
OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 12 
 

Open Vragen 
 
OEFENING 1 
De maatschappelijke marginale kost stijgt en start op een niveau dat samenvalt met de 
reservatieprijs. De optimale productie is nul en de optimale vervuiling eveneens.  Dit optimum is 
uitzonderlijk. Meestal is de optimale productie  van een vervuilend product (zoals benzine en 
stookolie) positief. En is dus ook de optimale vervuiling positief. 
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OEFENING 2 

 
 
Mensen die zich tegen griep laten vaccineren kunnen geen andere mensen meer besmetten. Dit 
is een positief extern effect: andere economische agenten die niet in de ‘transactie’ betrokken zijn, 
worden toch beïnvloed (in dit geval: positief beïnvloed) zonder dat er een vergoeding voor wordt 
betaald via de markt. 
Grafisch zien we dat, als de marktwerking zijn werk doet, er 60 vaccins zullen worden toegediend. 
De MK houdt enkel rekening met de ‘private marginale kosten’. Het feit dat vaccins eigenlijk een 
lagere maatschappelijke kost inhouden omdat ze ook voor andere, niet ingeënte mensen, nuttig 
zijn, wordt niet weerspiegeld in deze private marginale kostenfunctie. Als we dan rekening 
houden met een positief extern effect van bijvoorbeeld 40 per toegediend vaccin, dan bekomen 
we de MMK-curve die wel dit positief extern effect internaliseert. Concreet zou die internalisering 
er kunnen in bestaan dat de apotheker 40 euro subsidie krijgt per verkocht vaccin. We zien dat 
80 vaccins de pareto-efficiënte hoeveelheid is (daar is de MBB immers gelijk aan de MMK). De 
deadweight loss bij vrije marktwerking valt samen met de blauwe driehoek. Elke vaccin tussen 
een kwantiteit van 60 en 80 die niet werd toegediend leidt tot een welvaartsverlies doordat hij 
meer had opgebracht dan hij aan de maatschappij zou hebben gekost. 
 
 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



NB: 
In plaats van het positief effect in mindering te brengen van de private kost hadden we het ook 
aan de private marginale betalingsbereidheid kunnen toevoegen. Deze internalisering van het 
positief extern effect zou de concrete vorm kunnen aannemen van een subsidie aan de 
consument. We hadden dan net het zelfde economisch resultaat gehad als bij het in mindering 
brengen van het positief effect van de marginale private kost. 
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OEFENING 3 
We geven de twee benaderingen respectievelijk weer bovenaan (belasting op verbruik elektriciteit 
niet afkomstig van zonnepanelen, verder “andere elektriciteit” genoemd) en onderaan (subsidie 
van zonnepanelen die “schone elektriciteit” opwekt). Links hebben we telkens de markt voor 
schone elektriciteit en rechts deze voor andere elektriciteit. 
 

In beide gevallen hebben we de gewenste vervanging van andere elektriciteit door schone 
elektriciteit. Er zijn echter twee belangrijke verschillen. Ten eerste is er een verschil in signaal dat 
de consumenten krijgen via de prijs die tot stand komt. Met de belasting verhoogt de prijs van de 
andere elektriciteit tot op het niveau van de maatschappelijke marginale kost. Bij een subsidie 
daalt de prijs van schone elektriciteit. Bij de subsidie krijgt de consument niet het juiste signaal 
over de maatschappelijke marginale kost van de andere elektriciteit, wat bij een belasting wel het 
geval is. Een tweede verschil betreft verdelingseffecten. Een belasting zorgt voor een daling van 
de welvaart voor de consumenten en de producenten, maar zorgt voor een inkomst voor de staat. 
De subsidie doet de welvaart van consumenten en producenten stijgen, maar kost geld aan de 
staat. Wat geld kost aan de staat, kost dus geld aan de belastingbetaler. De welvaart van 
consumenten en producenten mag dan wel stijgen door een subsidie, maar dit gaat ten koste van 
de belastingbetaler. Dit is zeker niet in overeenstemming met het principe dat de vervuiler betaalt. 
Het zijn de vervuilers aan wie wordt betaald. 
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OEFENING 4 
a) 
 

