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0.1 Het doel van de economische wetenschap
Je hebt de beslissing genomen verder te studeren. Economisch gezien is dit niet zonder bete-
kenis. Studeren brengt nogal wat uitgaven mee (inschrijvingsgeld, boeken, verplaatsings-
kosten, kot). Je ouders gaan misschien nog een paar jaartjes met twee uit werken, of zul je een 
centje bijverdienen in het studentenrestaurant? Vergeet echter niet dat de overheid een groot 
deel van je studiekosten voor haar rekening neemt. Hoe zul je de opgedane kennis ten dienste 
stellen van de gemeenschap?

Bij bijna alle menselijke handelingen komt een economisch gezichtspunt om de hoek kijken. 
Het economisch aspect van het handelen bestaat in het kiezen. Welke zijn de  elementen van 
deze keuze?

0.1.1 Behoefte

Een behoefte is het aanvoelen van een tekort en het streven dit tekort te bevredigen  (subjectief 
karakter).

De menselijke behoeften zijn talrijk en van allerlei aard. In eerste instantie denken wij daarbij 
aan de primaire of levensnoodzakelijke behoeften (voeding, kleding en huisvesting). De 
behoeften zijn trouwens niet steeds van materiële aard. Naarmate een maatschappij zich ont-
wikkelt, komen meer en meer de behoeften van immateriële aard op de voorgrond (onder-
wijs, ontspanning, geneeskundige verzorging). Collectieve of gemeenschappelijke behoeften 
zijn gelijkaardig voor een groot aantal personen en worden normaal door de gemeenschap als 
geheel bevredigd (onderwijs, wegen, bejaardenzorg, recreatiezones). 
Individuele behoeften zijn subjectiever en worden normaal bevredigd dankzij de inspanningen 
van personen of van hun gezin (voeding, kleding, huisvesting, ontspanning).

Figuur 0.1 
De elementen 
van de keuze

Behoefte

Primaire of levensnood-
zakelijke (behoefte)
Immateriële (behoefte)
Collectieve of gemeen-
schappelijke (behoefte)

Individuele (behoefte)

BEHOEFTEN
veelvuldig

MIDDELEN
schaars en nuttig

€100

KEUZEPROBLEEM
= met gegeven middelen
een maximale behoefte-

bevrediging bereiken
= economisch principe

?

FIGUUR 0.1
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0.1.2 Schaarse middelen

De middelen – goederen en diensten – waarover de consument beschikt om zijn talrijke 
behoeften te bevredigen, zijn maar in beperkte mate beschikbaar. Deze goederen en diensten 
noemen we daarom economische of schaarse goederen.

Schaars is echter geen synoniem van zeldzaam. Voedingsmiddelen zijn in onze winkels in 
overvloed aanwezig. Waarom spreekt de economie dan van schaarse goederen? Indien ze 
door de winkels gratis ter beschikking werden gesteld, zouden de voorraden vlug uitgeput 
zijn. Een schaars middel kan men dan ook definiëren als een middel waarvan de verlangde 
hoeveelheid de beschikbare hoeveelheid zou overtreffen indien het gratis ter beschikking 
stond.

Hierdoor ontstaat dan ook het waardeverschijnsel (wij moeten er een prijs voor betalen). 
Schaarsheid duidt dus niet op de hoeveelheid goederen en diensten maar op de beperktheid 
van ons inkomen. Met ons inkomen kunnen we niet tegelijk aan al onze behoeften voldoen.

0.1.3 Nuttigheid en keuzeprobleem

Uit het voorgaande volgt dat we verplicht zijn te kiezen. Een goed of dienst komt slechts  
in aanmerking voor de bevrediging van een bepaalde behoefte in de mate dat het/hij voor de 
mens nuttig is. Goederen en diensten zijn dus nuttig omdat ze behoeften bevredigen. De 
behoeftebevrediging (nut) die ontstaat bij het eten van bv. mosselen met frieten, is niet voor 
iedereen hetzelfde.

Een mens die rationeel handelt, moet derhalve volgens de graad van bevrediging of nuttigheid 
een waardeschaal of voorkeurschema opstellen afhankelijk van zijn subjectief nut, d.i. het 
economisch principe. De mens tracht met zijn beschikbare middelen zó te kiezen, dat hij vol-
gens zijn schatting een maximale behoeftebevrediging bereikt.

