
OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 4 
 

Open Vragen 
 
OEFENING 1 

a) De Formule: 
dk
di

. i
k
 , waarbij k staat voor aankopen op krediet en i voor de intrestvoet.  

Deze elasticiteit is in principe negatief. Krediet opnemen wordt immers duurder als de intrestvoet stijgt. 
Als de intrestvoet stijgt zal de vraag naar krediet normaal gezien dalen. 
 

b) De Formule: 
dG

dBBP
. BBP
G

 .  
Deze elasticiteit is in principe positief. Als het BBP groter is, is de basis om belastingen op te heffen 
groter. De belastingsontvangsten zullen daarom groter zijn, waardoor de overheid ook meer kan 
uitgeven. 
 
N.B.  
Als deze elasticiteit groter is dan één (wat vaak het geval is), wordt over een steeds groter deel van de 
uitgaven door de overheid beslist. In sommige kringen wordt deze te grote elasticiteit als een 
sluipende socialisering van de economie aangeduid.  
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OEFENING 2 
a) Het gaat hier om een boogelasticiteit daar we van een eindige prijsverandering vertrekken. 
Beginprijs (6,5) en eindprijs (7) verschillen van elkaar. 
Qv (p=6,5) = 8125 
Qv (p=7) = 7500 
Dus ∆𝑄𝑄 =  −625 𝑒𝑒 ∆𝑝 = 0,5 

De prijselasticiteit van de vraag is dan gelijk aan   Δ𝑄𝑄
Δp

. 𝑝
𝑄𝑄

=  −625
0,5

 . 6,5
8125

=  −1  

 
b) Het gaat hier om een puntelasticiteit want in de opgave wordt maar één prijs vermeld. 
Qv (p=7) = 7500. 

De prijselasticiteit van de vraag is dan gelijk aan 𝑑𝑄𝑄
𝑑𝑝

. 𝑝
𝑄𝑄

= −1250 . 7
7500

=  −1,167. Bemerk dat de 

afgeleide van de vraagfunctie naar de prijs overeenkomt met de richtingscoëfficiënt van de 
vraagfunctie. Het gaat om de toename (afname) van de gevraagde hoeveelheid als de prijs met 
eenheid afneemt (toeneemt). We bevinden ons hier in het elastische deel van de vraag. De 
prijselasticiteit is immers kleiner dan -1 of, in absolute termen, groter dan 1. 
 
c) Qv (p=2) = 22 000 
De prijselasticiteit van de vraag is dan gelijk aan  𝑑𝑄𝑄

𝑑𝑝
 𝑝
𝑄𝑄

=  −4000 . 2
22 000

=  −0,36. We bevinden ons 

hier in het inelastische deel van de vraag. De prijselasticiteit is immers groter dan -1 of, in absolute 
termen, kleiner dan 1. 
 
d) In principe kun je op basis van vraag b) en c) niets zeggen over de elasticiteit van beide 

vraagvergelijkingen aangezien de elasticiteit van de vraag anders is in elk punt van de 
vraagfunctie. “De” elasticiteit van een vraagfunctie bestaat dus niet. Als we de vraagfuncties 
grafisch voorstellen kunnen we wel uitspraken doen: als twee vraagrechten elkaar snijden (zie NB) 
is de meest vlakke vraag, 𝑞𝑥 

𝑄 = 30000 − 4000𝑝𝑥, de meest elastische.  Een gegeven daling 
(stijging) van de prijs zal daar de gevraagde hoeveelheid het meest doen stijgen (dalen).  
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N.B.  
De toevoeging “als de twee vraagrechten elkaar snijden” is nodig. Is dit niet het geval dan kan de 
vlakkere rechte voor een gegeven prijs een identieke elasticiteit hebben als de minder vlakke. Bepaal 
maar eens de prijselasticiteit van de volgende beide vragen voor een prijs van 20: 𝑞𝑥 

𝑄 = 100 − 4𝑝𝑥 en  
𝑞𝑥 
𝑄 = 200 − 8𝑝𝑥 . Alle vraagrechten die het zelfde intercept hebben met de prijsas, hebben voor een 

zelfde prijs een zelfde prijselasticiteit. 
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OEFENING 3 
a)   

 

De meest vlakke vraag is de meest elastische vraag en dus in principe de vraag op lange termijn. De 
vraag op lange termijn is waarschijnlijk prijselastischer omdat het meestal wat tijd vraagt om zijn 
consumptie”gewoonten” aan te passen. Overigens heeft het niet enkel te maken met de macht der 
gewoonte. Ons consumptiepatroon hangt ook vaak af van vroeger genomen beslissingen die we niet 
direct kunnen terugdraaien. Wie met een grote Amerikaanse wagen reed en in een slecht geïsoleerd 
huurhuis woonde op het moment dat de olieprijs in 1973 verdrievoudigde kon pas zijn 
consumptiepatroon grondig veranderen nadat de auto afgeschreven en het huurcontract afgelopen 
was.   
 
