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De gecursiveerd woorden in deze lijst zijn gecorrigeerd ten opzichte van het boek. 

 

 

Hoofdstuk 1 

 p. 14, par. 1.3.3. In de paragraaf komt de ‘Philips-curve’ ter sprake. Dit moet zijn de ‘Phillips-

curve’ (met dubbel l), genoemd naar de Nieuw-Zeelandse econoom AW Phillips. 

 

 p. 18, opgave 5, 5
e
 regel. Hier moet staan: (…) product tot 3 miljoen euro heeft teruggebracht. 

 

 

Hoofdstuk 2 

 p. 22, par. 2.1.1, 2
e
 alinea, 9

e
 regel. Hier moet staan: (...) zou de econoom aan de geldigheid van 

zijn theorie (…) 

 

 p. 25-26, par. 2.1.4. In de hele paragraaf komen de begrippen ‘invoer’ en ‘uitvoer’ voor. Hiermee 

wordt in dit geval ‘input’ resp. ‘output’ bedoeld. Verander dus ‘invoer’ in ‘input’ en ‘uitvoer’ in 

‘output’. 

 

 p. 25, fig. 2.1. Als toelichting bij de blauwe pijl moet staan: Stroom van input en output of: 

Stroom van productiefactoren  en producten en diensten.  Bij de blauwe pijl rechtsonder in het 

schema kan ‘werk’ beter vervangen worden door ‘arbeid’. 

 

 p. 26, par. 2.1.4, 2
e
 alinea, 1

e
 regel. Met ‘binnenste cirkel’ wordt bedoeld: de binnenste pijlen. 

 

 p. 26, par. 2.1.4, 3
e
 alinea, 1

e
 regel. Met ‘buitenste cirkel’ wordt bedoeld: de buitenste pijlen. 

 

 p. 26, par. 2.1.5, 1
e
 alinea, 4

e
 regel. Hier moet staan: (…) en beschrijft enkele basisideeën (…) 

 

 p. 27, par. 2.1.5, 1
e
 alinea, 1

e
 regel e.v. Hier moet staan: ‘De grens van de productiecapaciteit is 

een grafiek die de verschillende combinaties van output (…) toont (…)’ Ook waar verder op deze 

pagina van ‘uitvoer’ wordt gesproken dient ‘output’ te worden gelezen. 

 

 p. 37, par. 2.8, vraag 5, 3
e
 regel. Hier moet staan: ‘(…) om de keuze van de maatschappij weer te 

geven tussen een schoon milieu en hoge lonen.’ 

 

 p. 41, uitleg tabel A.1, 1
e
 regel. Er ontbreekt een aantal woorden in de uitleg. Er moet staan: ‘In 

deze tabel wordt het aantal romans dat Emma koopt weergegeven bij een verschillend 

inkomensniveau en bij verschillende prijzen.’  Verder wordt in deze tabel, evenals in figuur 3 van 

p. 42, gesproken over ‘de hoeveelheid vraag’. Dit moet zijn: de gevraagde hoeveelheid. 

 

 

Hoofdstuk 3 

 p. 55, par. 3.2.1, 1
e
 alinea, 3

e
 regel. Hier moet staan: ‘Economen gebruiken de term absoluut 

kostenvoordeel wanneer ze de productiviteit van een persoon, bedrijf of land met die van een 

ander vergelijken.’ 
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 p. 56, par. 3.2.2, 1
e
 alinea, 5

e
 regel. Hier moet staan: ‘In ons voorbeeld heeft de boer een lagere 

opportunity cost (…)’  

 

 p. 57, 1
e
 regel. Hier moet staan: aardappels is dus een derde ons vlees. 

 

 

Hoofdstuk 4 

 p. 72, 3
e
 regel boven figuur 4.3. Hier moet staan: Prijzen van gerelateerde producten 

 

 p. 74, 3
e
 variabele in tabel 4.1. Hier moet staan: Prijzen van gerelateerde producten 

 

 p. 80, par. 4.4.1, figuur 4.9. Zowel in figuur a als in figuur b zijn de woorden ‘vraag’ en ‘aanbod’ 

verwisseld. 

