
 
 
 
 

Samenvatting advies over het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 
1989 no. GT 26) 
 
De Raad van Advies heeft op 8 maart 2017 advies uitgebracht over het ontwerp-landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de 

Landsverordening minimumlonen.  

Om de koopkracht van de werknemers met een minimumloon te garanderen wil de regering het 

minimumloon verhogen. Op grond van de Landsverordening minimumlonen  kan de regering de 

minimumlonen verhogen met hetzelfde percentage als waarmee het prijsindexcijfer van de 

gezinsconsumptie is gestegen (artikel 13, lid 1). Deze verhoging treedt dan in werking met ingang 

van 1 januari van het volgende jaar (kortom: de ‘gewone’ verhoging). Verhogingen op andere 

tijdstippen, zoals voorgesteld in dit ontwerp, kunnen als er sprake is van bijzondere 

omstandigheden (artikel 13, lid 3).  

In dit geval wil de regering het minimumsalaris verhogen met 2,0%. De bijzondere 

omstandigheden die dit volgens de regering rechtvaardigen zijn: (1) de verwachte vooruitgang 

van de economische activiteiten welke gepaard moet gaan met een stijging van de koopkracht 

van de Arubaanse bevolking welke volgens het prosperidad comparti-beleid van de regering zich dus 

moeten vertalen in een verhoging van 2% van de minimumlonen en (2) het bestaan van een 

kloof tussen het bestaansminimum en de minimumlonen. 

Deze genoemde omstandigheden zijn volgens de Raad geen bijzondere omstandigheden zoals 

bedoeld worden in artikel 13, lid 3. Hierdoor zou de verhoging van 2% niet kunnen plaatsvinden 

zolang er geen wettelijke bepaling hiervoor bestaat. De Raad heeft verder aangegeven dat het 

waarborgen van de koopkracht niet volstaat als argument voor de voorgestelde 2% verhoging, 

omdat een mogelijk koopkrachtverlies automatisch op basis van artikel 13, lid 1, wordt 

gecorrigeerd.  

In de nota van toelichting staat niet hoe de regering aan de voorgestelde verhoging van 2,0% 

gekomen is. De Raad is van mening dat de regering dit duidelijk moet aangeven en adviseert de 

regering om dit alsnog toe te lichten. 

Tot slot, heeft de Raad opgemerkt dat niet is aangegeven waarom het advies van de SER om niet 

over te gaan tot verhoging van de minimumlonen is opgevolgd. Op een wettelijk voorgeschreven 

advies van een adviserend orgaan, welke bovendien een orgaan betreft met grote 

vertegenwoordiging van zowel werkgevers als werknemersorganisaties in de private sector, moet 

naar de mening van de Raad ingegaan worden. 

Bij dit advies heeft de Raad dictum 4 gegeven: 

‘De Raad kan zich op grond van het bovenstaande weliswaar met de doelstelling doch niet met 

de inhoud van het ontwerp verenigen en adviseert U niet te besluiten conform de daarin 

neergelegde voorstellen, dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.’ 