b) 
Eerst en vooral controleren we of de opgelegde maximumprijs bindend is. Dat is hier het geval, want 
de maximumprijs van 4 is lager dan de evenwichtsprijs van 5. Zowel op lange als op korte termijn zal 
er een vraagoverschot zijn. Het aanbod bij een prijs van 4 is immers 4 000 terwijl de vraag op KT = 11 
250 en op LT = 14 000. De overheid moet erop toezien dat er toch niet wordt verkocht aan een prijs 
hoger dan 4 d.w.z. dat er geen zwarte markt ontstaat. Bemerk dat met verloop van tijd de kans op het 
ontstaan van een zwarte markt toeneemt daar het vraagoverschot groter wordt. 
 
c) 
Het nieuwe aanbod wordt hierdoor 𝑞𝑥 

𝑎 = −18 000 + 6000𝑝𝑥. Het marktevenwicht op KT én op LT was 
voorheen 10 000 eenheden bij een prijs van 5. Bij dit nieuwe, toegenomen aanbod is het evenwicht op 
KT 10 345 eenheden bij een prijs van 4,72. Op lange termijn wordt dit 10 800 eenheden tegen een 
prijs van 4,8. Het aanbod stijgt dus, waardoor de prijs daalt. Op lange termijn wordt die prijsdaling 
echter deels ongedaan gemaakt door de grotere reactie van de vraag op de prijsdaling. De gevolgen 
voor de producenten van technologische vooruitgang zijn dus beter op lange dan op korte termijn. 
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d) 
De situatie op KT voor dat de belasting werd ingevoerd:  
P* = 5 
Q* = 10 000 
CS = 40 000 
PS = 8 333,33 
 
De situatie op LT voor dat de belasting werd ingevoerd: 
P* = 5 
Q* = 10 000 
CS = 12 500 
PS = 8 333,33 
 
De gevolgen van de belasting verschillen tussen de korte en de lange termijn: 
 
De situatie op KT nadat de belasting werd ingevoerd: 
qvx = qax1 
16 250 – 1 250px = - 20 000 + 6000 * (p - 1) 
etc… 
 pV = 5,83 en pA = 4,83 

Q* = 8 965,5 
CS = 32 141  
PS = 6 724  
Belastingsinkomsten = 8 965,5 € 

 
De situatie op LT nadat de belasting werd ingevoerd: 
qvx = qax1 
30 000 – 4 000px = - 20 000 + 6000 * (p - 1) 
etc… 
 pV = 5,6 en pA = 4,6 

Q* = 7 600 
CS = 7 220  
PS = 4 826  
Belastingsinkomsten = 7 600 € 
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Conclusie: 
We zien dat de consumentenprijs pV op korte termijn stijgt van 5 naar 5,83, consument draagt dus 
0,83/1 = 83% van de belasting. Op lange termijn stijgt de consumentenprijs pV slechts naar 5,6. Hier 
draagt de consument dus nog slechts 60% van de belasting van 1 euro. De producentenprijs pA 
daarentegen, daalt van 5 naar 4,83 (0,17 op belasting van 1 = 17%) op korte termijn, terwijl deze op 
lange termijn daalt naar 4,6 (0,4 op belasting van 1 = 40%). Dus: op korte termijn wordt een groter 
deel van de belasting gedragen door de consument dan op lange termijn. Dit komt overeen met het 
feit dat hoe inelastischer de vraag is, hoe groter het deel van de belasting is dat op de schouders 
terechtkomt van de consument. Bemerk ook dat de belastinginkomsten dalen. Bij het begroten van de 
toekomstige belastinginkomsten moet dus rekening worden gehouden met de gevolgen op lange 
termijn. 
 

e) 
De situatie op KT voor dat de subsidie werd ingevoerd:  
P* = 5 
Q* = 10 000 
CS = 40 000 
PS = 8 333,33 
 
De situatie op LT voor dat de subsidie werd ingevoerd: 
P* = 5 
Q* = 10 000 
CS = 12 500 
PS = 8 333,33 
 
De gevolgen van de subsidie verschillen tussen de korte en de lange termijn: 
 
De situatie op KT nadat de subsidie werd ingevoerd:  
qvx = qax1 
16 250 – 1 250px = - 20 000 + 6000 * (p + 1) 
etc… 
 pV = 4,17 en pA = 5,17 

Q* = 11 034 
CS = 48 715,11 
PS = 10 151,28 
Subsidiekosten overheid = 11 034 € 
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De situatie op LT nadat de subsidie werd ingevoerd: 
qvx = qax1 
30 000 – 4 000px = - 20 000 + 6000 * (p + 1) 
etc… 
 pV = 4,4 en pA = 5,4 