 

 p. 82, figuur 4.10. Bij de stijgende curve staat ‘Vraag’; dit moet zijn ‘Aanbod’. . 

 

 p. 82, par. 4.4.2, 1
e
 alinea, 3

e
 regel onder 1. Hier moet staan: ‘De aanbodcurve blijft onveranderd 

omdat het weer geen directe invloed heeft op de bedrijven die ijsjes verkopen.’ 

 

 

Hoofdstuk 5 

 Algemeen: in dit hoofdstuk worden de symbolen H en Q door elkaar gebruikt. Ze betekenen echter 

hetzelfde, namelijk Hoeveelheid / Quantity. Ook het symbool V (Vraag) in dit hoofdstuk heeft 

dezelfde betekenis. Het meest gebruikelijke symbool is het Engelse Q. 

 

 p. 95, par. 5.1.1, 2
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: ‘Wanneer de prijs van benzine stijgt, daalt de 

vraag naar benzine de eerste maanden maar beperkt.’ Het gaat dus niet per se om de eerste twee 

maanden. 

 

 p. 96, par. 5.1.3, 1
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: (...) tussen twee punten op een vraagcurve 

(…) 

 

 p. 96, par. 5.1.3, 2
e
 alinea, 3

e
 regel. Hier moet staan: ‘Gaan we nu van punt A naar punt B, dan 

daalt de prijs met 33 procent en stijgt de hoeveelheid met 50 procent, wat aangeeft dat de 

prijselasticiteit van de vraag 50/33 ofwel 1,5 procent is.’ 

 

  p. 97, par. 5.1.4, 2
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: ‘Aangezien de prijselasticiteit van de vraag 

meet hoeveel de gevraagde hoeveelheid reageert op veranderingen in de prijs, is die (nl. de 

prijselasticiteit) sterk gerelateerd aan de vorm van de vraagcurve.’ 

 

 p. 97, par. 5.1.5, 1
e
 alinea, 6

e
 regel. Hier wordt gesproken over ‘P1’. Dit moet zijn: P. 

 

 p. 97, par. 5.1.5, 3
e
 alinea, 6

e
 regel 

‘V’ vervangen door ‘Q’ (twee maal) 

 

 p. 101, par. 5.1.6, 2
e
 alinea (casestudy niet meegerekend), 2

e
 regel. Hier moet staan: ‘Wanneer de 

prijs bijvoorbeeld € 1 bedraagt, is de vraag inelastisch en een prijsverhoging naar € 2 heeft een 

stijging van de marktomzet tot gevolg.’ 

 

 p. 102, par. 5.1.7, 2
e
 kolom, 1

e
 alinea, 8

e
 regel. In plaats van ‘euro’ dient hier ‘dollar’ gelezen te 

worden. 
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 p. 103, par. 5.1.7, 4
e
 alinea, formule. De formule moet zijn: 

 

Kruislingse prijselasticiteit van de vraag = 
Procentuele verandering de gevraagde hoeveelheid goed 1 

Procentuele verandering in de prijs van goed 2 

 

 p. 104, par. 5.2.2, 2
e
 alinea, berekening onderaan. Deze moet zijn: 

 

Procentuele prijsverandering = 
(3,15 – 2,85) 

= 10 procent 
3,00 × 1,00 

 

 p.105, par. 5.2.3, 1
e
 alinea, 3

e
 regel. Hier moet staan: ‘In het extreme geval van een elasticiteit van 

nul, zoals te zien in grafiek a, is het aanbod volmaakt inelastisch en is de aanbodcurve verticaal.’ 

 

 p.105, par. 5.2.3, 2
e
 alinea, 4

e
 regel. Hier moet staan: ‘Voor lage aangeboden hoeveelheden is de 

aanbodelasticiteit hoog (…)’ 

 

 p.105, par. 5.2.3, 2
e
 alinea, 8

e
 regel. Hier moet staan: ‘Wanneer de aangeboden hoeveelheid 

verhoogt, beginnen bedrijven hun maximale capaciteit te bereiken.’ 

