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Vraag Antwoord Scores

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 8 
 
Te beoordelen onderdeel: 
 
a De beperking van het proces van vrije marktwerking door het instellen 

van een wml is correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan een antwoord waaruit blijkt dat de instelling van 
een minimale prijs voor arbeid die boven de marktprijs ligt, zal leiden 
tot een vraagtekort / aanbodoverschot. 

 
b Indien gekozen voor afschaffing van het wml: drie van de gegeven 

acht aspecten. 
Te denken valt aan een antwoord waaruit blijkt: 
1 dat de personele inkomensverdeling in Nederland schever wordt 

doordat de werknemers die nu het wml ontvangen een lager 
inkomen zullen ontvangen, terwijl de relatief krappe arbeidsmarkt 
voor hoogopgeleiden kan leiden tot (verdere) stijging van de 
hogere (primaire) inkomens. 

2 dat de structurele werkloosheid van laaggeschoolden zal dalen 
doordat de daling van het loonniveau van laagopgeleiden kan 
leiden tot een toename van de vraag naar ongeschoolde arbeid / 
substitutie van kapitaal door arbeid.  

4 dat de internationale concurrentiepositie van Nederland zal 
verbeteren doordat de loonkosten per eenheid product kunnen 
dalen door afschaffing van het relatief hoge wml. 

5 dat de deelname aan betaalde arbeid toeneemt, doordat (meer) 
tweeverdieners / parttimers meer uren gaan werken om daling van 
het inkomen door een lager uurloon op te vangen met meer uren 
werken, 
of 
dat een daling van de hoogte van sociale uitkeringen (gekoppeld 
aan de hoogte van het wml) voor uitkeringsgerechtigden een 
prikkel kan zijn tot versnelde terugkeer naar / intrede in het 
arbeidsproces. 

6 dat, doordat de loonkosten van geregistreerde arbeid dalen als 
gevolg van de afschaffing van het wml, werkgevers minder vlug 
geneigd zijn mensen niet-geregistreerde arbeid te laten verrichten / 
zwart te laten werken. 

8 dat de gemiddelde scholingsgraad van de beroepsbevolking hoger 
wordt, doordat de grotere primaire inkomensverschillen tussen 
laaggeschoold en hooggeschoold werk een prikkel zou kunnen zijn 
tot meer / betere scholing. 
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b Indien gekozen voor handhaving van het wml: drie van de gegeven 
acht aspecten. 
Te denken valt aan een antwoord waaruit blijkt: 
1 dat de personele inkomensverdeling in Nederland niet (nog) 

schever mag worden. Het wml kan voorkomen dat werknemers in 
de laagste loonschalen en uitkeringsontvangers hun inkomen zien 
dalen, terwijl de krappe arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden kan 
leiden tot (verdere) stijging van de hogere inkomens. 

3 dat het risico op conjuncturele werkloosheid kleiner wordt, doordat 
het wml (en de koppeling aan enkele sociale uitkeringen) zorgt 
voor een zeker bestaansminimum dat de koopkracht en daarmee 
de effectieve vraag op peil houdt. 

4 dat de nadelige gevolgen van het hoge Nederlandse niveau van 
het wml voor de internationale concurrentiepositie beperkt zijn, 
doordat dit loon vooral betaald wordt in dienstverlenende sectoren 
die doorgaans minder exporteren dan andere sectoren. 

6 dat de handhaving van het wml kan voorkomen dat werkzoekenden 
eerder kiezen voor niet-geregistreerde betaalde arbeid / zwart 
werken, omdat deze bij afschaffing van het wml netto meer zouden 
kunnen opleveren. 

7 dat de handhaving van het wml gunstig kan zijn voor de mate van 
innovatie omdat bedrijven / werkgevers eerder zullen kiezen voor 
diepte-investeringen. 

 
Opmerking 
Noteer voor elk onderdeel 0, 1 of 2 punten: 
0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel  
2 → (vrijwel) geheel goed 
 
Indien er geen sprake is van consistentie in de argumenten of het 
gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis −1 
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