
OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 5 

 

Open Vragen 
 

OEFENING 1 

a) We zien dat de budgetcurve de horizontale as snijdt bij q1 = 100. Dit wil zeggen dat indien de 

consument zijn hele budget besteedt aan goed 1, hij er dan 100 van kan kopen. Met een budget 

van 1 000 euro betekent dit dus dat  P1 = 1 000/100= 10. Op dezelfde manier vinden we dat p2= 5. 

Het algemene voorschrift van de budgetrechte is: q2 = y/p2 – q1*p1/p2. 

y/p2 is hier het intercept met de verticale as en p1/p2 is de richtingscoëfficiënt. Concreet geeft dit 

hier: q2 = 200 – 2q1 

 

b) De prijs van q1 was voorheen 10. Een prijsstijging met 25 % betekent dan dat de nieuwe prijs 12,5 

is. Met een budget van 1 000 euro kan je dan maximaal 80 eenheden q1 kopen. P2 en dus de 

maximale hoeveelheid q2 blijft gelijk. Het intercept met de horizontale as zal dus veranderen, maar 

niet met de verticale as. De richtingscoëfficiënt verandert ook. De nieuwe budgetvergelijk ing is: q2 

= 200 – 2,5q1 

 

c) De prijs p2 was voorheen 5. Deze wordt nu 3,75 (prijsdaling met 25 %). Opnieuw zal de 

richtingscoëfficiënt veranderen. Deze keer verandert ook het intercept met de verticale as. Met een 

budget van 1 000 euro kan je nu maximaal 1 000/3,75 = 266,67 eenheden q2 kopen. De nieuwe 

budgetvergelijking wordt q2 = 266,67 – 2,67q1 

 

d) Als het budget verandert, zal de richtingscoëfficiënt alvast gelijk blijven. Die was immers gelijk aan 

–p=/p2. Wat wel zal veranderen zijn beide intercepten: als het inkomen daalt kun je nu – ceteris 

paribus (dus bij gelijkblijvende prijzen) minder van q1 en q2 kopen als je het gehele budget besteedt 

aan 1 goed. Het nieuwe budget wordt 800 euro (oorspronkelijk was het y = 1 000 euro). Met 800 

euro kun je maximaal 160 eenheden q2 kopen en 80 eenheden q1. De nieuwe budgetvergelijking 

wordt: q2 = 160 – 2q1 

 

e) Als het inkomen met 20 % stijgt dan kunnen we maximaal 20 % meer q1 en q2 kopen. Om hetzelfde 

effect te bekomen via een prijsdaling, mogen we niet zomaar veronderstellen dat de prijzen 20 % 

moeten dalen.  

Bij een budgetstijging van 20 % kunnen we dus maximaal 120 eenheden q1 kopen (=1 200 / 10 = 

120) en maximaal 240 eenheden q2 (=1200/5 = 240). Als we nu bij een gelijkblijvend inkomen maar 

met een veranderde prijs van goed 1 maximaal 120 eenheden moeten kunnen kopen, dan moet p1 

= 1 000/120 = 8,33. Dit betekent een daling van p1 met 16,67 %. Hetzelfde komen we uit bij goed 

2: p2 = 1 000 / 240 = 4,17 wat een daling van p2 betekent met 16,67 %. 

De nieuwe budgetvergelijking wordt dan : q2 = 240 – 2q1  
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OEFENING 2 

a) Als we rationele consumenten veronderstellen, dan gaan we o.a. ervan uit dat de voorkeuren van de 

consumenten transitief zijn. Dit is hier niet het geval. Zo weten we dat de persoon die wordt 

gekenmerkt door de blauwe indifferentiecurve bundel B boven bundel C verkiest omdat B in de 

‘beter-dan-verzameling’ ligt, namelijk rechts boven de blauwe indifferentiecurve. Verder is hij 

indifferent tussen bundel C en A want C en A liggen op dezelfde blauwe indifferentiecurve. Dus moet 

hij ook B boven A verkiezen volgens de regels van transitiviteit. De rode indifferentiecurve kan niet 

van dezelfde persoon zijn, want wie zich op deze curve baseert, is indifferent tussen bundel A en B. 

