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Opgave 2 

Minimumloon en werkloosheid 

Werkloosheid en het bestaan van een wettelijk minimumloon worden vaak met elkaar in 

verband gebracht. Terecht?  

Figuur 1 en tabel 1 verschaffen daarover enige informatie.  

In figuur 1 staat op de verticale as de werkloosheid onder mensen met een lage 

arbeidsproductiviteit in procenten van de totale groep arbeidskrachten met een lage 

arbeidsproductiviteit. Op de horizontale as staat de Kaitz-index: het minimumloon in 

procenten van het gemiddelde loon. 

minimumloon 

(Nederland = 100) 

Kaitz-index: 

minimumloon in % van 

gemiddeld loon 

CAO

algemeen 

verbindend? 

Nederland (Ned)                  100,0  56 ja 

België (Bel) 107,7  60 ja 

Frankrijk (Fr) 95,7  51 ja 

Spanje (Sp) 39,6  32 ja 

Portugal (Por) 26,9  45 ja 

Verenigd Koninkrijk (Vk) 75,2  40 nee 

Ierland (Ier) 73,9  55 nee 

Italië (Ita) 85,0  71 nee 

Oostenrijk (Oost) 88,0  62 ja 

Noorwegen (Noor) 122,0  64 nee 

Finland (Fin) 63,0  62 ja 

Denemarken (Dk) 148,1  54 nee 

2p 5  Bereken de hoogte van het gemiddelde loon in euro’s in Spanje als bekend is dat het 

minimumloon in Nederland € 12.781 bedraagt. 

Een onderzoeker doet op basis van figuur 1 en tabel 1 een tweetal uitspraken: 

uitspraak 1 

Een hoge Kaitz-index gaat samen met een relatief hoge werkloosheid onder arbeidskrachten 

met een lage arbeidsproductiviteit. 

uitspraak 2 

Het algemeen verbindend verklaren van CAO’s kan, bij een gelijk minimumloon, leiden tot 

een relatief lage Kaitz-index. 

2p 6  Leg uit hoe een verhoging van het minimumloon kan leiden tot meer werkloosheid onder 

arbeidskrachten met een lage arbeidsproductiviteit. 

2p 7  Is uitspraak 1 juist, op basis van de verstrekte gegevens? Licht het antwoord toe. 

2p 8  Geef een verklaring voor het in uitspraak 2 gegeven verband. 

figuur 1 

tabel 1 

Kaitz-index

werkloosheid
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