 
N.B. 
In deze lezen we  i.t.t. wat in Figuur 12.4 gebeurde de hoeveelheid emissiereductie van links naar 
rechts. 
 
 
b)  
Dit is niet Pareto-efficiënt, omdat de ene regio ‘te veel’ de uitstoot zal terugdringen, en de andere 
regio ‘te weinig’. Stel dat beide gewesten aanvankelijk elk de helft van de emissie veroorzaken en 
dat de marginale baat van de emissiereductie 100 bedraagt. Uit het equimarginale kostenprincipe 
volgt dan dat er emissie gereduceerd zal worden tot dat de marginale baat gelijk is aan de 
marginale kost van beide gewesten. Uit de grafiek kan worden afgelezen dat de optimale 
emissiereductie voor Vlaanderen dan 25% bedraagt. Gezien Vlaanderen staat voor 50% van de 
totale emissiereductie, wordt er door Vlaanderen 0,25 * 0,5 = 12,5% van de totale emissie 
gereduceerd. Wallonië zal 50% reduceren. Ook zij staat voor 50% van het totaal, dus reduceert 
Wallonië 25% van de totale emissie. Samen zullen de gewesten dus 37,5% van de totale emissie 
reduceren. 
 
Als men dit optimum probeert te bereiken door aan beide gewesten dezelfde emissiereductie op 
te leggen is dit niet Pareto-efficiënt. Vlaanderen zal “te veel” uitstoot terugdringen en Wallonië “te 
weinig”. De marginale kost van de Vlaamse uitstootreductie overstijgt deze van de Waalse. Het 
equimarginale principe is geschonden. De grafiek laat ook een andere formulering van de 
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inefficiëntie toe: Vlaanderen reduceert de emissie totdat de marginale kost van de reductie de 
marginale baat ervan overtreft.  
 
N.B. 
Ook al bereiken we de optimale uitstoot reductie van 37,5 %, we bereiken die niet op 
kostenefficiënte wijze. In feite zou men dus twee verschillende uitstootpercentages moeten 
opleggen aan beide regio’s (namelijk 50% aan Wallonië en 25% aan Vlaanderen), wat echter 
politiek zeer gevoelig zou liggen. Vandaar dat de kostenefficiëntie beter op een andere manier 
wordt gerealiseerd. Daarover gaat het antwoord op vraag c.  
 
 
c)  
Door een koolstoftaks op te leggen die net gelijk is aan het in geld uitgedrukte negatieve externe 
effect,wordt dit negatief extern effect “geïnternaliseerd”. In de grafiek stelt de horizontale rechte 
de taks op uitstoot voor. Hoeveel belastingen beide gewesten uiteindelijk zullen betalen, lees je af 
van rechts naar links. Vlaanderen zal maar 25% uitstootreductie realiseren. De belasting die het 
vermijdt door meer te reduceren is lager dan de reductiekost. Het is goedkoper die belasting te 
betalen. Dezelfde optimalisatieoefening zet Wallonië er toe aan 50 % te reduceren.  
 

 
 
 
 
