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H1: Economie gaat over….. 
 
§1: Belangen 
Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, 
sparen en goederen prijzen. 

Belangengroep = Ze komen op voor belangen van bepaalde groep mensen. Zowel voor-  
        als tegenstanders. 
 
Belang   = Iets waar je voordeel van hebt, bij een beslissing die in jouw nadeel  
                                       is, is die beslissing niet in jouw belang. 
 
§2: 
Maatschappelijk vraagstuk: 
1) geografische aspecten (landschap) 
2) historische aspecten (tijd) 
3) sociale aspecten  (welzijn) 
4) economische aspecten (schaarste en welvaart) 

Schaarste = spanning tussen behoeften en middelen om in je behoeften te voorzien. 
            * Je moet er voor betalen 
         * Er zijn productiemiddelen voor opgeofferd 
         * Hoe schaarser, hoe duurder 

(productie)middelen kun je vaak maar één keer gebruiken 
 
schaarste dwingt tot kiezen 

Schaarste in de economie: 
Als niet in alle behoeften(wensen) van de mens kan worden voorzien, omdat er niet genoeg 
middelen zijn.  

Welvaart   = in welke mate in de behoeften van de mensen wordt voorzien door  
            gebruik te maken van schaarse alternatief aanwendbare (productie)  
                                      middelen. 

Minder schaarste → meer welvaart  

Betere inzet van productiemiddelen! 

In China zijn producten goedkoper, daardoor kunnen wij meer producten daar kopen en 
houden we meer geld over. Hierdoor neemt onze welvaar toe, omdat we meer producten 
kunnen kiezen. 
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Welzijn = Het gaat om persoonlijke welbevinden. Oftewel jezelf gelukkig voelen. Geld  
                          en andere zaken hebben hier niet direct invloed op. (je maakt géén gebruik               
                          van productiemiddelen) 

§3 
In de economie onderscheiden we 2 soorten goederen: 
1) Stoffelijke goederen: Die je kunt aanraken (tastbaar) 
2) Onstoffelijke goederen: diensten (deze kun je niet aanraken) 
 
Markt  = een samenhangend geheel van vraag naar een aanbod van een goed of dienst. 

Voor alle markten geldt dat het vrije spel van vraag en aanbod belangrijk is voor de prijs van 
het goed, die op de markt tot stand komt. 

     

     T-shirts 

Prijs  
   

                                                               consument 

   ← Vraaglijn: Dalende lijn, begint met een - , het verband tussen prijs en  

  

 

 
     vraag naar product 

 
Prijs             Producent/Aanbieder 

     aanbodlijn: stijgende lijn, + teken , prijs bepaald aanbod 

 
 
 
 
 
 
   aanbod van product 
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Prijs 
           
       Aanbod 
 
                            evenwicht 
                                 ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
       vraag / aanbod 

 

Verschillende markten: 
arbeidsmarkt, de prijs is het loon! 
vermogensmarkt, de prijs is rente! 
aandelenmarkt, de prijs is koers! 

Aandeel = Als je een aandeel van een bedrijf hebt, ben je een stukje eigenaar van het  
                           bedrijf! Je hebt dan ook het recht op een stukje winst van dat bedrijf  
                           (=dividend). 
 
Dividend= de winstuitkering aan een aandeelhouder 
 
§4 
Brutoloon = De beloning voor het werk dat een werknemer met de werkgever heeft  
                           afgesproken. 

Nettoloon = Brutoloon verminderd met loonbelasting en de premies die op het loon   
                           worden ingehouden. 

Nettoloon is altijd minder dan het brutoloon!!!  
 
    Brutoloon 
    loonheffing  Loonbelasting 
     Premies volksverzekering                              Sociale premies 
    Premies werknemersverzekering 
    Premies pensioen    _ 
    Nettoloon 
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Loonbelasting  = Op het loon ingehouden belasting, dat wordt betaald aan de overheid 

Premies volksverzekering = Worden op het loon ingehouden om de sociale uitkeringen te  
                                                   betalen waarop alle inwoners van Nederland recht hebben.  
                                                   Volksverzekeringen zijn voor iedereen vb: AOW voor iedere   
                                                   65+er. 

