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Opgave 2
Min of meer
In Nederland is in 1969 het wettelijke minimumloon (wml) ingevoerd, dat mensen
die werken een basisinkomen garandeert. De hoogte van het wml wordt
sindsdien twee keer per jaar aangepast aan de gemiddelde loonontwikkeling van
de cao-lonen. Ook is het wml uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van
enkele sociale uitkeringen.
Een politieke partij is voorstander van het liberaliseren van de arbeidsmarkt en
stelt voor het wml af te schaffen. Dit voorstel moet gezien worden in het kader
van de economische situatie in Nederland in 2007.
Op 1 januari 2007 bedraagt het wml in Nederland 7,55 euro bruto per uur.
Nederland heeft hiermee, na Luxemburg, het hoogste wml in Europa. Van alle
Nederlandse arbeidsovereenkomsten wordt 95% collectief vastgelegd in cao’s.
In deze cao’s wordt afgesproken dat in de betrokken bedrijfstak het laagste loon
boven het wml ligt. Het deel van de beroepsbevolking dat een inkomen heeft op
of net boven het wml, is ongeveer 16 procent. Slechts een klein deel van deze
groep werkt fulltime. Het aantal vrouwen dat voor het wml werkt, is veel hoger
dan het aantal mannen. De mensen met een wml werken vooral in de
dienstverlenende sectoren.
In 2007 wordt een toenemende vraag naar hoogopgeleiden verwacht bij een
krappe arbeidsmarkt. De werkloosheid onder laagopgeleiden is al jaren een
probleem en door technologische veranderingen en het uitbesteden van
ongeschoold werk aan bedrijven in het buitenland, zal het aantal banen voor
laagopgeleide werknemers verder afnemen.
Daarbij komt dat Nederland in 2007 overgaat tot vrij verkeer van
arbeidskrachten uit acht nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Deze
werknemers moeten hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als
Nederlandse werknemers. Als er geen cao is in de bedrijfstak waar zij gaan
werken, geldt voor hen als laagst mogelijke loonschaal het wml. In het verleden
is gebleken dat veel werknemers uit die nieuwe lidstaten bereid zijn tegen een
lager loon dan het wml te werken.
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Schrijf een betoog over de afschaffing of de handhaving van het wml. Ga hierbij
uit van de situatie in Nederland in 2007, zoals blijkt uit de voorgaande
informatie.
In het betoog moeten de volgende onderdelen aan de orde komen.
a Beschrijf hoe het proces van vrije marktwerking op de arbeidsmarkt wordt
beperkt door het instellen van een minimumloon.
b Kies daarna of je voor afschaffing of voor handhaving van het wml bent en
beargumenteer je keuze aan de hand van de gevolgen voor drie van de
volgende acht aspecten van de Nederlandse economie.
1 personele inkomensverdeling
2 structurele werkloosheid
3 conjuncturele werkloosheid
4 internationale concurrentiepositie
5 deelname aan betaalde arbeid
6 informele sector
7 innovatie
8 scholingsgraad beroepsbevolking
Aanwijzingen
− De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten.
− Gebruik voor het betoog 160 woorden. Een afwijking van 30 woorden is
toegestaan.
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