RESULTAAT 
De optimale emissiereductie wordt op kostenefficiëntie wijze gerealiseerd. 
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We bekijken nu even de mogelijkheid om emissierechten te verhandelen. In deze situatie mogen 
regio’s het recht om uit te stoten (of anders gezegd: de plicht om de uitstoot te reduceren) 
verhandelen. Beide regio’s zullen dit doen omdat het in principe voor beide regio’s winstgevend 
zal zijn. Waarom? Wel, voor de regio die de hoogste MK heeft, in dit geval Vlaanderen, zou het 
winstgevend zijn minder te moeten reduceren dan de opgelegde norm van 37,5% ook al moet 
daarvoor worden betaald. Dit is zo omdat voor Vlaanderen de MK voor het terugdringen vanaf 25% 
reductie hoger is dan de marginale baat. Voor Wallonië geldt het omgekeerde. Als het wordt 
betaald voor een extrareductie kan het daarbij winnen. Bovenop de 37,5% opgelegde reductie 
kan Wallonië immers nog 12,5% extra reduceren voordat reduceren meer kost dan opbrengt. 
Vlaanderen heeft er dus baat bij om ‘rechten tot uitstoot’ of ‘rechten tot minderreductie’ te kopen 
in Wallonië, en Wallonië heeft er dus baat bij om ‘rechten tot uitstoot’ te verkopen. Dit zal 
gebeuren bij een prijs die men onderhandelt en waarbij minstens één van beide beter af wordt en 
geen van beide er bij verliest. Welke die prijs precies is hangt af van de respectieve 
onderhandelingsmacht van beide gewesten. We kunnen één en ander preciseren in de context 
van onze grafiek.  
 
 

 
Concreet zal Vlaanderen i.p.v. 37,5% slechts 25 % uitstoot reduceren en Wallonië zal i.p.v. 37,5% 
tot 50% emissiereductie gaan. Vlaanderen zal daarvoor niet meer willen betalen dan wat het zou 
kosten om zelf die emissiereductie tussen 25% en 37,5 % te realiseren en Wallonië zal het voor 
niet minder doen dan wat het haar kost om de extra 12,5% pollutiereductie te realiseren. Het gaat 
respectievelijk om de oppervlaktes van de twee trapezia. 
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OEFENING 5 
a)  
Opgevist mosselzaad is een common: er is rivaliteit in de consumptie (want iedere opgeviste 
mosselzaad kan niet meer opgevist worden door een ander) maar er is geen uitsluitbaarheid, 
individuele personen kunnen moeilijk verhinderd worden mosselzaad te vissen. Zonder 
overheidsingrijpen zou iedereen dus naar hartenlust mosselzaden opvissen aangezien iedereen 
weet dat als hij het niet opvist, iemand anders het zal doen. Niemand heeft er individueel belang 
bij om zijn visactiviteit te beperken. Mensen gedragen zich in dit geval dus als vrijbuiters. Ze 
proberen zelf zoveel mogelijk mosselzaden op te vissen. 
 
 
b)  
Een negatief extern effect: het gedrag van economische agenten heeft rechtstreeks een 
negatieve invloed op het nut of de productiemogelijkheden van andere economische agenten, 
zonder dat daarvoor via de markt compensaties worden betaald. De mosselzaadvissers 
beïnvloeden als economische agenten op negatieve wijze de productiemogelijkheden van andere 
economische agenten, namelijk de kabeljauw- en scholvissers. Deze laatste worden op geen 
enkele manier vergoed voor de schade hen door de eersten aangedaan. 
 
 
c)  
Er moet er minder gevist worden. 
 

 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



Meerkeuzevragen 
 
OEFENING 1 
a) Deze uitspraak is fout. Het recept om Coca-Cola te produceren is wel uitsluitbaar want het 

recept is geheim en klaarblijkelijk niet te achterhalen. Je kan geld vragen voor het recept van 
Coca-Cola. Enkel degene die bereid is te betalen, heeft dan toegang tot het recept. Degene 
die niet bereid is te betalen, heeft geen toegang. Bij het recept om Coca-Cola te produceren 
is er geen rivaliteit in de consumptie. Meerdere personen kunnen tegelijkertijd gebruik maken 
van het recept. “Consumptie” van de formule door één persoon verhindert dus niet dat 
andere personen er evenveel van kunnen consumeren. Besluit: het recept van Coca-Cola 
hoort thuis in cel 3. 

 
b) Deze uitspraak is fout: De weide waar boer Bavo zijn schapen laat grazen is wel uitsluitbaar. 

