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Opgave 1. Invoerheffing 1 AM 

De Nederlandse markt wordt overspoeld met goedkope drones die in het buitenland 

geproduceerd worden. De Nederlandse fabrikanten van drones zijn relatief jong, en 

kunnen daarom moeilijk concurreren met buitenlandse producenten van drones.  

Omdat drones tot veel overlast leiden, gebruikt de overheid dit als argument om in 

het buitenland geproduceerde drones te weren, via een importheffing. Deze 

maatregel geeft gelijk Nederlandse bedrijven de kans zich te verbeteren zodat ze in 

de toekomst volwaardige concurrenten kunnen worden van de buitenlandse 

producenten. 

De dronemarkt in Nederland kan met onderstaande marktgegevens en grafische 

afleiding worden beschreven: 

 

De drone markt kan met onderstaande marktgegevens worden beschreven: 

Qv = Qa 
Qv = -1,5P + 600 

Qa alle aanbieders  = 3P – 300 De aanbodfunctie van alle buitenlandse aanbieders 
Qa Nederlandse aanbieders = 3P – 570 

P = de prijs van een drone in euro’s 
Q = aantal verkochte drones x 100 stuks 

 

De overheid overweegt een importheffing van €60,-- te leggen op geïmporteerde 

drones. 

1. Bereken hoeveel drones er worden verkocht op de Nederlandse markt, voor 

ingrijpen door de overheid. 

Qv = Qa 

-1,5P + 600 = 3P - 300 

-4,5P = -900 

P = 200 

invullen: -1,5 x 200 + 600 = 300 

Q = 300 x 100 = 30.000 stuks 

2. Teken de aanbodlijn van de Nederlandse leveranciers in de grafiek. 
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zie grafiek: 

 
3. Arceer in de grafiek het producentensurplus van de Nederlandse aanbieders 

op de drone markt, als de overheid niet ingrijpt. 

 
4. Bereken hoeveel procent van de vraag op de Nederlandse markt door 

Nederlandse leveranciers wordt voldaan als er geen sprake is van een 

invoerheffing? 

3P - 570 >> 3 x 200 - 570 = 30 

Q = 30 x 100 = 3.000 stuks 

De Nederlandse leveranciers bieden 3.000 stuks van de 30.000 verkochte 

stuks aan, dat is 10% van de vraag. 
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5. Bepaal het effect van de importheffing op de totale verkochte hoeveelheid 

drones in Nederland. 

De invoerheffing zal worden opgelegd aan de aanbieders van drones uit het 

buitenland. Hun aanbodvergelijking verandert daardoor: 

Qa = 3P – 300 

Qa = 3*(P – 60 - 300) 

Qa = 3P – 180 – 300 

Qa = 3P – 480 

 

Het nieuwe evenwicht dat daardoor ontstaat in Nederland = 

-1,5P + 600 = 3P – 480 

4,5P = 1080 

P = 240 

 

De verkochte hoeveelheid Drones in Nederland zal daardoor uitkomen op: 

Qv = -1,5 x 240 + 600 = 240 dus 24.000 stuks 

 

Het effect op de importheffing is dus een daling van het aantal verkochte 

drones met 6.000 stuks 

 

6. Bereken de hoogte van de opbrengst van de importheffing op de schatkist. 

24.000 x €60,-- = €1.440.000,-- 