 

 p. 106, par. 5.2.3, uitleg figuur 5.6, 2
e
 regel. Hier moet staan: ‘U ziet dat alle procentuele 

veranderingen zijn berekend volgens de middelpuntmethode.’ 

 

 p. 108, 2
e
 alinea, 5

e
 en 6

e
 regel. ‘H stijgt ’ vervangen door ‘Q stijgt’ (regel 5) en ‘Q daalt’ 

vervangen door ‘P daalt’ (regel 6) 

 

 p. 108,  par. 5.3.1, figuur 5.8, punt 3. Hier moet staan: ‘(…)en een verhoudingsgewijs kleinere 

toename van de verkochte hoeveelheid.’ 

 

 p. 114, par. 5.7, vraag 8. Hier moet staan: ‘Wat is de prijselasticiteit van het aanbod van 

schilderijen van Picasso?’ 

 

 p. 116, par. 5.8. vraag 6. De uiteindelijke vraag moet zijn: ‘Wat is de prijselasticiteit van beide 

opties?’ 

 

 p. 116, par. 5.8. vraag 8b. De vraag moet zijn: ‘Heeft een permanente prijsverhoging meer effect 

over 1 jaar of over 5 jaar?’ 

 

 

Hoofdstuk 6 

 p. 130. par. 6.2.1, figuur 6.6. De zinnen links in de marge moeten van boven naar onderen 

respectievelijk zijn: ‘Prijs die kopers betalen’, ‘Prijs zonder belasting’, ‘Prijs die verkopers 

krijgen’. 

 

 p. 130, figuur 6.6. Bij de stijgende curve staat ‘Supply S1’; dit moet zijn ‘Aanbod A1’. . 

 

 p. 132, 1
e
 alinea, 6

e
 regel. Hier moet staan: (...) verschuift de aanbodcurve (…) 

 

 

Hoofdstuk 7 

 p. 152, figuur 7.6, 2
e
 regel. Hier moet staan: (…) de gevraagde hoeveelheid H1 (…) 

 

 p. 153, vanaf 3
e
 alinea. Vervang ‘hoeveelheid betaald door kopers’ door ‘bedrag betaald door 

kopers’ en ‘hoeveelheid ontvangen door verkopers’ door ‘bedrag ontvangen door verkopers’. 
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Hoofdstuk 8 

 p. 166, paragraaf 8.1, tweede alinea, vierde regel. Hier moet staan: (…) of bij kopers (…) 

 

 p. 167, 1
e
 alinea, 3

e
 regel. Hier moet staan: (...) voordeel dat verkopers in een markt (…) 

 

 p. 181, opgave 13, vraag b. Hier moet staan: (…) aan kopers wordt opgelegd (…) 

 

 p. 181, opgave 13, vraag c. Hier moet staan: (…) uw antwoord op vraag b) om (…) 

 

 

Hoofdstuk 9 

 p. 189, 3
e
 alinea, 1

e
 bullet. Hier moet staan: (...) en een product importeert (…) 

 

 

Hoofdstuk 10 

 p. 213, 1
e
 alinea, 1

e
 regel. Duidelijker is: Beneden dit productieniveau (…) 

 

 p. 213, 1
e
 alinea, 4

e
 regel. Duidelijker is: De planner produceert ook niet boven dit niveau (…) 

 

 p. 228, opgave 9, vraag c. Hier moet staan: (…) in antwoord a en b. 

 

 p. 229, 1
e
 regel. Hier moet staan: (…) de vervuiling tot 120 eenheden (…). 

 

 p. 229, 7
e
 regel. Dit moet zijn: vraag b. 