Als deze twee indifferentiecurven van dezelfde persoon zou zijn, zouden zijn voorkeuren niet-

transitief zijn. Deze persoon zou niet rationeel zijn. Meer algemeen kunnen we zeggen dat bij de 

veronderstelling van rationele economische agenten meerdere indifferentiecurven van dezelfde 

persoon elkaar niet mogen snijden. 

 

b) De blauwe indifferentiecurve is die van Anne. Laten we starten bij bundel A, die op beide 

indifferentiecurven ligt. Wat willen beide personen nu in ruil krijgen voor het opgeven van 1 eenheid 

q1? (dus uitgedrukt in termen van q2). De blauwe persoon wil voor 1 eenheid q1 slechts een kleine 

fractie van q2 in ruil om indifferent te blijven (we gaan van bundel A naar bundel C). De rode persoon 

daarentegen wil veel meer q2 in ruil voor een eenheid q1 zodat beide bundels even goed bevonden 

worden. Kortom: de persoon van de blauwe curve waardeert voetbal veel minder dan de persoon 

van de rode curve. Dus: Anne is de eigenaar van de blauwe curve, en Bert is eigenaar van de rode 

curve. 

 

c) Bij Bert is deze het grootst. We weten immers al dat Bert q1 meer waardeert dan Anne. Een 

bijkomende eenheid q1, gegeven een hoeveelheid q2, zou dus meer nut moeten opleveren voor Bert 

dan voor Anne. Als we het marginaal nut van q1 formeel willen uitdrukken, moeten we de partiële 

afgeleide van de nutsfunctie berekenen naar q1. Deze is: dU/dq1 = q1
q

  

Deze uitdrukking moet dus groter zijn voor Bert dan voor Anne. Deze uitdrukking is groter naarmate 

groter wordt. Dus kunnen we besluiten dat deze coëfficiënt  bij Bert het grootst zal zijn.          
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OEFENING 3 

a) Bij de rechte indifferentiecurve is de MSV constant: een bijkomende eenheid q2 wordt altijd ‘betaald’ 

met een even grote vermindering van q1 zodat éénzelfde nutsniveau gehandhaafd blijft. Bij de 

kromme wordt de MSV steeds kleiner naarmate we q1 geleidelijk vervangen door  q2: de bereidheid 

tot betalen voor een bijkomende eenheid q2 in termen van q1 wordt steeds kleiner. De helling van de 

raaklijn aan de indifferentiecurve wordt inderdaad steeds groter. De MSV geeft immers weer hoeveel 

we willen afgeven van q2 om hetzelfde nut te behouden bij een bijkomende eenheid van q1. De MSV 

bij de laatste indifferentiecurve gaat van nul (bij het horizontale stuk) naar oneindig groot (bij het 

verticale gedeelte van de indifferentiekromme).   

 

b) Bij de dalende rechte als indifferentiecurve hebben we te maken met perfecte substituten. Bij een 

prijsverandering kan het zijn dat we in plaats van heel het inkomen spenderen aan één product, we 

het nu spenderen aan een ander product. Het is immers zo dat een budgetrechte altijd een rechte 

is. Als we dan het raakpunt zoeken tussen de budgetrechte en de lineaire indifferentiecurve, komen 

we altijd uit aan één van de intercepten van de indifferentiecurve en de assen. 

 

c) De indifferentiecurve die een rechte hoek vormt, wijst op perfecte complementen. De verhouding van 

de geconsumeerde eenheden q1 en q2 zal hetzelfde blijven.  

 

d) Dit is het geval bij de kromme. Het goed dat duurder wordt zal relatief minder worden geconsumeerd, 

vergeleken met het goed dat even duur blijft. 