Q* = 12 400 
CS = 19 220 
PS = 12 813,33 
Subsidiekosten overheid = 12 400 € 

 
  
Conclusie: 
We zien dat de consumentenprijs op korte termijn daalt van 5 naar 4,17. Op lange termijn daalt hij 
slechts naar 4,4. De producentenprijs daarentegen stijgt van 5 naar 5,17 op korte termijn, terwijl deze 
op lange termijn stijgt naar 5,4. Dus: op korte termijn wordt een groter deel van het voordeel van de 
subsidie verworven door de consument dan op lange termijn. Dit komt overeen met het feit dat hoe 
inelastischer de vraag is, hoe groter het deel van de subsidie is dat aan de consument toekomt. We 
merken ook op dat de subsidie de staat meer kost op lange dan op korte termijn.  
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OEFENING 4 
a) 
De eerste aanbodfunctie is de meest prijselastische en zal wellicht deze op lange termijn zijn. De 
prijselasticiteit van het aanbod hangt immers vooreerst af van de tijdshorizon die men bestudeert. 
Tussen twee opeenvolgende momenten waarop er gezaaid wordt is het aanbod perfect inelastisch. 
De duurtijd van een productiecyclus speelt dus ook een rol. Gegeven dat men de reactie van de 
aangeboden hoeveelheid op een prijsverandering na één jaar bekijkt, zal deze groter zijn als men elke 
twee maanden kan oogsten dan wanneer dit slechts om het jaar gebeurt. De beschikbaarheid van 
zowel productiefactoren als intermediaire inputs bepaalt ook de prijselasticiteit van het aanbod. Neem 
de reactie van de katoenboeren op de verdubbeling van de prijs van katoen (nadat bijvoorbeeld de 
nationale munt met 50% werd gedevalueerd terwijl de katoenprijs in dollar op de wereldmarkt dezelfde 
bleef). Als er geen grond beschikbaar is of men kan geen krediet krijgen om zaaigoed en meststoffen 
te kopen, zal de reactie op de prijsverhoging beperkt blijven.  
 
b) 
Vooraleer de maximumprijs werd ingevoerd, was er een marktevenwicht bij een prijs van 5 en een 
evenwichtshoeveelheid van 10 000. Een maximumprijs van 4 is dus bindend, want lager dan de 
oorspronkelijke evenwichtsprijs van 5. Bij die maximumprijs is er geen evenwicht tussen vraag en 
aanbod en wordt de markt bepaald door de korte zijde van de markt, zijnde het aanbod. Bij de minder 
elastische aanbodfunctie (deze op korte termijn), worden er nog 7500 eenheden verhandeld. Bij de 
meer elastische lange termijn aanbodfunctie worden er echter nog slechts 4000 eenheden 
geproduceerd.  De gevolgen van het opleggen van een bindende maximumprijs zijn nefaster op lange 
dan op korte termijn. 
 
c) 
Een minimumprijs van 6 is bindend, want hoger dan de oorspronkelijke evenwichtsprijs van 5. Bij die 
minimumprijs is er geen evenwicht tussen vraag en aanbod en wordt de markt bepaald door de korte 
zijde van de markt. De korte zijde van de markt is hier de vraagzijde. De marktvraag bij een prijs van 6 
is gelijk aan 6 000 eenheden. Het aanbod bij de korte termijn aanbodfunctie bedraagt 12 500 en bij de 
lange termijn aanbodfunctie 16 000. Op korte termijn zal de overheid dus 6 500 eenheden 
steunaankopen doen, welke haar 6 * 6 500 = 39 000 euro kosten. Op lange termijn bedragen de 
steunaankopen 10 000 eenheden, die samen 60 000 euro kosten. 
 
d) 
Doordat de bevolking van het arme land het voedsel gratis krijgt, neemt hun vraag naar voedsel op de 
voedselmarkt af met 2000 eenheden. De vraagfunctie wordt nu 𝑞𝑥 

𝑄 = 28 000 − 4 000𝑝𝑥. Bij de korte 
termijn aanbodfunctie daalt de prijs van 5 naar 4,69 en de verhandelde hoeveelheid daalt van 10 000 
naar 9231. Bij de lange termijn aanbodfunctie daalt de verhandelde hoeveelheid van 10 000 tot 8 800; 
de prijs daalt van 5 naar 4,8. 
 