 

 

Hoofdstuk 11 

 Algemeen: in dit hoofdstuk wordt een aantal economische termen gebruikt die in de economie ook 

met andere gangbare termen aangeduid worden: 

 

term gebruikt in het boek gangbare term  

particuliere goederen private goederen 

collectieve goederen publieke goederen 

gemeenschappelijke middelen gemeenschappelijke hulpbronnen 

niet-deelbaar uitsluitbaar 

 

 p. 232, par. 11.1, definitie in de marge van ‘collectieve goederen’. Hier moet staan: ‘goederen die 

niet niet-deelbaar en niet rivaliserend zijn’. Het gaat, met andere woorden, hier juist om deelbare 

goederen. 

 

 p. 232, par. 11.1, laatste alinea (onder 4). Een beter voorbeeld dan dat van de brandweer is hier het 

voorbeeld van kabel-tv  (ook genoemd in figuur 11.1). Kabel-tv is een natuurlijk monopolie, want 

het is een uitsluitbaar goed – het is mogelijk wanbetalers uit te sluiten – maar er is geen rivaliteit – 

het beeld van de buurman wordt niet slechter als jij tv kijkt via de kabel. 

 

 p. 237, casestudy, 3
e
 alinea, 5

e
 regel. Hier moet staan: ‘Toch staan er geen stoplichten op iedere 

hoek en kiezen mensen soms voor een kleine auto zonder airbags of antiblokkeersysteem.’ 

 

 p. 240, par. 11.3.2, 2
e
 alinea, 3

e
 regel. Hier moet staan: ‘In dit geval, is het gebruik niet 

rivaliserend en is de weg een collectief goed.’ 
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 p. 240, In het nieuws, 2
e
 kolom, laatste alinea. Hier zijn twee woorden weggevallen. Er moet 

staan: ‘Daarnaast berekent Singapore het maximale aantal auto’s dat buiten de stadskern kan 

rijden zonder vervuiling en veilt de stad iedere maand licenties aan autoverkopers.’  

 

 p. 241, In het nieuws, 1
e
 kolom, 2

e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: ‘Met dit systeem verspilt 

Singapore geen middelen aan infrastructuurprojecten die de files en de vervuiling niet oplossen. 

 

 p. 244, par. 11.4, 3
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: ‘Soms, zoals bij de verkoop van 

vervuilingsvergunningen, is de oplossing dat de overheid eigendomsrechten helpt definiëren (…)’ 

 

 p. 245, par. 11.8, vraag 1b. De laatste vraag moet zijn: ‘Is het gebruik in de vrije markt van 

gemeenschappelijke middelen meestal groter of kleiner dan de efficiënte hoeveelheid?’ 

 

 p. 246, opgave 8, vraag d, 2
e
 regel. Hier moet staan: (…) die een grotere vangst (…). 

 

 

Hoofdstuk 12 

 p. 267, par. 12.4.2, 8
e
 regel. Hier moet staan: (...) schaalvoordeel bij lage outputniveaus, (…). 

 

 p. 267, Aanvullende informatie, 3
e
 alinea, 3

e
 regel. Hier moet staan: (...) eraan, een vijfde slijpt 

(…). 

 

 p. 268, 2
e
 alinea, 6

e
 regel. Hier moet staan: (...) het bedrijf niet van dit voordeel kunnen profiteren 

en hogere gemiddelde totale kosten hebben. 

 

 p. 272, opgave 5. In de kolom ‘Werknemers’ moet staan: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (i.p.v. overal 0). 

 

 

Hoofdstuk 13 

 p. 284, 2
e
 regel. Hier moet staan: U moet een nieuw kaartje moet kopen. 

 

 p. 286, 2
e
 regel. Hier moet staan: (…) te vermenigvuldigen èn te delen door H (…). 

 

 p. 291, fig. 13.8, grafiek (c). Bij de horizontale as van de rechtergrafiek Q vervangen door H (drie 

maal). 

 

 

Hoofdstuk 14 

 p. 302, inleiding, 2
e
 alinea, 5

e
 regel. Hier moet staan: ‘(…) worden kopers en verkopers in 

competitieve markten die hun eigen belang najagen onbewust geleid door een onzichtbare hand 

(…)’  

 

 p. 303, 1
e
 regel. Hier moet staan: We bespreken elk van deze oorzaken. 

