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Opgave 1. Maximumprijs 3 

Een bepaalde pijnstiller op de markt is op onverklaarbare wijze flink in prijs gestegen. 

De pijnstiller heeft als eigenschap dat ze weinig bijwerkingen heeft, en is daarom een 

belangrijke pijnstiller op de markt. 

In een goed functionerende markt zou door toetreding van nieuwe fabrikanten de 

prijs vanzelf weer dalen. Dat gebeurt in de praktijk niet. Alle grote medicijnfabrikanten 

produceren de pijnstiller. En ook al kunnen onderzoekers dit niet bewijzen, zij 

verwoorden de gedachte dat er sprake kan zijn van verboden prijsafspraken tussen 

de fabrikanten. 

Op het medicijn rust overigens geen patent meer. 

De onderzoekers adviseren daarom de overheid om een maximumprijs in te stellen 

die gelijk is aan de prijs die in het verleden tot stand kwam. De onderzoekers stellen 

dat een dergelijke maximumprijs vanzelf zal leiden tot herstel van het oude aanbod 

op de markt. “Het verleden bewijst”, zo stellen zij, “dat deze medicijnen voor deze 

prijs konden worden aangeboden, en er is geen sprake van een structurele wijziging 

van de marktomstandigheden, zoals gestegen marginale kosten”. Als er sprake is 

van een prijsafspraak, stellen de onderzoekers, is deze maximumprijs een effectieve 

manier om deze prijsafspraak te ontkrachten. 

De markt van deze pijnstiller kan als volgt worden omschreven: 

 

Bestudeer de marktgegevens en maak onderstaande vragen. 

1. Wat is een patent. 

2. Leg uit waarom de afwezigheid van een patent betekent, dat er volgens het 

gebruikte model sprake zou moeten zijn van vrije toe- en uittreding. 

3. Bereken of de totale marktomzet van de aanbieders door de veranderde 

ligging van de aanbodlijn, gestegen of gedaald is. 
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4. Bereken hoeveel marginale kosten van de aanbieder bedragen met de 

goedkoopste kostenstructuur, in de oorspronkelijke situatie. 

5. Bepaal de hoogte van de maximumprijs die de overheid, volgens de 

onderzoekers, zou moeten instellen. 

6. Bereken de schaarste die in eerste instantie zal ontstaan als gevolg van de 

ingestelde maximumprijs. 