N.B. Voedselhulp ontmoedigt de lokale landbouwers. En bij voortdurende voedselhulp neemt dit 
ontmoedigingseffect nog toe. 
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e) 
Berekening KT: 
qv1x = qaxKT 
30 000 – 4 000 * (px + 1) = - 2 500 + 2 500px 
30 000 – 4000px - 4000 = - 2 500 + 2 500px 
28 500 = 6 500px 
px = 4,38… = pA 
q =  8 461,54… 
pV = pA + 1 = 5,38… 
 
 
Berekening LT 
qv1x = qaxLT 

30 000 – 4 000 * (px + 1) = - 20 000 + 6 000px 
30 000 – 4000px - 4000 = - 20 000 + 6000px 
46 000 = 10 000px 
px = 4,6 = pA 
q =  7 600 
pV = pA + 1 = 5,6 
 
 
Conclusie: 
Bij de korte termijn (minder elastische) aanbodfunctie daalt de producentenprijs (tevens de marktprijs) 
van 5 naar 4,38 euro. De consumentenprijs stijgt van 5 naar 5,38 euro. De evenwichtshoeveelheid 
daalt van 10 000 naar 8 461. De belastingsinkomsten bedragen 8 641 €. Bij de lange termijn 
(elastische) aanbodfunctie daalt de evenwichtshoeveelheid van 10 000 naar 7 600. De 
producentenprijs (tevens de marktprijs) daalt van 5 naar 4,6 euro. De consumentenprijs stijgt van 5 
naar 5,6. De belastingsinkomsten bedragen dus maar 7 600 €. De consument kan dus een groter deel 
van de belasting doorgeven aan de producent als het aanbod inelastischer is. De belastingen brengen 
minder op op lange dan op korte termijn. 
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f) 
Berekening KT: 
qv1x = qaxKT 
30 000 – 4 000 * (px - 1) = - 2 500 + 2 500px 
30 000 – 4000px + 4000 = - 2 500 + 2 500px 
36 500 = 6 500px 
px = 5,6154… = pA 
q =  11 538,46… 
pV = pA - 1 = 4,6154… 
 
 
Berekening LT 
qv1x = qaxLT 

30 000 – 4 000 * (px - 1) = - 20 000 + 6 000px 
30 000 – 4000px + 4000 = - 20 000 + 6000px 
54 000 = 10 000px 
px = 5,4 = pA 
q =  12 400 
pV = pA + 1 = 4,4 
 
 
Conclusie: 
Bij de inelastische korte termijn aanbodfunctie stijgt de markt- en producentenprijs van 5 naar 5,62. De 
consumentenprijs wordt 4,62. De producent geniet dus van 62% van de subsidie van 1 euro. De 
overige 38% komen ten goede van de consument. De verhandelde hoeveelheid is 11 538. Dit zijn 
tevens de kosten voor de overheid. Bij de lange termijn (elastische) aanbodfunctie stijgt de 
evenwichtshoeveelheid van 10 000 naar 12 400 (tevens de budgettaire kost). De marktprijs (tevens de 
producentenprijs) stijgt van 5 naar 5,4 euro. De consumentenprijs daalt van 5 naar 4,4 euro. De 
producent geniet in deze situatie dus slechts van 40% van de subsidie van 1 euro. De overige 60% 
komt ten goede van de consument. De subsidie kost meer op lange dan op korte termijn. 
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OEFENING 5 
a)  

∆𝑇
𝑇
∆𝑌
𝑌

=
∆𝑇
∆𝑌

.
𝑌
𝑇

=
∆𝑇
∆𝑌
𝑇
𝑌

 

 
De eerste uitdrukking sluit het best aan bij de economische betekenis van die elasticiteit. Ze drukt uit 
met hoeveel procent de belastingen veranderen als het inkomen met één procent verandert.  
Via een overstapje komen we uit bij een herformulering van de elasticiteit waarbij we in de teller de 
marginale belastingvoet hebben (welk deel we van elke bijkomende euro aan de fiscus moeten 
betalen) en in de noemer de gemiddelde belastingvoet (hoeveel cent we per verdiende euro afstaan 
aan de fiscus). 
 
b)  
Als de hoeveelheid met slechts 7% daalt als de prijs met 10 % stijgt, doet een prijsstijging de totale 
ontvangsten stijgen (0,93 * 1,1 > 1). De prijselasticiteit van de vraag is in dat punt gelijk aan - 0,7. We 
bevinden ons dus in het inelastische gedeelte van de vraagrechte. Een monopolist is een prijszetter. 
Hij kiest zelf de voor hem meest winstgevende prijs. Hij zal nooit een prijs kiezen die zich in het 
inelastische gedeelte van de vraagcurve bevindt. Dergelijke prijs is te laag. Door hem te verhogen, 
verhoogt hij zijn ontvangsten, verlaagt hij zijn kosten (want de prijsverhoging heeft tot gevolg dat hij 
minder moet produceren) en verhoogt hij bijgevolg zijn winst. 

 
c)  
Gemeenschappelijk 
Van beide soorten goederen koopt men meer als ze duurder worden: positieve prijselasticiteit van de 
vraag. 
 