Deze behoeftebevrediging vindt plaats in gezinnen die geld (inkomen) uitgeven aan goede ren 
en diensten. Deze worden geproduceerd door de bedrijven en de overheid, die daarvoor 
gebruikmaken van productiemiddelen en daarvoor geld betalen aan de gezinnen. Ook bedrij-
ven en overheid moeten kiezen. Een werknemer kan niet gelijktijdig in de landbouw en in de 
dienstensector werkzaam zijn. Een stuk grond kan men niet gelijktijdig voor wegenaanleg en 
als natuurgebied gebruiken. De overheid kan niet aan ontwikkelingshulp uitgeven wat ze aan 
defensie heeft besteed. Steeds moet men kiezen hoe men de beperkte middelen zal gebruiken. 
Kiezen uit alternatieve mogelijkheden is dus steeds noodzakelijk; gebruikt men de beperkte 
middelen voor een bepaald goed, dan kan men ze niet meer inzetten bij de productie van een 
ander goed.
De economie kunnen we bijgevolg definiëren als de studie van het menselijk streven naar 
bevrediging van behoeften met behulp van schaarse middelen.

Schaars middel

Nut

Economisch principe

Economie

Inleiding
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Toets jezelf

0.2 Welvaart en welzijn
De mate waarin mensen met de beschikbare schaarse middelen in hun behoeften kunnen 
voorzien, noemt men de welvaart. Als we erin slagen die schaarste te verminderen, zeggen we 
dat de welvaart is gestegen. Dit betekent niet alleen dat welvaart om veel geld en om veel inko-
men gaat, maar ook over bijvoorbeeld vrije tijd, kwaliteit van het leefmilieu, humanisering van 
de arbeid en opheffing van allerlei vormen van discriminatie. Verwezenlijking van deze 
wensen betekent meestal dat beslag moet worden gelegd op schaarse middelen. 

Welzijn heeft een ruimer karakter. Welzijn is je gevoel van ‘welbevinden’ en betekent ook 
bevrediging van verlangens (vriendschap, liefde) die geen beslag leggen op schaarse midde-
len. Welvaart en welzijn hoeven niet samen te vallen: als je drie keer per jaar op reis kunt gaan, 
dan beschik je over een hoge mate van welvaart, maar als je veel liever thuis in je tuin je favo-
riete boek leest, hebben we het over welzijn.

3   Een schaars goed is een goed:

 a  dat zeldzaam is;

 b   waarvan de gevraagde hoeveelheid groter is dan 

de beschikbare hoeveelheid;

 c   waarvan de gevraagde hoeveelheid 

groter is  dan de beschikbare hoeveel-

heid als het gratis ter beschikking staat;

 d   waaraan een nijpend tekort bestaat.

4   Een individu handelt volgens het 

economisch principe wanneer hij:

 a   met een minimum aan middelen 

een maximale behoeftebevredi-

ging bereikt;

 b   met zijn beschikbare middelen 

een maximale behoeftebevredi-

ging bereikt;

 c   zijn behoeften bevredigt met 

een minimum aan beschikbare 

middelen.

Welvaart

Welzijn

1   Zijn de volgende behoeften in onze maatschappij 

 individuele of collectieve behoeften?

 a Abonnement op Spotify Premium.

 b Openbaar vervoer nemen naar school.

 c Pokémon GO op jacht met vrienden.

 d Sociale bescherming.

2    Geef van de volgende keuzeproblemen 

aan of het  economische problemen zijn.

 a  Het kiezen tussen Netflix en Video-

land.

  b   Het kiezen tussen een 

master- en een professio-

nele bacheloropleiding.

 c  Het kiezen van een 

vriend of een vriendin 

met wie je op Pokémon-

jacht gaat.

 d   Het kiezen tussen minder 

vrije tijd of minder wer-

ken.

 a  

 b  

 c  

de beschikbare hoeveelheid;

 c  

Openbaar vervoer nemen naar school.

Pokémon GO op jacht met vrienden.

Sociale bescherming.

  Geef van de volgende keuzeproblemen 

aan of het  economische problemen zijn.

 Het kiezen tussen Netflix en Video-

 Het kiezen tussen een 

master- en een professio-

nele bacheloropleiding.

 Het kiezen van een 

vriend of een vriendin 

met wie je op Pokémon-

jacht gaat.

 Het kiezen tussen minder 

vrije tijd of minder wer-

 c  

 d  

 a  

 b  

 c  

Pokémon GO op jacht met vrienden.

Sociale bescherming.

  Geef van de volgende keuzeproblemen 

aan of het  economische problemen zijn.

 Het kiezen tussen Netflix en Video-

 Het kiezen tussen een 

master- en een professio-

nele bacheloropleiding.

 Het kiezen van een 

vriend of een vriendin 

met wie je op Pokémon-

 Het kiezen tussen minder 

vrije tijd of minder wer-
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Wat moet je weten
Behoeften kunnen worden ingedeeld in primaire en immateriële, in collectieve en 
 individuele.

De hoeveelheid goederen en diensten is altijd beperkt ten opzichte van de 
behoeften. Schaarste dwingt ons te kiezen.

Met gegeven middelen een maximale behoeftebevrediging bereiken.