 

 p. 305, par. 14.1.3, 1
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: ‘We hebben toen gezegd dat sommige 

goederen in de economie niet-deelbaar en niet rivaliserend zijn.’ 

 

 p. 307, par. 14.2.2, 4
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: ‘In de laatste kolom van tabel 14.1 (…)’ 

 

 p. 308, par. 14.2.2, tabel 14.1, 5
e
 kolom, kopje. Hier moet staan: 

‘Marginale opbrengsten (MO = ΔTO/ΔH)’. 
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 p. 308, par. 14.2.2, 1
e
 alinea, 4

e
 regel. Hier moet staan: ‘Om de verkochte hoeveelheid te verhogen, 

moet een monopolist de prijs van zijn product verlagen.’ 

 

 p. 309, par. 14.2.2, figuur 14.3. De cijfers op de y-as onder de 0 moeten zijn : -1, -2, -3 en -4 (in 

plaats van resp. -21, -22, -23, -24).  

 

 p. 310, par. 14.2.3, laatste alinea, 1
e
 regel. Hier moet staan: ‘De gelijkheid van marginale 

opbrengsten en marginale kosten …’ 

 

 p. 314, par. 14.3.1, kopje e.v. Het kopje moet zijn: ‘Welvaartsverlies’. Ook waar verder in dit 

hoofdstuk gesproken wordt over ‘onvermijdelijke verliezen’ moet ‘welvaartsverlies’ gelezen 

worden. 

 

 p. 314, par. 14.3.1, 2
e
 alinea, 4

e
 regel. Hier moet staan: (…) de sociaal efficiënte hoeveelheid (…). 

 

 p. 318, par. 14.4.1, 3
e
 alinea, 5

e
 regel. Hier moet staan: ‘Ten slotte voorkomen de antitrustwetten 

dat bedrijven hun activiteiten zo organiseren dat markten minder competitief worden.’ 

 

 p. 322, par. 14.5, 1
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: ‘In veel gevallen proberen bedrijven echter 

hetzelfde product aan verschillende klanten voor verschillende prijzen te verkopen (…)’ 

 

 p. 334, opgave 16, 5
e
 regel. Hier moet staan: (…) van onze monopolist proportioneel in 

verhouding staan (…). 

 

 p. 335, opgave 16, vraag g). Hier moet staan: (…) antwoorden op vraag e) en f) (…). 

 

 

Hoofdstuk 15 

 Algemeen: waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over producten e.d. die meegenomen worden in 

het BPP, wordt bedoeld dat ze daarbij worden betrokken of worden meegerekend. 

 

 p. 344, par. 15.2.6, 6
e
 regel. Er moet staan: ‘Producten en diensten worden dus meegenomen in het 

BBP van het land waarin zij zijn geproduceerd (…)’ 

 

 p. 345, Aanvullende informatie, 1
e
 kolom, laatste alinea, 4

e
 regel. Hier moet staan: ‘Deze 

meeteenheid verschilt met het netto nationaal product doordat indirecte bedrijfsbelastingen (…) 

niet worden meegerekend (…)’ 

 

 p. 355, par. 15.5, 4
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: (…) kwaliteit van hun opleiding, (…). 

 

 

Hoofdstuk 16 

 p. 367, par. 16.1.1, 2
e
 alinea onder 4. In deze alinea wordt het dollarteken gebruikt in plaats van 

het euroteken. 

 

 p. 367, par. 16.1.1, laatste regel onder 4. Hier moet staan: ‘Dit houdt in dat de prijs van de 

gemiddelde consumptie in 2002 175 procent is van de prijs van de gemiddelde consumptie in 

2001.’ 