Verschillen 
Giffengoederen zijn een speciale categorie binnen de inferieure goederen. Men koopt er meer van 
nadat ze duurder werden, omdat men door deze prijsstijging armer is geworden (het reëel inkomen, 
de koopkracht, is verminderd). Zo arm dat men nóg duurdere alternatieven moet opgeven. Brood was 
op een bepaald moment en op een bepaalde plaats een Giffengoed. Brood werd duurder. Dat was zo 
een aanslag op het budget dat vlees kopen er niet meer in zat en men dan maar brood zonder vlees 
at. 
Snobgoederen zijn zeker niet per definitie inferieure goederen. Men koopt ze niet niettegenstaande ze 
duur zijn maar omdat ze duur zijn. De prijs wordt op zich een deel van de kwaliteit van het product. 
Een product X waarvan de consument weet dat het fysisch identiek is aan een product Y wordt boven 
Y verkozen als het duurder is dan Y. Denk aan poloshirts met een merklogo gestikt op borsthoogte en 
een identieke polo zonder dat merklogo. 
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d) 
Gemeenschappelijk 
Er is een vermoeden (maar niet meer dan dat) dat snobgoederen net als luxegoederen relatief meer 
van het budget opslorpen, naarmate mensen rijker worden. Wie iets koopt omdat het duurder wordt, 
moet wel over het budget beschikken om die voorkeur in daden om te zetten. 
 
Verschillen 
Luxegoederen worden gedefinieerd aan de hand van de inkomenselasticiteit (het gaat om goederen 
met een inkomenselasticiteit groter dan 1) terwijl snobgoederen bepaald worden met behulp van het 
begrip prijselasticiteit (prijselasticiteit van de vraag is positief). 
 
N.B.  
Niets belet dat het zelfde product- bijvoorbeeld een Vuittontas- voor bepaalde consumenten op een 
bepaalde tijd en plaats zowel een luxegoed als een snobgoed is, maar dat impliceert hoegenaamd 
niet dat alle luxegoederen ook snobgoederen zijn. Dat vele snobgoederen luxegoederen zijn is 
waarschijnlijk wel correct (zie boven) maar er zijn zeker voorbeelden van snobgoederen die 
hoegenaamd geen luxegoederen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Iphone. Het kan beschouwd 
worden als een snobgoed omdat het als beter wordt beschouwd door de gevoelig hogere prijs dan 
andere vergelijkbare smartphones. Het is echter geen luxegoed, omdat vele mensen het geld hebben 
om er een te kopen, maar er bij een inkomensstijging niet plots meer gaan kopen dan voordien. 
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Meerkeuzevragen 
 
OEFENING 1 
a) is fout: de inkomenselasticiteit van de consumptie is gelijk aan de relatieve of procentuele toename 

van de consumptie gedeeld door de relatieve of procentuele toename van het inkomen.  Het gaat dus 

niet om een verhouding van absolute toenames. Deze verhouding van absolute toenames is geen 

elasticiteit maar een marginale consumptieneiging die we als volgt formeel kunnen weergeven. 
∆𝐶
∆𝑌

 

b) is fout:  hier wordt de inverse van de inkomenselasticiteit van de consumptie en niet de 

inkomenselasticiteit van de consumptie zelf gedefinieerd.  Wat in de noemer staat hoort in de teller en 

omgekeerd. De inkomenselasticiteit meet hoe het inkomen de consumptie mede bepaalt, niet hoe het 

inkomen van de consumptie afhangt.  

c) is juist: de inkomenselasticiteit is inderdaad de relatieve (of procentuele) toename van de 

consumptie gedeeld door de relatieve (of procentuele) toename van het inkomen. De consumptie is 

de afhankelijke veranderlijke (het gevolg) en het inkomen is de onafhankelijke veranderlijke (de 

oorzaak). 

d) is  fout. Deze foute definitie is de zelfde als de fout definitie uit a).Het gaat hier dus weer over de 

marginale consumptieneiging   
∆𝐶
∆𝑌
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OEFENING 2 

a) is juist: de prijselasticiteit van de vraag is gelijk aan 
q
p

dp
dqv

⋅ .  

dp
dqv

 is de richtingscoëfficiënt en is voor alle punten, gelegen op eenzelfde vraagrechte, hetzelfde. De 

prijselasticiteit van de vraag is gelijk aan de richtingscoëfficiënt vermenigvuldigd met p/q. Gezien p en 
q verschillen voor elk punt op de vraagrechte, geldt hetzelfde voor de prijselasticiteit. 
 