Het is mogelijk om andere personen of dieren van consumptie uit te sluiten door bijvoorbeeld 
prikkeldraad te spannen. Er is rivaliteit in de consumptie. Indien boer Bavo zijn schapen laat 
grazen in de wei, kunnen er tegelijkertijd op die plaats geen andere schapen grazen. 
Consumptie door boer Bavo verhindert hier dus wel dat andere boeren er evenveel van 
kunnen consumeren. Besluit: de weide hoort thuis in cel 1. 

 
c) Deze uitspraak is juist: De toegang tot de website van het handboek “Inleiding tot de 

economie” is wel uitsluitbaar. Het is perfect mogelijk enkel de personen die het handboek 
hebben aangekocht toegang te geven tot de website. Er is geen rivaliteit in de consumptie, 
want meerdere personen kunnen tegelijkertijd gebruik maken van de website. Consumptie 
door één persoon verhindert niet dat andere personen er evenveel van kunnen consumeren. 

 
d) Deze uitspraak is fout: Het gratis drankje dat op Nieuwjaar door de burgemeester aan alle 

Kortrijkzanen wordt aangeboden is wel uitsluitbaar. Enkel Kortrijkzanen krijgen het gratis 
drankje. Er is ook rivaliteit in de consumptie. Indien persoon A een gratis drankje opdrinkt, 
kan datzelfde drankje niet tegelijkertijd worden opgedronken door persoon B. Besluit: het 
gratis drankje hoort thuis in cel 1. 
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OEFENING 2 
Definitie van het vrijbuitersprobleem: omdat economische agenten toch niet van consumptie 
uitgesloten kunnen worden, zal niemand voor publieke goederen willen betalen. Immers, ook wie 
niet voor het goed betaalt kan consumeren. Bijgevolg betaalt niemand. Men gedraagt zich als 
vrijbuiter of als meelifter. 
 
a) Deze uitspraak is fout: de causaliteit loopt in de andere zin. Omdat publieke goederen 

wenselijk zijn maar de vrijbuiterij ervoor zorgt dat men ze niet kan verkopen omdat niemand 
er spontaan voor wil betalen, moet hun productie op een andere manier worden gefinancierd. 
Bijvoorbeeld door belastingen. 
 

b) Deze uitspraak is fout: de causaliteit loopt in de andere zin. Het vrijbuitersprobleem verklaart 
de  noodzaak van de tussenkomst van de overheid maar wordt er zelf niet door verklaard. 
Overheidstussenkomst is er net op gericht het probleem op te lossen.  
 

c) Deze uitspraak is fout: het gaat hier over het andere kenmerk van  een zuiver publiek goed: 
de niet-rivaliteit in consumptie. Niet-rivaliteit houdt inderdaad in dat de kost van extra 
consumptie gelijk is aan nul. In deze uitspraak wordt dus  het “andere kenmerk” van het 
zuiver publieke goed beschreven, maar gaat het niet over de oorsprong van het 
vrijbuitersprobleem. 
 

d) Deze uitspraak is juist: bij het vrijbuitersprobleem kunnen economische agenten niet van 
consumptie uitgesloten worden. Ze hebben er dan belang bij om hun bereidheid tot betalen 
verkeerd voor te stellen. 
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OEFENING 3 
a) Deze stelling is fout: hier gaat het om het spiegelbeeld van het vrijbuitersprobleem. Het 

vrijbuitersprobleem houdt in dat mensen die wel het goed appreciëren er niet voor willen 
betalen omdat ze van het goed niet kunnen worden uitgesloten als ze niet betalen. De 
overheid moet de productie van het goed financieren met belastingen. Daardoor zijn er 
belastingbetalers die moeten meebetalen voor een goed dat ze niet echt wensen. Zo betalen 
vegetariërs bijvoorbeeld mee voor de controles op hormonengebruik in de slachthuizen. 