Welvaart en welzijn hoeven niet samen te vallen.

Goederen kunnen worden ingedeeld in vrije en economische goederen.
Zuiver individuele, zuiver collectieve en quasicollectieve goederen.
Economische goederen kunnen worden ingedeeld in consumptie- en investerings-
goederen.

Drie productiefactoren: natuur, arbeid en kapitaal.

Inductieve en deductieve.

Als het overige gelijk is.

Micro: één individuele huishouding.
Meso: een bedrijfstak, een regio.
Macro: economie van een land.

Behoefte

Schaars middel

Economisch principe

Welvaart en welzijn

Goederen

Productiefactoren

Methode

Ceteris-paribus-
clausule

Micro-, meso- en 
macro-economie

Inleiding
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Wat moet je kunnen
Behoeften op verschillende manieren indelen.

Beredeneer het moeten kiezen uit alternatieve mogelijkheden als gevolg van 
schaarste.

Uitleggen wat het verschil tussen beide is.

In een praktische situatie aangeven of goederen schaars zijn of niet.
Aangeven of een goed een zuiver individueel, zuiver collectief of quasicollectief 
goed is.
Consumptiegoederen onderscheiden van investeringsgoederen.

Uitleggen waarom de productiefactor kapitaal omwegproductie is.

Kunnen herkennen en verklaren waarom er in een concrete situatie sprake is van 
 toe passing van de inductieve of de deductieve methode.

In een concrete situatie verklaren waarom er sprake is van micro-, meso- of macro- 
eco nomie.

Behoefte

Economisch principe

Welvaart en welzijn

Goederen

Productiefactoren

Methode

Micro-, meso- en 
macro-economie

Inleiding
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1.1 De keuze van de optimale goederencombinatie
 (= evenwicht van de consument)

Bij de besteding van zijn inkomen wordt de consument geconfronteerd met een bijna onbe-
perkt aantal goederen en diensten waaruit hij een combinatie moet kiezen. Vraag is: welke? 
De uiteindelijke optimale keuze van de consument wordt bepaald door:
n  niet-economische factoren: de voorkeuren of preferenties;
n  economische factoren: 

– de prijzen van de goederen en
– het beschikbaar inkomen (= budget).

1.1.1 De preferenties

Preferenties van een consument zijn volkomen subjectief en afhankelijk van de eigen indivi-
duele voorkeur. Het is niet de taak van de economie een verklaring van de voorkeuren van 
de consumenten te geven. Voor de economie zijn de preferenties een gegeven. Uit allerlei 
onderzoeken weten we dat de behoeften van mensen bepaald worden door sociologische en 
psychologische factoren.

Tot de sociologische factoren behoren alle invloeden die te maken hebben met het feit dat 
mensen, dus ook consumenten, tot een bepaalde bevolkingsgroep behoren. Hiertoe rekenen 
we de invloed van:
n  de gezinssituatie. Een jong gezin zonder kinderen heeft een heel ander bestedingspatroon 

dan een jong gezin met kinderen (bv. vakanties, uitgaven aan kleding en voeding). De 
leeftijd speelt ook een rol. Jonge mensen hebben andere behoeften dan oudere mensen;

n  de sociale klasse. Mensen kopen bepaalde consumptiegoederen omdat ze vinden dat 
die bij hun status, positie of buurt passen (bv. keuze van een smartphone is een populair 
statussymbool);

n  de religie. Denk hierbij aan het soort consumptiegoederen dat mensen kopen
(bv. geen varkensvlees);

n  de woonplaats. Mensen op het platteland hebben andere consumptiegewoonten dan 
mensen in de stad. Op het platteland gaan de mensen bijvoorbeeld minder naar de 
bioscoop;

n  de nationaliteit. Er bestaan grote verschillen in zeden en gewoonten. Belgen zijn grote 
bierdrinkers, Italianen drinken veel wijn.

Naast de sociologische invloeden onderscheiden we de psychologische invloeden. De psycho-
logie bestudeert de consument als persoon. Jonge mensen hebben andere 

behoeften dan oudere mensen.

1  Consumenten
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Tot de psychologische factoren behoren:
n  de persoonlijkheid. Hierbij gaat het om het karakter van de mensen. Een consument kan 

introvert of extravert zijn, risicozoekend of risicomijdend. Dit heeft allemaal invloed op de 
preferenties;

n  de levensstijl. Hierbij gaat het over de manier waarop mensen hun tijd en geld besteden. 
Soms doen mensen elkaar na (bv. allemaal een jeans) (= bandwagon effect). Anderen wil-
len zich weer heel exclusief gedragen (bv. Ferrari-freaks) (= snob effect); 

n  de attitude. Mensen leggen een verschillende houding ten aanzien van producten en aan-
bieders aan de dag. Zo staat B&O voor kwaliteit en exclusieve vormgeving.