 

 p. 368, Aanvullende informatie, 1
e
 kolom, 1

e
 alinea, 2

e
 regel. Er moet staan: ‘(…) probeert het 

Bureau of Labor Statistics zoveel mogelijk producten en diensten op te nemen die door een 

doorsneeconsument worden gekocht.’ 
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 p. 369, par. 16.1.1, 1
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: Het inflatiepercentage tussen twee 

opeenvolgende jaren wordt dus als volgt berekend (…)’ 

 

 p. 372, par. 16.1.2, 3
e
 alinea, 7

e
 regel. Hier moet staan: ‘Uiteindelijk heeft het Bureau of Labor 

Statistics wel de video opgenomen in de gemiddelde consumptie van producten en diensten (…)’ 

 

 p. 373, par. 16.1.3, 3
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: Ten eerste is het zo dat (…). 

 

 p. 378, figuur 16.3. Het onderste cijfer op de verticale as moet zijn: -5 

 

 p. 394, casestudy, 1
e
 alinea, laatste zin. Hier moet staan: ‘(…) stelt ons in staat om niet-

vernieuwbare bronnen te vervangen door alternatieve bronnen.’ 

 

 

Hoofdstuk 17 

 p. 386, par. 17.1, 1
e
 alinea, laatste regel. Hier moet staan: (…) het reële BBP van 2000. 

 

 p. 387, tabel 17.1ª, 2
e
 kolom. De gegevens is de 2e kolom zijn onjuist. Hier moet staan: 

 

Land Periode 

Japan 1890-2000 

Brazilië 1900-2000 

Mexico 1900-2000 

Canada 1870-2000 

Duitsland 1870-2000 

China 1900-2000 

Argentinië 1900-2000 

Verenigde Staten 1870-2000 

India 1900-2000 

Indonesië 1900-2000 

Verenigd Koninkrijk 1870-2000 

Pakistan 1900-2000 

Bangladesh 1900-2000 

 

 p. 388, Aanvullende informatie, 1
e
 kolom, 2

e
 alinea, 3

e
 regel. Hier moet staan: (…) $ 200 miljard. 

 

 p. 388, Aanvullende informatie, 2
e
 kolom, 1

e
 alinea, 5

e
 regel. Hier moet staan: (…) $ 200 miljard. 

 

 p. 392, Aanvullende informatie, 1
e
 kolom, 15

e
 regel. Hier moet staan: Y = A•F(L, K, H, N) 

 

 p. 392, Aanvullende informatie, 2
e
 kolom, 3

e
 regel. Hier moet staan: xY = A•F(xL, xK, xH, xN) 

 

 p. 397, 1
e
 alinea, laatste regel. Hier moet staan: (…) neiging om sneller te groeien (…). 

 

 p. 398, 3
e
 alinea, 8

e
 regel. Hier moet staan: (…) hebben daarom niet altijd (…). 

 

 p. 407, 4
e
 alinea, 3

e
 regel. Hier moet staan: (…) de arme landen in staat  zou stellen om hun 

levensstandaard (…). 

 

 

Hoofdstuk 18 

 p. 419, par. 18.1.2, 1
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: (…) hun fondsen indirect ter beschikking 

(…). 
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 p. 429, par. 18.3.2, 2
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: (…) reageren op prikkels. 

 

 p. 430, par. 18.3.2, figuur 18.2. De cijfers op de x-as moeten respectievelijk zijn $ 1.200 en $ 

1.600. 

 

 p. 431, par. 18.3.2, 2
e
 alinea, 6

e
 regel. Hier moet staan: ‘Het aanbod van leenfondsen zal toenemen 

en de aanbodcurve zal naar rechts bewegen (…).’ 

 

 p. 432, par. 18.3.3, 1
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: ‘Ten tweede; in welke richting zal de 

vraagcurve wijzigen?’ 

 

 p. 441, par. 18.8, vraag 10b. De laatste zin moet zijn: ‘Vergelijk de omvang van de veranderingen 

met de $ 20 miljard die de overheid extra leent.’ 

 

 

Hoofdstuk 19 

 p. 444 e.v., par. 19.1. In deze paragraaf gaat het om de ‘huidige’ waarde van een geldbedrag. Veel 

gebruikelijker is echter de term contante waarde. 