b) is fout. Het is wel zo dat de vraagfunctie meestal dalend verloopt. In dit algemeen geval zijn de 

richtingscoëfficiënt en de prijselasticiteit per definitie negatief. Maar dit sluit niet uit dat de 

prijselasticiteit gelijk wordt aan 0. Kijk maar naar de formule: 
q
p

dp
dqv

⋅ . Voor een prijs van 0 wordt 

de elasticiteit ook 0.  
 
c) is fout. De vraagfunctie verloopt inderdaad meestal dalend. Hierdoor is de richtingscoëfficiënt per 

definitie negatief. Gegeven de formule: 
q
p

dp
dqv

⋅ zou met een negatieve 
dp
dqv

 een negatieve prijs 

of een negatieve kwantiteit nodig zijn voor een positieve prijselasticiteit. Die voorwaarde is in de 
werkelijkheid nooit vervuld. Positief zal de prijselasticiteit dus nooit worden.  

 

d) is fout: de richtingscoëfficiënt en de prijselasticiteit geven inderdaad weer in hoeverre de 
verhandelde hoeveelheid veranderen als gevolg van een prijsverandering. Het verschil zit hem in 
het feit dat de elasticiteit dit uitdrukt in procentuele termen en de richtingscoëfficiënt in absolute 
termen. Dus net het omgekeerde van wat stelling d) ons wilde doen geloven. 

 
N.B.  
Uit deze meerkeuzevraag leren we dat de richtingscoëfficiënt wel de elasticiteit mede bepaalt, maar er 
niet mee samenvalt. Een belangrijke reden waarom we naast de richtingscoëfficiënt een elasticiteit 
nodig hebben is dat de elasticiteit schaalinvariant is. Dat houdt in dat de elasticiteit niet verandert als 
we de prijs en/of de hoeveelheid in een andere eenheid uitdrukken.    
 
De richtingscoëfficiënt daarentegen is niet schaalinvariant. Gegeven een bepaalde vraagrechte naar 
bier bijvoorbeeld, zal de richtingscoëfficiënt veranderen als we de prijs van bier in dollar in plaats van 
in euro uitdrukken. Hij zal ook veranderen als we de hoeveelheid bier niet langer in flessen maar in 
kratten uitdrukken. 
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OEFENING 3 

a) is fout: hier is de prijselasticiteit van de vraag 
q
p

dp
dqv

⋅   gelijk aan  0 want 0=
dp
dqv

. De vraag is 

perfect inelastisch voor om het even welke prijs. 
 

b) is  fout: de prijselasticiteit van de vraag 
q
p

dp
dqv

⋅  is  hier oneindig want =
dp
dqv

∞. De vraag is 

perfect elastisch voor om het even welke prijs. 
 

c) is juist: de prijselasticiteit 
q
p

dp
dqv

⋅ van de vraag is hier gelijk aan  
p

p
2100

2
−

⋅− .Voor een prijs 

van 30 is de prijselasticiteit -1,5, voor een prijs van 25 wordt zij -1 en voor een prijs van 20 is zij -0,66. 
De elasticiteit hangt duidelijk af van de prijs. 
 

d) is fout : de prijselasticiteit
q
p

dp
dqv

⋅  van de vraag is dan gelijk aan 1100
100

2
−=

⋅

⋅−

w
w

w

p
p

p
.  

In deze uitdrukking staat het eerste deel voor de afgeleide van de vraagfunctie naar de 
prijs m.a.w. voor de richtingscoëfficiënt.   
 
Die coëfficiënt verandert met de prijs. We hebben dus niet langer een vraagrechte maar een 
vraagcurve. 
 
N.B.  
Het gaat in vraag d) om de volgende grafiek. Bemerk dat welke prijs je ook kiest (bvb 100, 50, 20 of 
10) je telkens de zelfde totale ontvangst krijgt (namelijk 100). Dit komt door die elasticiteit van -1. Een 
prijsstijging met x% leidt dus naar een daling van de hoeveelheid met x% waardoor de ontvangsten 
steeds op het zelfde niveau blijven. 
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OEFENING 4  
c) is juist: de ontvangsten zijn maximaal waar de prijselasticiteit van de vraag gelijk is aan -1. De 

prijselasticiteit van de vraag is dan gelijk aan   1
1000100000

1000
−=

−

⋅−
=⋅

p
p

q
p

dp
dqv

, dus p = 50. Je kan 

dit trouwens ook oplossen door de totale ontvangsten functie op te stellen en deze dan te 
maximaliseren.  
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OEFENING 5 
Vraag A is eerder elastisch in het snijpunt van de twee vraagrechten, dit wil zeggen dat als de prijs 
van het goed stijgt, de vraag naar het goed relatief meer zal dalen. Vraag B is eerder inelastisch in het 
snijpunt van de twee vraagrechten, dit wil zeggen dat als de prijs van het goed stijgt, de vraag naar 
het goed relatief minder zal dalen.  
 