Preferenties kunnen uiteraard in de tijd veranderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren onder 
 invloed van reclame, seizoenen en het ouder worden.

In zijn streven naar maximale behoeftebevrediging tracht de consument een zo groot mogelijk 
nut te bereiken. Dit brengt ons bij de ervaringsregel die bekend staat als de eerste wet van 
 Gossen of de wet van het dalend grensnut. Deze wet zegt: naarmate men meer beschikt over 
een aantal eenheden van een bepaald goed, daalt voor de consument het nut dat de laatste 
eenheid aan het totale nut toevoegt. In plaats van het nut van de laatst toegevoegde eenheid, 
spreken we ook wel over het marginale nut of grensnut van een goed. De eerste wet van 
 Gossen zegt m.a.w. dat voor een consument het totale nut van drie ijsjes hoger is dan van 
twee ijsjes. Maar het extra nut dat het derde ijsje aan het totale nut toevoegt, is geringer dan het 
extranut dat het tweede ijsje gaf. Op deze wet zijn er enkele uitzonderingen. Bv. wanneer een 
toename van de beschikbare hoeveelheid een stijging van het grensnut veroorzaakt, zoals bij 
verslaafden en verzamelaars. 

Toch kan lang niet alles in het preferentieschema van een consument worden gerealiseerd.  
Er blijven steeds onvervulde behoeften. De consument is met name beperkt door het feit dat 
hij de betrokken goederen slechts tegen betaling van een bepaalde prijs kan verkrijgen en 
door het beschikbare inkomen. Zij beperken de aankoopmogelijkheden van de consument.

Bandwagoneffect
Snobeffect

Eerste wet van Gossen 
of de wet van het dalend 
grensnut

Marginale nut of grensnut

Exclusieve handgemaakte damesschoenen en -tassen.
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1.1.2 Budget en prijzen

Het opstellen van de budgetlijn

We gaan voor de eenvoud uit van twee soorten consumptiegoederen, bv. liedjes downloaden en 
pintjes kopen. Een hoeveelheid (= Q) van elk vormt een goederenbundel (= combinatie).

– budget = 150 EUR,
– prijs voor downloaden van een liedje (= P

liedje
) = 1,25 EUR, 

– prijs van een pintje (= P
pintje

) = 2 EUR. 

Omdat het gehele inkomen steeds opgaat aan pintjes en liedjes kunnen we de budgetlijn teke-
nen op basis van de volgende budgetvergelijking:

P
liedje

 . Q
liedje

 + P
pintje

 . Q
pintje

 = budget1

1,25 . Q
liedje

 + 2 . Q
pintje

 = 150 

Daar de budgetlijn een rechte is, volstaat het de twee snijpunten te vinden. 
n  Wordt het budget geheel besteed aan pintjes, dan vinden we voor

Q
liedje

 = 0: 1,25 . 0 + 2 . Q
pintje 

= 150 => Q
pintje

 = 150/2 = 75 (punt A).

Gegeven

Toets jezelf

1  Welke van de onderstaande beweringen is juist?

  Het grensnut van een iPad-tablet voor een consument is:

 a  de wijziging in het totaal nut door een prijswijziging 

van de iPad;

 b  de wijziging in het totaal nut door een toename met 

één eenheid van de iPad;

 c  de wijziging in het totaal nut door een groter aan-

bod van de iPad;

 d  de wijziging in het totaal nut door een verandering 

in de preferentieschaal.

2  De eerste wet van Gossen houdt in dat:

 a  het marginaal nut van een iPhone stijgt, naarmate 

het goed ruimer voor handen is;

 b  het marginaal nut van voedingsmiddelen daalt bij 

stijgend inkomen;

 c  het grensnut van een glas wijn stijgt als men er min-

der van gebruikt;

 d het nut van een fiets stijgt als de prijs daalt.

1. Vergelijking van de eerste graad 
die steeds een rechte geeft. Algemeen 
PX . QX + PY . QY = budget.

3   Geef het juiste alternatief aan. De eerste wet van 

Gossen zegt:

 a  dat het totale nut daalt indien er meer wafels 

geconsumeerd worden;

 b  dat het extranut van het vierde glas wijn kleiner is 

dan het extranut van het derde glas wijn;

 c dat het grensnut negatief is.

4  De consument heeft steeds onvervulde behoeften. 

Dit komt:

 a doordat de consument massa’s behoeften heeft;

 b  door het beperkte aanbod van goederen en dien-

sten;

 c  door het beperkte beschikbaar inkomen van de 

consument;

 d  door het beperkte beschikbaar inkomen van de 

consument en doordat de goederen en diensten 

slechts tegen betaling kunnen worden verkregen.

1  Consumenten




