
 OEF 171024 maximumprijs 1 AM 

Pagina 1 van 2 

 

Opgave 1. Maximumprijs 1 AM 

Op een markt wordt een astma medicijn verhandeld. Voor dit medicijn is geen patent 

meer geldend waardoor iedereen vrij kan toetreden. In de praktijk komt op de markt 

een prijs tot stand waar de overheid niet over tevreden is. De overheid vindt de prijs 

te hoog en wil de consument beschermen. De overheid besluit daarom een 

maximumprijs is te stellen op deze markt.  

Kenmerken van de astma medicijnmarkt: 

Qv = Qa 
Qv = -1,25P + 10 

Qa = 2P - 3 
P = prijs in euro’s 

Q = afzet in miljoenen stuks 
Ingestelde maximumprijs: €3,-- 

 

Vul bovenstaande vraag- en aanbodlijn in, op onderstaande raster, en arceer daarna 

zowel het consumenten als het producenten surplus: 

1. Leg uit waarom een patent vrije toetreding op een markt onmogelijk maakt. 

Een patent is het alleenrecht om iets te maken/produceren. Je kunt dan niet 

vrijelijk gaan produceren en dus niet vrij toetreden. 

2. Bereken het oorspronkelijke evenwicht op deze markt voordat de overheid een 

maximumprijs instelde. 

-1,25P + 10 = 2P – 3 

-3,25P = -13 

dus P = €4,-- 

-1,25*4 + 10 = 5 dus 5 mln stuks 
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3. Bereken het tekort dat op de markt ontstaat door instelling van de 

maximumprijs. 

-1,25*3 + 10 = 6,25 miljoen stuks  

2*3 – 3 = 3 miljoen stuks  

Tekort = 3,25 miljoen stuks 

4. Leg uit dat een maximumprijs niet alleen voordelig is voor de consument. 

Door de maximumprijs ontstaat er schaarste en kan de consument niet aan 

het medcijn komen. Er is te weinig aanbod. 

5. Arceer in de grafiek het deel van het producentensurplus dat na instelling van 

de maximumprijs consumentensurplus is geworden. 

 
6. Arceer in de grafiek het het verlies aan welvaart dat na instelling van de 

maximumprijs is ontstaan 

 

 