a) is fout. Als gevolg van een prijsstijging van pils en Maes pils, zal de gevraagde hoeveelheid van 

beide pilsen afnemen. Daar er voor Maes pils meer substituten (Bavik, Primus, Stella…) zijn dan 
voor pils in het algemeen (je moet al naar een ander soort bier of naar een ander soort drank 
overschakelen) zal de vraag naar Maes pils de meest elastische zijn. Dus sluit de vraag naar 
Maes pils beter aan bij vraag A en niet bij vraag B.  

 
b) is juist. Als de prijs van het vaccin tegen Mexicaanse griep stijgt, zal de vraag relatief minder 

dalen. Indien daarentegen de prijs van nagellak stijgt, zal de vraag naar nagellak relatief meer 
dalen. Dit komt door het feit dat de vraag naar het vaccin in principe een meer dringend karakter 
heeft dan de vraag naar nagellak. 

 
c)  is fout. Omdat het aandeel in het budget van een studentenkot groter is dan dit van paperclips zal 

de vraag naar studentenkoten prijsgevoeliger (prijselastischer) zijn dan deze naar paperclips. Als 
je naar een kot zoekt, kijk je naar de prijs. De paperclips gooi je wellicht in je winkelkarretje zonder 
goed naar de prijs te hebben gekeken. 

 
d) is fout. Over het algemeen wordt de vraag elastischer naarmate de beschouwde tijdsperiode 

langer wordt. De vraag naar benzine op lange termijn zal dus elastischer zijn dan de vraag naar 
benzine op korte termijn. Als de benzineprijs erg stijgt (zoals in de jaren zeventig van vorige 
eeuw), reageert men op korte termijn door wat minder te rijden. Op langere termijn kan men 
overschakelen op een zuiniger wagen.   
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OEFENING 6 
We moeten de vraag kiezen die in het evenwicht het minst prijselastisch is. Met deze vraag zal, bij een 
prijsstijging, de evenwichtshoeveelheid het minst dalen en zullen de belastingontvangsten het hoogst 
zijn. Je kan vaststellen dat zonder belastingen het marktevenwicht met de vier verschillende vragen 
dezelfde prijs (25) en dezelfde hoeveelheid (25) oplevert. Dus valt uit de formule van de prijselasticiteit 

q
p

dp
dqv

⋅
 de invloed van de p/q weg en is enkel de richtingscoëfficiënt nog van belang. We moeten de 

vraag kiezen met de in absolute termen kleinste richtingscoëfficiënt. Dit is vraag d). 
 

N.B.  

We hadden natuurlijk de belastingontvangst voor elk van die vragen kunnen berekenen door elke 

vraag gelijk te stellen aan p - 5. De tabel die volgt geeft de resultaten van die vier berekeningen weer. 

 

  Consumentenprijs Hoeveelheid Belastingontvangsten 

a) 26 21 105 

b) 26,25 21,25 106,25 

c) 26,67 21,67 108,33 

d) 27,5 22,5 112,5 
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OEFENING 7 
Toe te passen principes: 
 
• Hoe inelastischer de vraag (aanbod) hoe meer nadeel de consument (producent) ceteris paribus 

heeft bij een belasting. Bij een belasting is elasticiteit dus wenselijk. 
• Hoe inelastischer de vraag (aanbod) hoe meer voordeel de consument (producent) ceteris paribus 

heeft bij een subsidie. Bij een subsidie is inelasticiteit dus wenselijk. 
 
a) is juist: de vraag naar het goed is hier inelastischer, want het goed heeft een meer dringend 

karakter. Hoe inelastischer de vraag, hoe meer nadeel de consument heeft bij een belasting, want 
hoe groter het deel van de belasting dat de producent kan afwentelen op de consument. 

 
b) is fout: de vraag naar het goed is hier elastischer, want het goed heeft een minder dringend 

karakter. Hoe elastischer de vraagcurve, hoe minder voordeel de consumenten bij een subsidie 
hebben. De consumentenprijs zal immers minder dalen. 

 
c) is fout: hoe inelastischer het aanbod, hoe meer de producentenprijs zal stijgen en hoe meer 

voordeel de producent heeft bij een subsidie. 
 
d)  is fout: bij een perfect elastische vraag, wordt de belasting volledig gedragen door de producent 

omdat hij in dit geval niks kan afwentelen op de consument. 
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OEFENING 8 
a) is juist: bij een subsidie op de producent, verschuift de aanbodcurve naar beneden. Bij een perfect 

elastische vraag zal de consumentenprijs niet dalen nadat het aanbod steeg. De producentenprijs 
wordt dus gelijk aan de vroegere prijs plus de ganse subsidie (pA = pV + subsidie). De 
producentenprijs stijgt dus zeker. 