 

e) Eerste nutsfunctie: de kromme 

Tweede nutsfunctie: de indifferentiecurve die een rechte hoek maakt 

Derde nutsfunctie: de rechte 
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OEFENING 4 

a) In punt A is de MSV groter in absolute waarde dan de prijsverhouding. De MSV drukt uit hoeveel 

eenheden q2 de consument wil afstaan in ruil voor een bijkomende eenheid q1 zodat het nu hetzelfde 

blijft. De prijsverhouding drukt uit hoeveel eenheden q2 de consument moet afstaan voor een 

bijkomende eenheid q1. Deze laatste is dus kleiner. De consument doet er dus beter aan om meer 

q1 te gaan consumeren: hij zal minder q2 moeten afstaan dan hij bereid is om op hetzelfde nutsniveau 

te blijven. Hij zal dus naar een hoger nutsniveau springen terwijl het besteedde inkomen niet wijzigt. 

 

b) Zelfde uitleg als vraag a) maar dan vice versa. 

 

c) 300 euro. Immers, de intercepten van de rode budgetrechte met de horizontale en verticale as geven 

aan dat met het budget van 800 euro er maximaal 16 eenheden q1 of q2 kunnen worden gekocht. P1 

en p2 bedragen dus 50 euro. De groene budgetrechte toont ons verder dat men met minder geld ook 

een bundel kan kopen die op dezelfde budgetrechte ligt als bundel A. Het is zelfs de beste bundel 

die men kan kopen voor dat nutsniveau. De intercepten van deze budgetrechte met de assen bevindt 

zich steeds bij q1 = q2 = 10. Dit geeft ons dus een benodigd budget van 50*10 = 500 euro. Men 

bespaart dus 300 euro. 

 

d)  = 0,5 

 

e) q1 = q2 = 8. Dit is het de bundel die ligt op de indifferentiecurve waar die indifferentiecurve en de 

budgetrechte elkaar raken.  

Algebraïsch stellen we de MSV en de relatieve prijsverhouding aan elkaar gelijk: 

MSV = -q1 / q2 

Prijsverhouding = -p1/p2 = -50/50 = -1 

Op die manier bekomen we: MSV = (-p1/p2) = q1 = q2 

De budgetrechte is: q2 = y/p2 – (p1/p2)*q1 = 16 – q1 

Als we hiering q2 = q1 verwerken bekomen we dat  q1 = q2 = 8 
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OEFENING 5 

a) Ja dit mag. (√2)² is immers = 2.  

Als we formeel voorstellen dat q1 en q2 verdubbelen bekomen we: (2q1)1/2(2q2)1/2 

Dit is gelijk aan 21/2*21/2*q11/2q21/2 = 2 q11/2q21/2 = 2U  Het nut verdubbelt hier dus als we de 

hoeveelheid van beide producten verdubbelen. 

 

b) 0,5 * 
√𝑞2

√𝑞1
 

Hoe meer q1, hoe lager het marginaal nut van q1 wordt. Hoe groter q2, hoe groter het marginaal nut 

van q1. 

 

c) 0,5 * 
√𝑞1

√𝑞2
 

 

d) We delen de formules uit vraag b en c door elkaar en vermenigvuldigen met -1. MSV = -q2/q1 

 

e) Hiervoor stellen we de MSV gelijk aan de relatieve prijsverhouding (-p1/p2). Op die manier drukken 

we q2 uit in termen van q1. Dit kunnen we dan substitueren in de budgetvergelijking. 

 

Concreet: 

MSV = -q2/q1 

Relatieve prijsverhouding = -5/1 = -5 

Dit geeft ons dat q2 = 5q1 

De budgetvergelijking is q2 = y/p2 – (p1/p2)*q1 = 10 – 5*q1 

Als we q2 = 5q1 in deze budgetvergelijking substitueren bekomen we dat q1 = 1 en q2 = 5 

 

f) q1 = 2 en q2 = 10 

 

g) q1 = 5 en q2 = 1 

 

h) We zoeken dus q1 = f(p1). We willen dus q1 uitdrukken in functie van de prijs p1. We lossen dit 

probleem op op dezelfde manier als dat we een normaal optimaliseringsprobleem zoals in vragen e; 

f; en g oplossen, maar nu veronderstellen we p1 als onbekend en vullen we er dus geen concrete 

waarde voor in. 
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Concreet: 

MSV = -q2/q1 

Prijsverhouding = -p1/1 = -p1 

Dit geeft ons dat q2 = p1q1 

De budgetvergelijking is q2 = y/p2 – (p1/p2)*q1 = 10 – p1q1 

Als we q2 = p1q1 in deze budgetvergelijking substitueren bekomen we dat q1 = 5/p1 

