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Opgave 1. Minimum- en maximumprijzen AM 

Als de overheid ontevreden is over de uitkomst van de marktwerking op een 

bepaalde markt, kan de overheid besluiten in te grijpen. Dat kan ze onder andere 

doen door het instellen van een minimumprijs of een maximumprijs. 

1. Geef een voorbeeld van een markt waarbij de overheid ontevreden is over de 

uitkomst van de markt. 

Een agrarische markt waarbij de prijs op de markt die tot stand komt zo laag is 

dat alle boeren failliet dreigen te gaan. 

Een markt van een vervuilend product waarbij de overheid de milieuvervuiling 

wil terug dringen. 

2. Ligt een minimumprijs boven of onder het marktevenwicht? Leg uit waarom. 

Er boven. Het betreft de minimale prijs die moet worden betaalt. 

3. Leg uit waarom er bij het instellen van een minimumprijs een overschot op de 

markt zal ontstaan. 

Bij een prijs hoger dan het evenwicht zal de gevraagde hoeveelheid terug 

lopen en de aangeboden hoeveelheid oplopen waardoor een overschot 

ontstaat. 

4. Op welke manier zal de overheid het overschot moeten oplossen? Leg uit 

waarom. 

Door het overschot op te kopen. Doet ze dat niet, dan blijven de aanbieders 

met onverkoopbare overschotten zitten (bij die minimumprijs) en zullen ze 

failliet gaan. 

5. Ligt een maximumprijs boven of onder het marktevenwicht? Leg uit waarom. 

Er onder. Het is de maximale prijs die op een markt gevraagd mag worden. 

Ligt die prijs op of boven het evenwicht dan is er geen sprake meer van een 

maximumprijs en zal de evenwichtsprijs op de markt gelden. 

6. Leg uit waarom er bij het instellen van een maximumprijs makkelijk een zwarte 

markt in het product kan ontstaan. 

Het aanbod is laag door de bij die prijs geldende leveringsbereidheid, terwijl 

aanbieders best meer willen aanbieden als de prijs hoger mocht zijn. Dat 

terwijl veel consumenten die nu door de schaarste het product niet kunnen 

krijgen bereid zijn veel meer voor dat product te betalen. Voor beide partijen is 

het dan interessant om dat wat niet mag te doen, zwart handelen tegen een 

hogere prijs. De producent omdat hij meer verdient, de consument omdat hij 

het product eindelijk kan kopen. 

  