 
b) Deze stelling is juist: de fundamentele voorwaarde voor Pareto-efficiëntie is dat de marginale 

bereidheid tot betalen van de consumenten gelijk is aan de marginale kosten. Aangezien de 
bioscoopzaal niet helemaal volzit, is de kost voor de samenleving van het toelaten van een 
extra consument tot de filmzaal gelijk aan nul. Door geïnteresseerden gratis binnen te laten 
verhoogt men de welvaart. Slechts vanaf het moment dat de bioscoopzaal vol zit, zal de 
marginale kost groter zijn dan nul. 

 
c) Deze stelling is fout: bij positieve externe effecten ligt AM (maatschappelijke MK) onder AP 

(private MK). Als het goed op een vrije markt wordt verhandeld, wordt een hoeveelheid qP 
verhandeld. In het Pareto-efficiënte punt wordt er meer, namelijk qM verhandeld. Bij positieve 
externe effecten is de productie maatschappelijk gezien te klein als het goed op een vrije 
markt wordt verhandeld. Zie ook de grafiek hieronder ter illustratie. 
 

 
d) Deze stelling is fout: Indien de productie efficiënter kan gebeuren door de private sector, 

dient de overheid niet zelf de publieke goederen te produceren, maar enkel die productie 
financieren. 

AP (MK) 

V (MMB) 

AM (MK) 

q 

p 

qP qM 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



OEFENING 4 
Het juiste antwoord is antwoord d). 
 
Berekening: 
We inverteren de aanbodfunctie zodat we een uitdrukking krijgen van de marginale kost: 
 

𝑀𝐾 = 15 + 0,5𝑞 
 
Ook de vraagfunctie inverteren we zodat we de functie van de marginale betalingsbereidheid 
krijgen 

𝑀𝐵𝐵 = 40 − (
1
3

)𝑞 

 
Dat positief effect van 10 kunnen we ofwel aftrekken van de MK ofwel bij tellen bij de marginale 
betalingsbereidheid. Het resultaat wordt hetzelfde. We nemen de tweede methode en bekomen 
zo de maatschappelijke marginale baat MMB als som van de marginale betalingsbereidheid van 
de consumenten en het positief extern effect. 
 
We stellen die MMB gelijk aan de marginale kost: 
 

𝑀𝐵𝐵 = 40 − �
1
3
� 𝑞 + 10 = 15 + 0,5𝑞 = 𝑀𝐾 

 
waaruit (5 / 6) q = 35 en dus q = 42. 
 
N.B. 
Daar we weten dat evenwichtshoeveelheid gelijk is aan 30 én er een positief extern effect is, 
konden we meteen de antwoordmogelijkheden 30 en 22 elimineren. Bij een positief extern is de 
Pareto-optimale hoeveelheid namelijk steeds groter dan de evenwichtshoeveelheid. 
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OEFENING 5 
Antwoord A is het correcte antwoord. 
 
De samenleving bestaat uit 2 groepen die elk uit 1 000 000 personen bestaan. We maken van de  
individuele betalingsbereidheden 1 maatschappelijke marginale baat (MMB) voor de samenleving 
via verticale sommatie. 
 
Op het eerste gezicht levert dat  

𝑀𝑀𝐵 = 44 000 000 − 4 000 000 𝑞 
 
Deze MBB zouden we dan gelijk stellen aan de MK van 2 000 000, wat een hoeveelheid van 10,5 
divisies oplevert. Dat aantal vinden echter we niet terug bij de oplossingen. Dat is niet 
verwonderlijk want de maatschappelijke baat komt niet overeen met bovenstaande vergelijking. 
Deze rechte impliceert immers voor kwantiteiten groter dan 9 een negatieve betalingsbereidheid 
van de dames. Dat is absurd. Voor kwantiteiten groter dan 9 is de betalingsbereidheid van de 
dames niet negatief maar gelijk aan 0. Vanaf de negende divisie hebben enkel de heren nog een 
positieve betalingsbereidheid en valt de marginale maatschappelijke baat samen met de 
marginale betalingsbereidheid van de heren alleen. 
 