 
b) is fout: bij een subsidie op de consument, verschuift de vraagcurve naar boven. Bij een perfect 

elastisch aanbod blijft de producentenprijs hetzelfde als voorheen . (pA = pV + subsidie) houdt nu 
in dat de consumentenprijs daalt met het volledige bedrag van de subsidie. 

 
c)  is fout: een belasting kan nooit de producentenprijs doen stijgen. Bij een belasting op de 

consument, verschuift de vraagcurve naar beneden. Hierdoor daalt de producentenprijs en stijgt 
de consumentenprijs ten opzichte van het oorspronkelijke marktevenwicht. pA = pV – belasting. In 
dit geval stijgt de consumentenprijs met een bedrag dat kleiner is dan de belasting zodat de 
producentenprijs daalt. 

 
d) is fout. Hier geldt weer het principe dat een belasting nooit kan zorgen voor een stijging van de 

producentenprijs. Bij een belasting op de producent, verschuift de aanbodcurve naar boven. 
Omwille van de perfect inelastische vraag wordt de belasting hier echter volledig gedragen door 
de consument. pA = pV – belasting. In dit geval stijgt de consumentenprijs met het volledige 
belastingsbedrag zodat de producentenprijs niet verandert. Maar stijgen doet hij dus niet.  
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OEFENING 9 
De beschrijving van de situatie doet vermoeden dat de productie lager is dan de evenwichtsproductie 
(de productie is al sinds 64 jaar onveranderd terwijl ondertussen de vraag naar bier van hoge kwaliteit 
naar alle waarschijnlijkheid steeg) en dat de prijs lager is dan de evenwichtsprijs (anders zouden er 
geen maatregelen moeten worden genomen om de productie te verdelen met een ander 
toewijzingsmechanisme dan de prijs). Deze markt kan grafisch als volgt worden voorgesteld. Er is een 
perfect inelastisch aanbod en een bindende maximumprijs 
 

 

a)  Deze uitspraak is fout en moesten we dus weerhouden. We beschikken niet over de informatie 
om te weten wat het producentensurplus is. Het aanbod is hier niet dit van een 
winstmaximaliserend producent. Hoe de marginale kost verloopt, weten we niet maar 
hoogstwaarschijnlijk zullen de ontvangsten de kosten wel dekken. We hebben dan met een 
positief (d.w.z. niet minimaal) producentensurplus te maken. Het hier gebruikte 
rantsoeneringssysteem zorgt er hoogstwaarschijnlijk niet voor dat het bier terechtkomt bij wie de 
hoogste reservatieprijs heeft. Zelfs met de huidige lage productie zou het consumentensurplus 
dus omhoog kunnen. De tekening maakt overigens duidelijk dat als men meer zou produceren en 
blijven verkopen tegen een prijs OA, het consumentensurplus zou toenemen. Het 
consumentensurplus is dus niet maximaal. 
 

b) Deze uitspraak is correct en mogen we dus niet weerhouden. Aangezien de productie van 
Trappist Westvleteren steeds hetzelfde is, namelijk 60 000 kratten per jaar, hangt het aanbod niet 
af van de prijs en is het aanbod perfect inelastisch. 

 

 

B O 

Prijs 

Hoeveelheid 

A 
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c) Deze uitspraak is correct en mogen we dus niet weerhouden. Aangezien bij een prijs gelijk aan 38 
euro de vraag groter is dan het aanbod, is de kans op het bestaan van een parallelle markt erg 
groot. Het vraagoverschot moet op de één of andere manier weggewerkt worden. De 
prijsaanpassing, die normaal zorgt voor het ruimen van de markt, wordt vervangen door een ander 
toewijzingsmechanisme. Eén van deze alternatieve toewijzingsmechanismen is de ‘zwarte markt’, 
waarop toch hogere prijzen worden betaald dan wettelijk toegestaan. Dat men wie het bier toch 
doorverkoopt daarop kan aanspreken volstaat allicht niet om de potentiële doorverkopers af te 
schrikken.  

 
d) Deze uitspraak is correct en mogen we dus niet weerhouden. In het evenwicht is de vraag gelijk 

aan het aanbod. Bij een prijs gelijk aan 38 euro per krat, is de vraag groter dan het aanbod en is 
er dus geen evenwicht. 
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OEFENING 10 
d) is juist: dankzij de steunaankopen moet de nieuwe marktprijs gelijk aan 30. Bij deze prijs is de 
aangeboden hoeveelheid gelijk aan 60 en de door de normale consumenten gevraagde hoeveelheid 
gelijk aan 40. De overheid zal dit verschil in aanbod en vraag, namelijk 20 eenheden, bekostigen. 
Voor deze 20 eenheden betaalt de overheid een prijs gelijk aan 30. De maatregel kost de overheid 
dus 600. 
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