
Opgave 1. Dure appels, goedkope appels? 

Bron 1. Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 23 april 2017. 

Drie euro voor een kilo appelen... maar niet heus. Een zak appels is veel 

duurder dan wat we er in de winkel voor betalen. De verborgen kosten voor milieu en 

samenleving worden namelijk niet meegerekend. Dat zou wel moeten, vinden steeds meer 

mensen. 
 

Uitspraak 2: veel verborgen, ecologische en maatschappelijke kosten worden niet in de 
winkelprijs verrekend. Zo leidt het gebruik van kunstmest tot uitstoot van broeikasgassen. 
De kosten voor het bestrijden van de daaruit voortkomende klimaatverandering betaalt de 
consument niet. 

 

Uitspraak 3: 'We drukken de verborgen impact van productie op mensen en planeet in geld 
uit omdat ze anders voor 'de economie' onzichtbaar blijven', zegt Alexis van Erp van Eosta. 
'En als je de ware kosten van bio en gangbaar vergelijkt, zie je dat bio niet te duur is, maar 
gangbaar te goedkoop.' 

 

Uitspraak 4: Met de kosten van sociale samenhang wordt het maatschappelijke prijskaartje 
bedoeld. 'Dat kan vooral in arme landen hoog zijn. Zijn de werkomstandigheden 
bijvoorbeeld ongezond en onveilig, dan heeft dat negatieve maatschappelijke gevolgen die 
je in geld kunt uitdrukken.' 
 

Bron 2. De markt van gewone appels en de betalingsbereidheid voor appels met label. 

 



Als consument koop je vaak wat je wordt voorgeschoteld in de supermarkt. Waar het 

vandaan komt, hoe het geproduceerd is en onder welke omstandigheden weet je 

gewoonweg niet. De organisatie Eosta wil dat veranderen, door producten een label te 

geven. Producten die via hen geleverd worden, hebben een duidelijk prijskaartje. Verborgen 

kosten worden zichtbaar gemaakt. 

1. Leg uit dat het label van Eosta zal leiden tot een daling van maatschappelijke kosten. 

In de prijs van appels zitten alle kosten van externe effecten verrekend. Dat betekent 

dat de maatschappij niet meer hoeft te betalen voor deze kosten. 

2. Leg uit dat dit label alleen maar werkt als mensen een hogere betalingsbereidheid 

hebben voor deze appels met label, ten opzichte van gewone appels zonder label. 

Als consumenten geen hogere betalingsbereidheid hadden voor appels met label, 

zou niemand die appels kopen. Dan zou het label dus geen nut hebben. 

3. Welke vraaglijn geeft de betalingsbereidheid van klanten weer voor de appel met 

label, ten opzichte van de gewone appel, A of B? B 

4. Leg uit dat “verborgen kosten” (uitspraak 2) niet altijd kwantificeerbaar (uit te 

drukken) zijn in geld. 

Sommige zaken zoals vervuiling van de grond door gebruikt gif zijn moeilijk in geld uit 

te drukken. 

5. Leg uit aan de hand van bron 4, dat de maatschappelijke kosten van negatieve 

externe effecten van in het buitenland geproduceerde producten, op die 

productielanden wordt afgewenteld. 

Wij kunnen goedkoop appels eten, maar zowel vervuilingskosten en gevolgen van 

onveilige en ongezonde werkomgeving worden gedragen door de landen waar de 

appels worden geproduceerd. 

6. Welke vormen van welvaart uit uitspraak 4 horen bij welvaart in ruime zin? 

Gezonde en veilige werkomstandigheden 

7. Leg uit dat negatieve externe effecten de welvaart in enge zin doen groeien maar de 

welvaart in ruime zin kunnen doen afnemen. 

Bedrijven maken winst. Dat is welvaart in enge zin. Maar de hele samenleving draagt 

de onveilige en ongezonde werkomstandigheden. Dat is welvaart in ruime zin. 

8. Geef kritiek op uitspraak 2, waar staat dat de consument “niet betaalt”. 

De consument betaalt die kosten uiteindelijk wel, als maatschappelijke kosten die via 

de belastingen worden betaalt. 