𝑀𝑀𝐵 = 26 000 0000 − 2 000 000 𝑞  
 
De grafiek maakt duidelijk dat de gelijkheid tussen marginale kost en maatschappelijke baat zich 
in het tweede lijnstuk van de curve van de MMB bevindt. Het optimale aantal divisies vinden we 
waar  

𝑀𝑀𝐵 = 26 000 0000 − 2 000 000 𝑞 = 2 000 000 = 𝑀𝐾  
 
 
We komen uit op 12 divisies. 
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OEFENING 6 
a) Deze uitspraak is juist: Bij positieve externe effecten ligt AM onder AP. Als het goed op een 

vrije markt wordt verhandeld, wordt er qP verhandeld aan een prijs pP. In het Pareto-efficiënte 
punt wordt er meer, namelijk qM verhandeld aan een lagere prijs pM. 

 

 
b) Deze uitspraak is fout: dit verwijst naar de aanwezigheid van negatieve externe effecten 
 
c) Deze uitspraak is fout: bij vrije marktwerking komen we in qp  terecht in plaats van bij de 

Pareto-efficiënte hoeveelheid qM . Voor alle eenheden tussen qP en qM geldt dat de MBB 
hoger ligt dan de MMK. Als er wordt gestopt met produceren bij qP gaat er dus welvaart 
verloren. 

 
d) Deze uitspraak is fout: bij het punt (qP, pP) is de marginale maatschappelijke kost (AM) net 

kleiner dan de marginale betalingsbereidheid (V). 
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OEFENING 7 
a) Deze uitspraak is fout: vanuit maatschappelijk oogpunt moet de dioxinevorming niet nul zijn. 

Dioxinevorming moet niet koste wat het kost teruggedrongen, maar slechts in zover het 
terugdringen meer opbrengt dan het kost. Hier is het optimaal om te opereren in het punt X. 
In het punt X wordt er nog steeds een hoeveelheid 0P afval verbrand, maar minder dan de 
hoeveelheid 0E bij vrije marktwerking. 

 
b) Deze uitspraak is juist: voor al wat geproduceerd wordt tussen de Pareto optimale 

hoeveelheid P en de evenwichtshoeveelheid E, overtreft de MMK de marginale 
betalingsbereidheid. Hierdoor ontstaat er een welvaartsverlies gelijk aan de driehoek XYZ. 
Overheidsingrijpen kan in deze situatie welvaartsverhogend zijn. 

 
c) Deze uitspraak is fout: als de overheid het verbranden van huisvuil belast zodanig dat het 

Pareto-efficiënte vervuilingsniveau wordt bereikt,  geeft de oppervlakte van het parallellogram 
KXSL de belastingopbrengst weer. 

 
d) Fout: zoals uit de vorige antwoorden blijkt is KXSL de belastingopbrengst (en ook de totale 

kost van de optimale vervuiling) en komt het welvaartsverlies overeen met de oppervlakte 
van de driehoek XYZ.  
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OEFENING 8 
a) Deze uitspraak is fout: bij positieve externaliteiten kan het opleggen van voor iedereen gelijke 

en bindende productiequota een kosteninefficiënte maatregel zijn wanneer de minder 
efficiënte producenten (deze met een hoger marginale kost) even veel moeten aanbieden als 
hun meer efficiënte collega’s (deze met een lagere marginale kost).  

 
b) Deze uitspraak is juist: indien de 2 producenten eenzelfde kostenstructuur hebben kan het 

een goede maatregel zijn om voor iedereen gelijke en bindende productiequota op te leggen. 
Indien de overheid voor beide producenten een productiequotum oplegt daar waar MK gelijk 
is aan MBB, bereiken we het Pareto-optimum. 

 
c) Deze uitspraak is fout: zie figuur 12.4 p 418. Indien er 2 producenten een verschillende 

kostenstructuur hebben en er voor iedereen gelijke en bindende productiequota wordt 
opgelegd, ontstaan er welvaartsverliezen. Dat er meer dan 2 producenten zijn, maakt het 
welvaartsverlies zeker niet kleiner.   

 
d) Deze uitspraak is fout: zie antwoord op vraag a. Een productie die vanuit welvaartsoogpunt te 

klein is komt voor bij de in a) vermelde positieve externaliteiten. 
 
