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Opgave 1. subsidie op zonneboilers AM 

De markt voor de installatie van zonneboilers, is relatief klein in Nederland. Er zijn 

slechts enkele honderden aanbieders actief op deze markt. De aanbieders op deze 

markt verkopen allemaal de zonneboilersystemen van de zes grote fabrikanten in 

Europa. Omdat de overheid huishoudens wil stimuleren om over te stappen op 

andere energiebronnen dan gas, is een werkgroep op het ministerie opgericht om te 

onderzoeken hoe huishoudens kunnen worden gestimuleerd de overstap te maken 

naar zonneboilers. Huishoudens weten vaak niet de voordelen, en hebben moeite de 

terugverdientijd te berekenen van zonneboiler systemen. 

Een van de voorstellen van de werkgroep is om een indirecte subsidie vast te stellen 

van €500,-- per geleverd zonneboiler systeem. 

De grafische afleiding van de markt zonder subsidie is als volgt: 

 

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

Qv = Qa 
Qv = -8P + 16.000 
Qa = 6P – 5.000 

P = prijs in euro’s 
Voorgestelde subsidie €500 

Q = verhandelde hoeveelheid zonneboiler systemen in tientallen stuks 

 

Bestudeer de gegevens en maak daarna onderstaande vragen: 
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1. Op wat voor een marktvorm begeven de fabrikanten van zonneboilersystemen 

zich? Leg uit waarom. 

Een oligopolie, er zijn maar enkele fabrikanten actief. 

2. Leg uit dat zonneboilersystemen niet kunnen worden gezien als een 

homogeen goed. 

Iedere fabrikant zal in de ogen van de consument andere kwaliteiten hebben. 

3. Wat is het verschil tussen een directe en een indirecte subsidie? 

Een indirecte subsidie wordt niet rechtstreeks aan de consument gegeven, 

maar komt (deels) via de tussenhandel ten goede aan de consument. 

4. Verwerk de indirecte subsidie in de juiste vergelijking. 

Qa = 6(P+500) – 5.000 = 6P + 3.000 – 5.000 = 6P – 2.000 

5. Teken de veranderde aanbodlijn in de grafiek. 

 

6. Arceer de verandering van het consumentensurplus als gevolg van de 

subsidie. 

Zie vraag 5 

7. Hoeveel euro van de subsidie komt als korting uiteindelijk bij de klant terecht? 

(rond af op de hele euro) 

Oorspronkelijke prijs die tot stand kwam: 

-8P + 16.000 = 6P – 5.000 

14P = 21.000 

P = €1.500 

Nieuwe prijs: 

-8P + 16.000 = 6P – 2.000 

14P = 18.000 

P = €1.286 

Dus van de subsidie komt €1.500 - €1.286 = €214,-- bij de consument terecht. 

8. Bepaal met hoeveel procent de vraag naar zonneboiler systemen toeneemt 

als gevolg van de subsidie. 
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Oorspronkelijke vraag die tot stand kwam: 

-8 * 1500 + 16.000 = 4.000 dus 40.000 stuks 

Nieuwe vraag: 

-8 * 1286 + 16.000 = 5.712 dus 57.120 systemen 

 

De vraag is toegenomen met 17.120/40.000*100% = 42,8% 

9. Bepaal de totale subsidiekosten voor de overheid. 

57.120 * €500 = €28.560.000,-- 

10. Leg uit dat de toename van de gevraagde hoeveelheid zonneboiler systemen, 

als gevolg van het instellen van een subsidie, mede afhankelijk is van de 

prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid zonneboilers. 

Hoe gevoeliger consumenten zijn voor een prijsverandering, hoe sneller de 

toename van de vraag bij een prijsdaling (als gevolg van een subsidie) 

11. Bereken de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid, aan de hand van 

de prijswijziging op de markt als gevolg van de subsidie. 

De hoeveelheid steeg met 42,8%.  

De prijs daalde met -214/1500 *100% = -14,27% 

De prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid zonneboilers = 42,8/-14,27 = 

-3- 


