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Opgave 1. Subsidie 2 AM 

De warmtevoorziening van huizen in Nederland is in 90% van de gevallen gebaseerd 

op gasverbranding. Ofwel via gaskachels, ofwel via gasketels. Een nieuw type ketel, 

gebaseerd op biobrandstof wordt door de overheid gezien als een goed alternatief 

voor de gasketel. De ketel wordt alleen nog in zulke lage aantallen geproduceerd dat 

concurrentie met conventionele gasketels niet mogelijk is. De overheid stelt daarom 

een stevige subsidieregeling in van €500,-- per gasketel. De subsidie wordt verstrekt 

via de leveranciers van de ketels, waardoor de consument slechts de eindprijs van 

de ketels ziet. 

De markt van de ketels op biobrandstof kan worden beschreven als een markt voor 

volkomen concurrentie. Zonder subsidie ziet deze markt er als volgt uit: 

Qv = Qa 
Qv = -1,5P + 4000 
Qa = 2,5P – 4000 

P is de prijs in euro’s 
Q is de afzet x 10 stuks 

 

1. Verreken de subsidie in de juiste vergelijking. 

De subsidie wordt verstrekt aan de leveranciers en moet dus verwerkt worden 

in de aanbodvergelijking: 

Qa = 2,5(P + 500) – 4000 

Qa = 2,5P + 1250 – 4000 

Qa = 2,5P - 2750 

 

2. Bereken hoeveel procent van de subsidie ten goede komt aan de producent. 

De prijs in het oude evenwicht was: 

-1,5P + 4000 = 2,5P – 4000 

4P = 8000 

P = 2000 per ketel 

 

De prijs in het nieuwe evenwicht wordt: 

De prijs in het oude evenwicht was: 

-1,5P + 4000 = 2,5P – 2750 

4P = 6750 

P = 1687,50 per ketel 

 

De producent ontvangt €187,50/€500 x 100% = 37,5% van de subsidie. 

 

3. Bereken de toename van de marktafzet door instelling van de subsidie. 

De afzet in het oude evenwicht was: 

-1,5 x 2000 + 4000 = 1000 

Dus 1.000 x 10 = 10.000 stuks 

De afzet in het nieuwe evenwicht is: 

-1,5 x 1687,5 + 4000 = 1468,75 

Dus 1468,8 x 10 = 14.688 stuks 
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De marktafzet stijgt met 4.688 stuks 

 

4. Bereken de totale kosten van de subsidie voor de overheid. 

14.688 x €500 = €7.344.000,-- 