 

 p. 444, par. 19.1, 1
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: (…) of € 100 over tien jaar. 

 

 p. 447 e.v., par. 19.2.1. In deze paragraaf gaat het over ‘bruikbaarheid’. Dat is een vreemde 

vertaling van het Engelse begrip ‘utility’. Veel gebruikelijker is de term nut. 

 

Oorspronkelijke term Volgens boek Vervangen door 

Utility Bruikbaarheid Nut 

Utility function Bruikbaarheidsfunctie Nutsfunctie 

Marginal utility Marginale bruikbaarheid Marginaal nut 

 

Hoofdstuk 20 

 p. 462, 3
e
 alinea, 5

e
 regel. Hier moet staan: Zoals we zullen zien (…). 

 

 p. 472, 3
e
 alinea, 3

e
 regel. Hier moet staan: Dit betekent dat 52 / 55 (…). 

 

 p. 472, 3
e
 alinea, 9

e
 regel. Hier moet staan: In dit voorbeeld is 156 / 208 (…). 

 

 p. 474, 1
e
 alinea, 4

e
 regel. Hier moet staan: (…) het ideaal van volledige werkgelegenheid. 

 

 p. 479, 3
e
 alinea, 4

e
 regel. Hier moet staan: (…) van werkloosheid is: in een economie (…). 

 

 

Hoofdstuk 21 

 p. 499, 1
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: (…) om goederen en diensten (…). 

 

 p. 499, par. 21.1.1, 1
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: (…) onderscheidt het zich van andere (…). 

 

 p. 499, par. 21.1.1, 3
e
 alinea, 6

e
 regel. Hier moet staan: ‘De omvang van de toekomstige 

afbetalingen op deze lening wordt gemeten in euro’s en niet in een hoeveelheid goederen en 

diensten.’  

 

 p. 502, par. 21.1.3. In de titel van deze paragraaf mag ‘Amerikaanse’ worden weggelaten. Ook in 

de tekst kan ‘Amerikaanse’ zonder probleem vervallen. 
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 p. 507, De Europese Centrale Bank, 4
e
 regel. Er wordt gesproken over 15 lidstaten van de EU; 

inmiddels zijn dit 27 lidstaten. 

 

 p. 507, par. 21.2.2, laatste alinea, laatste zin. Hier moet staan: ‘Om redenen die uitgebreid worden 

besproken in de volgende hoofdstukken, hebben de beleidsbeslissingen van de FOMC op de lange 

termijn een belangrijke invloed in de economie op het inflatiepercentage, en op de korte termijn 

op de werkloosheid en de productie.’ 

 

 p. 511, par. 21.3.3, optelsom net boven het midden van de pagina. De vier bedragen bij elkaar 

worden pas na het continue geldscheppingsproces € 1.000,00. De optelsom is duidelijk als hij als 

volgt wordt weergegeven: 

 

€ 100,00 

€ 90,00 

€ 81,00 

€ 72,90 

. . . . . . . . . 

________ 

€ 1.000,00 

 

De rij puntjes geeft hierbij het geldscheppingsproces weer. 

 

 p. 512, par. 21.3.4. In deze paragraaf (en de volgende) wordt de rol van de (Amerikaanse) ‘Fed’ 

besproken. Dit kan zonder verlies van algemeenheid worden vervangen de (Europese) ‘ECB’. 

 

 p. 513, par. 21.3.4, 2
e
 alinea, 8

e
 regel. Hier moet staan: ‘Anderzijds betekent een afname van de 

reservevereisten dat de reserveratio afneemt, de geldmultiplier vergroot en dat de geldvoorraad 

toeneemt.’ 

 

 p. 513, par. 21.3.4, 5
e
 alinea, 6

e
 regel. Hier moet staan: ‘Dit moedigt de banken aan om te lenen 

van de Fed, waardoor de omvang van de reserves toeneemt. Dit doet vervolgens de geldvoorraad 

weer toenemen.’ 