 
 
 

  

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



OEFENING 9 
a) Deze uitspraak is juist: bij negatieve externaliteiten wordt er op de vrije markt vanuit 

welvaartsoogpunt te veel verhandeld tegen een te lage prijs. In het Pareto-efficiënte punt is 
de hoeveelheid vervuiling niet noodzakelijk gelijk aan nul. Slechts bij zeer schadelijke 
vervuiling kan in het Pareto-efficiënte punt de hoeveelheid vervuiling gelijk zijn aan nul. 
Hieronder een grafische illustratie van een dergelijke situatie. 

 

 
 
 
b) Deze uitspraak is fout: Door de milieuheffing wordt de aanbodcurve Ap  vervangen door de 

aanbodcurve As. Vraagcurve V’ is elastischer dan vraagcurve V. De totale kosten van de 
vervuiling bij V’ = oppervlakte AB’C’D < oppervlakte ABCD, die de vervuiling bij V voorstelt. 
De totale kosten van de vervuiling nemen af naarmate de vraag naar het vervuilende goed 
prijselastischer is. 
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c) Deze uitspraak is fout: De geproduceerde hoeveelheid is groter dan in het Pareto-efficiënte 
punt: q’p > qs. 

 

 
 
 
 
d) Deze uitspraak is fout: de kosten van vervuiling zijn gelijk aan de oppervlakte ABCD en dus 

groter dan nul. 
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OEFENING 10 
a) De uitspraak is fout en moet dus worden weerhouden. Dat bedrijven en landen het recht 

kopen om te vervuilen klinkt slecht maar dat is het niet. Het terugdringen van de vervuiling 
wordt enkel maar uitbesteed aan wie daar het efficiëntst in is.  

 
b) Deze uitspraak is correct en mocht dus niet worden weerhouden. Onderneming 2 zou vanuit 

welvaartsoogpunt OQ2 afvalstoffen mogen lozen, maar zij heeft maar het recht om OK 
afvalstoffen te lozen. Onderneming 2 kan er dus belang bij hebben om emissierechten te 
kopen. Onderneming 1 mag vanuit welvaartsoogpunt maar OQ1 afvalstoffen lozen, maar zij 
heeft het recht om meer, namelijk OK, afvalstoffen te lozen. Onderneming 1 kan er dus 
belang bij hebben om zijn emissierechten te verkopen. 

 
c) Deze uitspraak is correct en mocht dus niet worden weerhouden. Daar de oppervlaktes MEF 

en GEN het welvaartsverlies veroorzaakt door de inbreuk op het equimarginaal principe 
weergeven, zorgt de kostenefficiënte emissiehandel voor de eliminatie van dit 
welvaartsverlies.  

 
d) Deze uitspraak is correct en mocht dus niet worden weerhouden. Onderneming 2 mag vanuit 

welvaartsoogpunt OQ2 afvalstoffen lozen, maar heeft slechts het recht om OK afvalstoffen te 
lozen. De kost om zelf de lozing terug te dringen van Q2 naar K is voor onderneming 2 gelijk 
aan de oppervlakte KGNQ2. Ze wil dus maximaal dat bedrag betalen voor de emissierechten, 
maar liefst minder. Onderneming 1 mag vanuit welvaartsoogpunt Q1 afvalstoffen lozen, maar 
heeft het recht om meer, namelijk K afvalstoffen te lozen. De kost om de lozing terug te 
dringen van K naar Q1 bedraagt voor onderneming 1 de oppervlakte Q1MFK. Ze wil dus 
zeker dit bedrag ontvangen in ruil voor deze emissierechten en liefst meer. 
Onderhandelingen zullen dus tot een prijs leiden die niet hoger is dan KGNQ2 en niet lager 
dan Q1MFK. 
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