Hoofdstuk 16 — Meerkeuzevraag 5 

d) Het verschil tussen de twee cijfers voor de eurozone is het gevolg van de appreciatie van de dollar 

ten opzichte van de euro. 

p. 160 — Hoofdstuk 16 — Meerkeuzevraag 8 

d) zal het BBP van kwartaal t+1 gemiddeld 2,41% hoger zijn dan het BBP van kwartaal t. 

p. 160 — Hoofdstuk 16 — Meerkeuzevraag 9 

b) In het vierde kwartaal van 2008 daalden de voorraden met een groter bedrag dan de particuliere 

consumptie. 

p. 174 — Hoofdstuk 18 — Meerkeuzevraag 6 

d) Welke van de vier onderstaande grafieken van de geldmarkt hoort bij het land waarvan de 

Centrale Bank tussenkomt om de recessie als gevolg van de financiële crisis te bestrijden?. De 

gestipte curve is degene die geldt na de interventie van de Centrale Bank. 

p. 209 — Hoofdstuk 21 — Meerkeuzevraag 6 

Welk soort beleid wordt in deze IS-LM-diagram weergegeven? 

p. 211 — Hoofdstuk 21 — Meerkeuzevraag 10 

d) zal naar rechts verschuiven als het consumentenvertrouwen afneemt. 
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p. 219 — Hoofdstuk 22 — Meerkeuzevraag 2 

c) Wie op arbeidsleeftijd uit de arbeidsmarkt stapt, verhoogt in elk geval de werkloosheidsgraad. 

p. 221 — Hoofdstuk 22 — Meerkeuzevraag 7 

c) Een efficiëntieloon is een loon dat lager is dan het reservatieloon. 

p. 228 — Hoofdstuk 23 — Meerkeuzevraag 2 

b) de MT-AA-curve dankt haar positieve niet verticale helling aan het feit dat de loonzetters hun 

toekomstig reëel loon kunnen overschatten. 

p. 229 — Hoofdstuk 23 — Meerkeuzevraag 7 

a) de MT-AA-curve steiler is.  

p. 230 — Hoofdstuk 23 — Meerkeuzevraag 11 

a) is er een positieve outputgap als de potentiële groei de feitelijke groei overtreft; 

p. 233 — Hoofdstuk 24 — Open vraag 1 

c) Je werkt als arbitragist voor een Belgische bank en je hebt 1.000 000 000 euro ter beschikking. 

Hoeveel extra euro’s kon je daarmee verdienen op 15 september 2010? (Als je tenminste de 

voorgaande cijfers mag betrouwen) 

p. 238 — Hoofdstuk 24 — Meerkeuzevraag 3 

c) Wie het recht koopt om tot in maart de euro te verkopen tegen 145 dollarcent, zal zijn premie 

terug kunnen winnen zodra de euro niet hoger quoteert dan 129,6 dollarcent. 

p. 239 — Hoofdstuk 24 — Meerkeuzevraag 5 

c) kan via de financiële rekening leiden tot opwaartse druk op de internationale waarde van de 

munt; 

p. 242 — Hoofdstuk 24 — Meerkeuzevraag 10 

b) zal de Chinese geldvoorraad stijgen indien de Chinese Centrale Bank geen sterilisatiebeleid voert; 

p. 258 — Hoofdstuk 26 — Meerkeuzevraag 2 

b) om te vermijden dat de euro deprecieert, verkoopt de ECB buitenlandse reizen. 