 

De prijselasticiteit van de vraag = (dq1/dp1) * (p1/q1) = -5*p1-2*p1/5*p1-1 = -1 

Je kunt dit ook gemakkelijker vinden door van de vraagfunctie de logaritme te nemen:  

ln(q1) = ln(5) – ln(p1) en zie je meteen dat de prijselasticiteit van de vraag naar het goed q1 gelijk is 

aan -1. Het gaat hier immers om een iso-elastische vraagfunctie waarbij de prijselasticiteit van de 

vraag een constante is. 

Om de inkomenselasticiteit te vinden van q1 dienen we q1 uit te drukken in termen van het budget y. 

Dit doen we op dezelfde manier als daarstraks: we beschouwen y als onbekend en de prijzen als 

gegeven. We bekomen dan: q1 = y/10. De inkomenselasticiteit is dan gelijk aan 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

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



Meerkeuzevragen 

 

OEFENING 1 

Antwoord b is juist. 

Antwoordmogelijkheden c en d zijn sowieso fout. Het intercept met de horizontale as is immers 10. Dit 

komt voort uit het feit dat, indien Julie haar gehele budget besteedt aan bioscoopbezoeken, zij dan 10 

bioscoopbezoeken kan doen per maand. Antwoord a is ook fout. Het is immers duidelijk dat er een ‘knik’ 

in de budgetcure moet zitten van Julie, aangezien de prijs van gedownloade songs verandert eens men 

er een bepaald aantal heeft geconsumeerd. Concreet moet deze knik plaatsvinden bij een aantal 

gedownloade songs van 30. Als men 30 songs download (tegen 1 euro per song) dan heeft Julie nog 

20 euro over waarmee ze 4 bioscoopbezoeken kan doen. Als zij dan nog meer songs download, zal dit 

gebeuren tegen slechts 0,5 euro per stuk. Dan wordt de budgetrechte steiler: Julie moet vanaf dan 

minder bioscoopbezoeken opgeven om een song meer te kunnen downloaden. Het intercept met de 

verticale as is 70: met een budget van 50 euro kunnen maximaal 70 songs gedownload worden.  

 
 
 
 
 
 

OEFENING 2 

Antwoord d is juist. 

De term geldillusie slaat op het feit dat economische agenten hun beslissingen baseren op basis van 

nominale grootheden, in plaats van op reële grootheden. Als het nominaal inkomen met 10 % stijgt en 

alle prijzen met 21 % stijgen, zoals in vraag d) het geval is, dan daalt je koopkracht. Als men zich 

desondanks toch beter voelt door de nominale loonstijging, dan lijdt men aan geldillusie. Bij de andere 

antwoordmogelijkheden proberen de economische agenten hun reële inkomen wel op peil te houden, 

zij baseren zich dus niet louter op nominale grootheden en zij lijden dus net níet aan geldillusie. 
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OEFENING 3 

 

Antwoord c is juist. 

Antwoord a) is fout aangezien men op sociaal niveau vanuit verdeling II naar verdeling III zal migreren, 

aangezien de meerderheid verdeling III beter vindt dan verdeling II (twee van de drie personen). Ook 

antwoord b) is incorrect: ‘de samenleving’ (hier bestaande uit drie personen) kan steeds kiezen tussen 

twee verdelingen, en kan dus steeds de verdelingen ordenen. Antwoord c) klopt wel: als men vertrekt 

vanuit verdeling I bijvoorbeeld wordt verdeling II als sociaal beter aanzien, en zal men dus migreren 

naar verdeling II. Vanuit verdeling II zal men dan verder migreren naar verdeling III omdat opnieuw de 

meerderheid deze verdeling kiest boven de huidige verdeling. Vanuit verdeling III echter zal men terug 

naar verdeling I migreren. We bekomen dus dat I < II en dat II < III maar ook dat I > III wat dus wijst op 

niet-transiviteit. Antwoord c) is dus het juiste antwoord. Op invididuele basis echter zijn de voorkeuren 

wel transitief en consistent. Voor elke persoon apart kan dezelfde denkoefeningen gemaakt worden 

zoals we deden bij de controle van antwoord c) en daar zal men niet op inconsistente of niet-transitieve 

voorkeuren stoten. 

