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Wat ga je leren?

� Wat we onder het begrip welvaart verstaan en waar 
deze afhankelijk van is. 

� Wat we onder het begrip externe effecten verstaan en 
welk invloed dit heeft op onze welvaart.

� Wat de overheid doet om de negatieve externe 
effecten terug te dringen. 



Welvaart

� Welvaart � de mate waarin mensen in hun 
behoeften kunnen voorzien. 

� Stijgt � als men meer goederen en diensten kan kopen.

� Daalt � als men minder goederen en diensten kan kopen. 

• Afhankelijk van:• Afhankelijk van:

• Hoeveelheid goederen en diensten die we kunnen kopen.

• De kwaliteit van de producten.

• Behoefte van de consument. 

• Hoogte van de prijzen.



Externe effecten

� Een ”bijwerking” van de markt � let op gaat buiten 
de markt om � geen betaling.

� Positief extern effect:

• De welvaart van de mensen gaat omhoog.

• Voorbeelden: 

• AANBLIK MOOIE AUTO

• GENIETEN VAN MOOIE TUINEN

• VESTIGING IN EEN BUURT MET GOEIE INFRASTRUCTUUR

� Negatief extern effect: 

• De welvaart van de mensen gaat omlaag. 

• Voorbeelden: 

• LAWAAI

• OVERVOLLE STRATEN

• ONGEZONDE LUCHT



Wat doet de overheid?

� Oplossingen negatieve externe effecten:
� Het invoeren van een accijns � extra belasting op goederen die veel 
negatieve externe effecten hebben. 
• Voordelen:

• 1. de negatieve externe effecten worden betaald door mensen die ze 
gebruiken � accijns. 

• 2. Extra opbrengsten (accijns) kan de overheid gebruiken om de negatieve • 2. Extra opbrengsten (accijns) kan de overheid gebruiken om de negatieve 
gevolgen van de externe effecten e bestrijden. 

� Het aanmoedigen van (milieuvriendelijke) producten met positieve 
externe effecten. Soms door het verstrekken van subsidies. 
• Voordelen:

• 1. Bedrijven worden gestimuleerd om producten met positieve 
(milieuvriendelijke) producten te produceren. Of zo niet, raken ze klanten 
kwijt. 

• 2. Er komen minder producten met negatieve externe effecten.  En 
misschien komen er zelfs meer producten met positieve externe effecten. 
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