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Opgave 1. Quotum 1 AM 

Haring is een van de vissoorten die valt onder de regeling TAC (total allowed catch), 

zoals geregeld door de EU. Een TAC is ingesteld om de visstand op peil te houden in 

de zee. De EU commissie die de vangstbeperkingen op jaarbasis vaststelt baseert 

zich op wetenschappelijke analyses rondom de visstand. EU landen kunnen 

onderling de toegestane hoeveelheden te vangen vis uit wisselen.  

De markt voor haring kan via het volgende model worden weergegeven: 

 

Onderstaande tabel met gegevens hoort bij de grafische afleiding van deze markt. 

Qv = Qa 
Qv = -18,75P + 225 

Qa = 150 
TAC = 100 

P = prijs in euro’s per kilo haring 
Q = verhandelde hoeveelheid in tonnen haring 

 

Bestudeer de bronnen en maak onderstaande vragen. 

1. Welk economisch begrip is een synoniem voor “TAC”? 

quotum 

2. Verklaar de ligging van de aanbodlijn. 

Vissers hebben een productiecapaciteit van 150 ton. De kosten worden 

volledig constant veronderstelt, waardoor vissers altijd 150 ton zullen 

aanbieden, ongeacht de marktprijs. 

3. Bereken de evenwichtsprijs en hoeveelheid die tot stand komt als er geen 

TAC opgelegd zou zijn. 

-18,75P + 225 = 150 

18,75P = 75 
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P = 4 

Prijs invulleen in de vraagvergelijking: 

-18,75 x 4 + 225 = 150 

4. Arceer het verlies aan surplus door instelling van de TAC. 

Er is alleen verlies aan consumentensurplus: 

 
 

5. Bereken de afname van het consumentensurplus als gevolg van de TAC. 

Daarvoor kunnen we twee driehoeken van het oude en het nieuwe 

consumentensurplus berekenen en van elkaar aftrekken. 

Let op maak van tonnen kilo’s in de berekening. 

 

Oude driehoek consumentensurplus: 

((12 – 4) x 150.000)/2 = €600.000  

 

 

Eerst bereken we daarom de nieuwe evenwichtssituatie: 

-18,75P + 225 = 100 

18,75P = 125 

P = €6,67 

 

Nieuwe driehoek consumentensurplus: 

((12 – 6,67) x 100.000)/2 = €266.500  

 

Afname surplus = €600.000 - €266.500 = €333.500 

6. Leg uit dat er sprake is van negatieve externe effecten van de productie van 

vis (haring) als er geen TAC wordt opgelegd.  

Vissers zullen de zee leegvissen vanwege korte termijn winsten (welvaart van 

de een). Op lange termijn zal de vis uitsterven waardoor de 

voedselvoorziening vervalt (welvaart van de ander). Er zullen nieuwe vormen 
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van voedselvoorziening door de overheid geregeld moeten worden (of 

maatregelen die de visstand herstellen, met alle kosten van dien) en deze 

kosten worden uit de belastingen betaalt en zijn daarmee maatschappelijke 

kosten. 


