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Opgave 1. Surplus arceren 3: de creatie van werkloosheid AM 

1. Arceer het werkgeverssurplus in de evenwichtssituatie 

 
 

2. Arceer het werknemerssurplus in de evenwichtssituatie 

 

3. Leg uit dat een arbeider die een looneis heeft van €40,-- per uur, volgens dit 

model, in de huidige situatie niet werkloos is. 

Een werknemer met een looneis van €40,-- zal zich niet aanbieden op deze 

markt omdat hij niet bereid is te werken voor €30,-- (het evenwichtsloon). Hij 

werkt dus niet omdat er geen bereidheid is, niet omdat er werkloosheid is 

vanwege een tekort aan banen. 
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4. Stippel het minimumloon in de grafiek, en stippel vanaf de kruisingen met de 

vraaglijn en de aanbodlijn naar de Q-as om het aantal gevraagde en 

aangeboden werknemers te bepalen 

 

5. Kleur op de Q-as de hoeveelheid aanbieders van arbeid (mensen die zich 

aanbieden op de arbeidsmarkt) die door het instellen van het minimumloon 

werkloos worden 

 

6. Leg uit dat de overheid door ingrijpen werkloosheid heeft gecreëerd. 

Door het hogere minimumloon (€40,--) daalt de vraag (werkgevers zoeken minder 

mensen) en stijgt het aanbod (arbeiders die voor €30,-- niet wilden werken, willen wel 

voor €40,-- werken). Waardoor er meer aanbod dan vraag is, en er werkloosheid 

ontstaat. 
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7. Arceer de kosten van de overheid als ze deze werklozen van een uitkering 

zou voorzien die even hoog is als het minimumloon zelf. 

 

8. Arceer het gedeelte van het werkgeverssurplus dat werknemerssurplus wordt 

 

 

 

 



 OEF 200917 surplus arceren 3 AM 

Pagina 4 van 4 
 

9. Arceer de toename van het werknemerssurplus als we ook rekening houden 

met het verstrekken van uitkeringen van 100% van het minimumloon 

 

10. Arceer het verlies aan surplus (verlies aan efficiency van de markt ofwel 

verlies aan welvaart) als gevolg van het instellen van het minimumloon, als de 

overheid geen uitkeringen verstrekt. 

 

11. Leg de gedachte van klassieke economen uit dat het geven van een 

werkloosheidsuitkering ten koste van de welvaart gaat. 

Het geld dat gaat naar de werknemers die een hoger loon ontvangen of een 

uitkering, wordt betaald door de belastingbetaler. Daardoor kunnen andere 

mensen minder besteden en hebben zij een verlies aan welvaart op andere 

markten. 