Premies werknemersverzekering = Worden op het loon ingehouden om uitkeringen te  
                                                               betalen waarop werknemers recht hebben, dit geldt  
                                                              alleen voor de mensen die werken vb: de WW =  
                                                              werkloosheidwet. 

Premies pensioen = Afdracht om te sparen voor je oude dag. Zodat je ook inkomen hebt  
       naast je AOW. 

Import=  invoer = Wanneer Nederlandse bedrijven goederen of diensten uit het buitenland  
                              kopen. 
Export= uitvoer = Wanneer Nederlandse bedrijven goederen of diensten aan het buitenland  
                             verkopen. 

§5 
Productie = alle bezigheden die gericht zijn op het voortbrengen van goederen of   
        diensten. 

4 Productiefactoren: 
- Natuur   = Alles wat de natuur oplevert 
- Arbeid   = Werk door mensen verricht 
- Kapitaal   = In de economie geproduceerde goederen om andere goederen  
                                                   mee te  produceren. (kapitaal- of investeringsgoederen)  
                                                   (machines) 
- ondernemersactiviteit = Combineert de 3 net genoemde productiefactoren, doel: winst! 

 
Productiefactoren  → Beloning 
- Natuur   → pacht/huur 
- Arbeid   →  loon 
- Kapitaal   →  rente 
- Ondernemersactiviteit  →  winst 

Productieproces = Het proces van het maken van goederen over diensten met behulp van  
                                      de productiefactoren. 

Consumeren   = Geld uitgeven voor het kopen van goederen of diensten. 
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Investeren  = bedrijven die aankopen doen. 
 
!!!!! Consumenten kunnen NIET investeren !!!! 
CAO=Collectieve arbeidsovereenkomst: 
arbeidsovereenkomst voor een hele groep werknemers en werkgevers in een bepaalde 
bedrijfstak tegelijk. 

In een individuele arbeidsovereenkomst maken werknemer en werkgever afspraken die alleen 
voor hen gelden. 

Koopkracht  = hoeveel je kunt kopen met je inkomen. 
 
Illegale werkzaamheden in het zwarte circuit= zwart werken 

Legale werkzaamheden in het grijze circuit= grijswerk  (bijv. vrijwilligerswerk, doe-het-zelf) 
 
Bij het zwart werken worden er geen loon- of inkomstenbelasting en sociale premies 
betaald. 

Normaal werken heet wit  werken. 

* ongeschoold werk = werk waar geen opleiding voor nodig is. 

 
§6 
Besteden = Het kopen van goederen of diensten 

Duurzaam  = Het gaat meer dan 1x mee. 
 
Gebruiksgoederen = Duurzaam 
Verbruiksgoederen = Niet-duurzaam 

Investeringen = het kopen van kapitaalgoederen door bedrijven. 
 
2 soorten: uitbreidingsinvestering en vervangingsinvestering. 

Investeren ≠ beleggen 
Investeren is het kopen van machines door bedrijven. Beleggen is van een bepaalde 
hoeveelheid geld proberen meer te maken. 

Overheidsbesteding: Kopen van goederen en diensten door de overheid. 
    → wegen 
    → scholen 
    → ambtenarensalarissen  

Buitenlandse besteding: 
Het kopen van goederen en diensten door het buitenland geproduceerd. 
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Dit zorgt voor export. 

Besteders → Besteding 
- Consument  →  consumptie 
- Bedrijven  →  investering 
- Overheid →  overheidsbestedingen 
- Buitenland →  export 
 

Basics 
afzet = Het aantal producten dat je verkoopt 

Omzet = Afzet x verkoopprijs 

Winst = Omzet – inkoop – kosten 
 

§7 
Sinds de EU is Europa één groot handelsgebied. 
- Landen hoeven geen invoerrechten aan elkaar te betalen. 
- Er is één munt. 
- Er gelden Europese regels  
- Europees milieubeleid 
- Etc. 