 

 

OEFENING 4 

 

Antwoord b is juist 

Antwoord a is fout want de verzameling van betaalbare goederenbundels is veel groter, namelijk alle 

goederenbundels die onder de budgetrechte liggen. Antwoord c is ook fout: een goed met een negatieve 

inkomenselasticiteit zal minder gevraagd worden als het inkomen stijgt, dus dan zal de vraagcurve naar 

links verschuiven. Dit geldt echter niet voor de budgetrechte zal wel degelijk naar rechts verschuiven 

als het inkomen stijgt, want de budgetrechte verzamelt alle goederenbundels die het volledige budget 

opsouperen. Als het inkomen stijgt, zal er met dat inkomen dus meer kunnen gekocht worden, en zal 

de curve dus verschuiven naar rechts. De budgetrechte zegt dus wat we kunnen kopen, niet wat we 

willen kopen. Ook antwoord d is fout. Dit kun je zelf eenvoudig narekenen: als iets 25 % goedkoper 

wordt, dan stijgt je koopkracht met 33,33 %. Dit heeft dus niet dezelfde invloed op de budgetrechte als 

een inkomensstijging van 25 %. Antwoord b is het juiste antwoord, want zowel een inkomensstijging als 

een prijsdaling van beide goederen verschuiven de curve naar rechts. De verschuiving zal evenwijdig 

zijn aangezien de prijzen van beide goederen relatief gezien evenveel dalen. 
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OEFENING 5 

 

Antwoord d is juist. 

De indifferentiecurve geeft alle goederenbundels weer die hetzelfde nut opleveren. We zien dat, als we 

meer X consumeren, we dan meer Y willen om hetzelfde nut te behouden. Dit toont aan dat X een 

‘kwaal’ is. Immers, meer X, bij gelijkbijvende Y, brengt ons immers in een situatie waarin we minder 

goed af zijn (rechts van de indifferentiecurve). We willen meer Y om de bijkomende X te compenseren. 

Y is om dezelfde reden een goed: bij gelijkblijvende X zorgt bijkomende Y ervoor dat we terechtkomen 

in de ‘beter dan verzameling’, waardoor Y duidelijk een goed is. 

 

OEFENING 6 

 

Antwoord b is juist. 

Het is zo dat giffengoederen een extreem geval zijn van inferieure goederen. De giffengoederen zijn 

dus een deelverzameling van de inferieure goederen, maar niet omgekeerd. Antwoord a) is fout. 

Inferieure goederen zijn immers goederen waarvan het inkomenseffect negatief is (als het inkomen 

stijgt, daalt de gevraagde hoeveelheid). Voor de meeste inferieure goederen echter wordt dit 

gecompenseerd door het tegenovergestelde substitutie-effect dat ervoor zorgt dat, als de prijs stijgt, de 

gevraagde hoeveelheid daalt. Op die manier wordt de totale eigen prijselasticiteit van de vraag toch 

negatief. Bij sterk inferieure goederen echter kan het zijn dat het negatieve inkomenseffect groter is dan 

het substitutie-effect zodat de eigen prijselasticiteit negatief wordt. Dan spreken we over giffengoederen. 

Antwoord b) is dus fout: inkomenseffect en substitutie-effect werken in tegenovergestelde zin. Antwoord 

c) is om dezelfde reden juist. Antwoord d) is fout omdat enkel bij snobgoederen de voorkeuren een 

functie van de prijs zijn. Bij giffengoederen zijn de voorkeuren vast en onafhankelijk van de prijs. 
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OEFENING 7 

 

Antwoord a is juist. 