 

 p. 516, par. 21.5, 6
e
 punt, 3

e
 regel. Hier moet staan: ‘De Fed kan ook de geldvoorraad vergroten 

door de reservevereisten te verlagen of het discontopercentage te verlagen. De geldvoorraad kan 

ook worden beperkt door reservevereisten te verhogen of het discontopercentage te verhogen.’ 

 

 p. 518, par. 21.8, vraag 5. Het adres van de website van de Federal Reserve Bank van St. Louis 

moet zijn: http://www.stlouisfed.org/ 

 

 p. 519, par. 21.8, vraag 13e. Bedoeld wordt hier dat de bank vasthoudt aan 10 procent reserve. 

 

 

Hoofdstuk 21 

 p. 521 e.v. Overal in dit hoofdstuk kan de (Amerikaanse) ‘Fed’ zonder verlies van algemeenheid 

worden vervangen door de (Europese) ‘ECB’. 

 

 

Hoofdstuk 22 

 p. 524, par. 22.1.2, 2
e
 alinea, 5

e
 regel. Hier moet staan: ‘Als de Fed overheidsobligaties koopt, dan 

betaalt zij deze met dollars en breidt zij daardoor de geldvoorraad uit.’ 

 

 p. 530, par. 22.1.6, 2
e
 alinea. De vergelijking moet zijn: ‘M x V = P x Y’ 

http://www.stlouisfed.org/
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 p. 539, par. 22.2.5, 2
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: ‘Eén voorbeeld waaruit blijkt dat inflatie 

sparen ontmoedigt, is de wijze waarop de inflatie omgaat met de belasting op kapitaalwinsten 

(…).’ 

 

 

Hoofdstuk 23 

 p. 553, 1
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: (…) de toename van de beroepsbevolking (…). 

 

 p. 560, par. 23.3.1, 2
e
 alinea, 7

e
 regel. Hier moet staan: (…) het prijspeil van invloed is op de voor 

consumptie (…). 

 

 p. 561, par. 23.3.1, 1
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: ‘Als de prijzen dalen, dan zijn deze euro’s 

meer waard omdat er meer goederen en diensten mee kunnen worden gekocht.’ 

 

 p. 569, par. 23.4.4, kopje. Het kopje moet luiden: ‘Waarom de geaggregeerde aanbodcurve op de 

korte termijn opwaarts buigt’. 

 

 p. 570, 1
e
 alinea, 6

e
 regel. Hier moet staan: (…) boven zijn natuurlijke hoeveelheid. 

 

 p. 570, 1
e
 alinea, 7

e
 regel. Hier moet staan: (…) onder zijn natuurlijke hoeveelheid. 

 

 p. 576, par. 23.5.1, figuur 23.8, in grijze tekstblok 1 en in de 1
e
 regel van het uitleg. ‘Een afname 

van de geaggregeerde vraag’ moet zijn: ‘Een toename van de geaggregeerde vraag.’  

 

 p. 576, figuur 23.8. In de laatste regel van de toelichting en in het grijze tekstblok 4 moet staan: 

natuurlijke hoeveelheid (i.p.v. percentage). 

 

 p. 580, par. 23.5.2, 3
e
 alinea, 1

e
 regel. Hier moet staan: ‘In deze figuur kunnen we de gevolgen van 

een verschuiving naar links van het geaggregeerde aanbod volgen.’ 

 

 p. 581, par. 23.5.2, uitleg figuur 23.11, 1
e
 regel. Hier moet staan: ‘Het opvangen van een nadelige 

verschuiving van het geaggregeerde aanbod.’ 

 

 

Hoofdstuk 24 

 p. 600, 3
e
 alinea, 2

e
 regel. Hier moet staan: (…) een veranderende doelstelling voor het 

rentepercentage (…). 

 

 p. 605, 1
e
 alinea, 6

e
 regel. Hier moet staan: (…) omdat een hoger inkomen een toename van (…). 

 

 