De EU is een interne markt. 
Interne markt zorgt voor: 
- Goedkopere producten = voordeel 
- Veel concurrentie van Nederlandse bedrijven  = nadeel uit het buitenland 

Manieren om te betalen: 
- Contant betalen 
- Geld overmaken 
- Ruilhandel (directe ruil) 
- Creditkaart 
- Pinnen 

 
§8: 
Wat is de overheid? 
Bestaat uit 3 onderdelen: 
1) Het Rijk  = Centrale overheid 
2) De provincie         Lagere overheden 
3) De gemeente  
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Functies van de overheid: 
De overheid beïnvloedt de economie rechtstreeks en indirect. Dit doet zij met regels en 
wetten. Ook met belastingen en subsidies. 

De overheid beïnvloedt hiermee het gebruik van productiemiddelen. 

Ambtenaren = mensen die werken bij de overheid. 

Herverdelingsfunctie = het herverdelen van inkomens (progressief) 
 
 
§9 
Binnen de economie lopen verschillende geldstromen. Deze geldstromen lopen tussen: 
- Gezinnen 
- Bedrijven 
- Financiële instellingen 
- Overheid 
- Buitenland 

Het buitenland zorgt voor ongeveer de helft van het in Nederland verdiende inkomen. 

Belangrijk: 
→ (deel van) de productie in het buitenland laten maken. (lage lonen landen) 
→ meer productie  = meer inkomen 
→ Buitenlandse investeringen in Nederland: Goed geschoolde arbeiders in Nederland en een  
     groot afzet gebied (Europa). 
 
 
§10 
Spullen kopen zonder geld? 
  ↓ 
 Lenen! 

                      Wat terug betalen? 
 
                  rente        & aflossing 
 
* Er wordt vaak geleend om te consumeren of te investeren! 

Wanneer is lenen verstandig om te investeren? 
Dat ligt aan de hoogte van de rente!!! 
 
Rente laag = Lenen goedkoop 
Rente hoog = Lenen is duur 
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Dus: 
- Rente ↓, Lenen ↑, Bestedingen en investeringen ↑  
- Rente ↑, Lenen ↓, Bestedingen en investeringen ↓  

 

Invloed op consumptie en investering/besteding: 
- Rente 
- Overheidsregels  
- Toekomstverwachting 
- Afzet en winstverwachting 
- Hoogte van de belasting 
 
Voorbeeld: 
Belastingen ↓, Nette lonen ↑, Bestedingen ↑, vraag naar productie ↑, productie bedrijven ↑, 
vraag naar personeel ↑, lonen ↑.  
 
Via het marktmechanisme kan dit zorgen voor hogere lonen, hogere rente en hogere prijzen. 

 
§11 
 
* Procentuele verandering  = (nieuw-oud) x 100% = 
      oud 

* Groeifactor = nieuw 
       oud 
 
Aangroeifactor  = groeifactor -1 
                          in procenten  = x 100% 
 
Voorbeeld: 
Nieuw: 110                          Groeifactor = 110 = 1,1 
    Oud: 100             100 
                                          in procenten = 0,1 x 100 
          = 10% 

 
Het loon van Sjaak is gestegen in 2007 met 3,5% tot 2500 euro. 
Hoeveel was het loon in 2006? 
 
2500   x 100 = 2415,46 euro 
103,5 
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* Kruisproduct: waarde1 =   oud 
   waarde 2 =  nieuw 

Voorbeeld: 
 x  100  x = 5,75 * 100  = 4,79 
5,75  120   120 

 
§12 
Beslissingen op 2 manieren genomen: 
Korte termijn = Gericht op directe behoeften 
Lange termijn = Gericht op de toekomst 

Concurrentievermogen  = In hoeverre je kunt concurren met soortgelijke bedrijven(in het  
        buitenland) . 
 
Overheid: - Stabaliseren economische ontwikkelingen (gelijkmatige groei) 
      - Bijsturen marktmechanisme 
      - Heffingen en subsidies 

 