Transitiviteit houdt in (zie pagina 187 handboek) dat als een consument goederenbundel Z boven T 

verkiest, en T boven R, dat hij dan ook Z boven R verkiest. Ook verkiest de consument Z boven R, als 

hij Z boven T verkiest en T en R voor hem indifferent zijn. Als de consument ten slotte indifferent is 

tussen Z en T, en tussen T en R, dan is er ook indifferentie tussen Z en R. Dit alles houdt in dat 

indifferentiecurven elkaar niet kunnen snijden. Indien dit wel het geval is, dan wordt altijd één van 

bovenstaande implicaties van transitiviteit geschonden. Antwoord a) is juist. Antwoord b) is fout omdat 

deze uitspraak enkel klopt in de veronderstelling dat beide goederen gewenste goederen zijn. Als één 

van beide goederen echter een kwaal is echter, dan is de indifferentiecurve niet dalend en zal het 

marginaal nut van de kwaal negatief zijn. Antwoord c) is fout omwille van het woord ‘kan’. 

Indifferentiecurven zeggen niets over wat een consument kan krijgen. Het is de budgetrechte die 

hierover een uitspraak doet. Indifferentiecurven zeggen ons wel iets over welke goederenbundels voor 

de consument eenzelfde nut opleveren. Antwoord d) is fout omdat volledigheid van de 

voorkeursordening slaat op het feit dat een consument elke goederenbundel kan ordenen volgens zijn 

voorkeur. Hij kan dus van elke twee bundels zeggen welke bundel hij verkiest boven de ander, of dat 

beide bundels voor hem hetzelfde nut opleveren. In dit laatste geval zullen beide goederenbundels op 

dezelfde indifferentiecurve liggen.  
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OEFENING 8 

 

Antwoord b is juist. 

Antwoord a geeft een situatie weer waarbij men duidelijk niet perfect geïnformeerd is over de kwaliteit 

van de trui. Antwoorden c en d geven situaties weer waarbij de voorkeuren van de consument niet 

stabiel zijn en exogeen gegeven. Bij c bijvoorbeeld hangt de voorkeur van een jurk blijkbaar af van het 

feit of andere mensen al dan niet die jurk ook hebben. Bij antwoord d verandert je voorkeur voor het bier 

naarmate je er meer of minder drinkt, dus opnieuw niet stabiel. Antwoord b past wel binnen de theorie 

van hoofdstuk 5. Het is niet omdat je tegen de ober zegt dat ‘het om het even is’, dat je geen ‘eigen, 

stabiele voorkeur’ hebt. Het is gewoon zo dat je van jezelf perfect weet dat je beide gerechten even 

hoog inschat. 

OEFENING 9 

 

Antwoord d is juist. 

Antwoord d) is een foute uitspraak (en dat was wat we zochten) aangezien de MSV van twee variabelen 

in deze oefening steeds een constante is, en dus onafhankelijk van de waarde van de variabelen zelf. 

Wat men dus wil betalen om minder te moeten stappen is dus steeds hetzelfde, namelijk net geen 0,42 

euro per minuut minder wandeltijd. Antwoord a) is juist: je ziet dat dat de marginale nuttigheden van 

zowel de kost van het vervoer als van de te stappen periode negatief is (de parameters naast de 

variabele hebben een negatieve waarde in de functie die U uitdrukt in termen van o.a. K en WT). Ook 

antwoorden b) en c) zijn juist: als je de MSV uitrekent zoals in het leeskader zelf al gedaan wordt voor 

andere variabelen, kun je steeds narekenen en bevestigen dat b) en c) juist zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

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



OEFENING 10 

 

Antwoord d is juist. 

In dit hoofdstuk gingen we uit van rationele economische agenten die elk hun eigen voorkeur hebben. 

Uitgaande van deze voorkeuren kiest men, rekening houdende met de prijzen en het inkomen, de 

goederenbundel die het nut maximeert. De voorkeuren op zich staan vast, en zijn onafhankelijk van de 

prijs en het inkomen. Om die reden zijn a), b) en c) fout. Daar wordt de voorkeur en waardering voor 

een goed immers beïnvloed door de prijs ervan. Bij d) is dat niet het geval: men gaat meer brood eten 

omdat de prijs verandert, maar niet omdat het goed op zich door de prijsverandering meer of minder 

aantrekkelijk wordt, maar wel omdat bij deze prijsverandering en met het gegeven inkomen men 

(volgens de vaste voorkeuren) beter een andere bundel kiest die een hoger nut met zich zal 

meebrengen. 
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