
1 

 

+ 

 

 

 

 

 

         

 

 
Uw brief: 14 november 2012 
Uw kenmerk: LV-12/0025 
Datum: 28 november 2012 
Kenmerk: RvA 164-12 

 
Onderwerp: ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen (AB 

1989 no. GT 26) (uitbreiding uitzonderingsgronden bij het bepalen van het 
minimumloon) 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) 
(uitbreiding uitzonderingsgronden bij het bepalen van het minimumloon),  moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten. 
 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Met de onderhavige voorstellen wordt beoogd dat beloningen van derden (waaronder 
onverplichte fooien, service charge en puntensystemen), commissies en andere aan de 
bedrijfsomzet gerelateerde geldelijke voordelen voortaan niet meer meegeteld worden bij de 
berekening van het minimumloon. De regering wil hiermee een zo beperkt mogelijk 
minimumloonbegrip herintroduceren1. Het huidige minimumloonbegrip biedt volgens de 
regering de mogelijkheid om een basissalaris overeen te komen dat lager is dan het 
minimumloon, waarmee de doelstelling van de Landsverordening minimumlonen, namelijk het 
garanderen van een sociaal aanvaardbaar inkomen voor de werknemer volgens de regering over 
het hoofd zou worden gezien. Van het thans uitsluiten van deze mogelijkheid en het verplicht 
stellen van het basissalaris op minimaal het minimumloon verwacht de regering bovendien een 
hogere arbeidsproductiviteit bij de werknemer, als gevolg waarvan ‘de werkgever meer winst zal 
kunnen maken en de werknemer op zijn of haar beurt meer zal kunnen verdienen.’2  
 
1.2 De Raad wijst erop dat reeds op 13 juni 20123 advies is uitgebracht op een eerder 
ontwerp dat een beperkte strekking had in vergelijking met het onderhavige, en dat er uitsluitend 
toe strekte de mogelijkheid te elimineren om onverplichte fooien mee te nemen in de berekening 
van het minimumloon. Ten aanzien van dat (beperkte) ontwerp was overeenstemming bereikt 
tussen werkgevers en werknemers. Ook de Sociaal-Economische Raad bracht terzake een 
positief advies uit.4 

                                                 
1 Volgens de regering was de beperkte betekening van het begrip ‘minimumloon’ het oorspronkelijke doel van de 
wetgever: MvT, p. 2. 
2 MvT, p. 2. 
3 Advies van de Raad dd. 13 juni 2012 inzake de Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening 
minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (Uitsluiting fooien van het minimumloon) (SMR/W-022) (RvA 87-12). 
4 Advies Sociaal Economische Raad dd. 10 oktober 2011 (SER-064). 
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Op 21 september 2012 kreeg de Raad een nieuw ontwerp voorgelegd, dat strekte ter vervanging 
van het onder 1.2 bedoelde voorstel.5 Met de gewijzigde voorstellen werd beoogd de 
uitzonderingsgronden bij het bepalen van het minimumloon uit te breiden, in dier voege dat 
beloningen van derden (waaronder onverplichte fooien, service charge en puntensystemen), 
commissies en andere aan de bedrijfsomzet gerelateerde geldelijke voordelen voortaan niet meer 
meegeteld zouden worden bij de berekening van het minimumloon. Als argument werd zijdens 
de regering aangedragen dat de nieuwe beloningssystemen ertoe hebben geleid dat het 
oorspronkelijke doel van de wetgever – een zo beperkt mogelijk minimumloonbegrip – verloren 
is gegaan. De regering achtte het bezwaarlijk dat de hoogte van de beloningscomponenten (en 
dus het totaal aan loon dat de werknemer ontvangt) nimmer vaststaat, omdat een en ander 
afhankelijk is van het seizoen en de economische situatie en derhalve fluctueert. Volgens de 
toelichting op dit gewijzigde ontwerp was dit ‘onoverzichtelijke en niet transparante systeem’ 
nimmer door de wetgever beoogd.6 In de toelichting werd door de regering voorts gesteld dat 
naar haar oordeel het horen van de Sociaal Economische Raad achterwege zou kunnen blijven, 
nu deze reeds zijn oordeel had uitgesproken ten aanzien van het uitsluiten van ontvangen fooien 
bij de berekening van het minimumloon.7 De Raad deelde deze opvatting echter niet, na 
vastgesteld te hebben dat de doelstelling en de doelgroep aanzienlijk waren uitgebreid.8 De 
implicaties van het tweede voorstel werden op voorhand door de Raad veel indringender 
ingeschat, in dier voege dat het een geheel nieuw beloningsstelsel ten gevolge zal hebben, als 
gevolg waarvan de werkgevers en werknemers onderlinge afspraken en CAO’s opnieuw dienen 
uit te onderhandelen, teneinde op grote schaal (ongewenste dan wel onbedoelde) structurele 
loonsverhogingen te voorkomen. 
 
Het onderhavige ontwerp is thans het derde dat terzake aan de Raad is voorgelegd. Het verschilt 
inhoudelijk niet van het tweede ontwerp, behalve dat in de toelichting een passage is opgenomen 
inhoudende verwijzing naar het advies van de Sociaal Economische Raad, dat naar aanleiding 
van het verzoek van de Raad van Advies is ingewonnen, welk advies op 5 november 2012 is 
uitgebracht (SER-200). Hoewel de Sociaal Economische Raad overwegend negatief heeft 
geadviseerd tegen de onderhavige voorstellen en ook de premisse van de regering – dat de 
voorstellen tot een hogere arbeidsproductiviteit zouden leiden – tegenspreekt, heeft dit niet 
mogen leiden tot een  gewijzigd voorstel. 
 
1.3 De Raad vraagt zich af in hoeverre het uitsluiten van de beloningscomponenten 
(beloningen van derden - waaronder onverplichte fooien, service charge en puntensystemen -  
commissies en andere aan de bedrijfsomzet gerelateerde geldelijke voordelen) gebruikelijk is dan 
wel noodzakelijk is om de transparantie van het minimumloonbegrip te waarborgen. De 
genoemde beloningscomponenten zoals commissies worden bijvoorbeeld in de overige landen 
van het Koninkrijk en in landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk immers wel 
meegeteld bij het berekenen van het minimumloon. In het onderstaande overzicht is een en 
ander samengevat. 
 
Resultaten landenvergelijking toegestane componenten minimumloon 

Nederland  Onderdeel van het minimumloon kunnen vormen: (on)verplichte 
beloningen van derden (tips, service charges), vaste beloningen voor de 
omzet die gemaakt worden (commissies), toeslagen voor prestaties.  

 Als er een vast loon is afgesproken dat onder het minimumloon valt dan 
kan dit loon - volgens afspraak - met tips tot het minimumloon worden 
aangevuld. In het geval de tips het gat met het minimumloon in een 
betaalperiode niet dichten, dan is de werkgever verplicht dit restant tot 

                                                 
5 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) 
(uitbreiding uitzonderingsgronden bij het bepalen van het minimumloon) (SMR/W-040) (RvA 130-12). MvT, p. 4. 
6 MvT, p. 1-2. 
7 Advies Sociaal Economische Raad dd. 10 oktober 2011 (SER-064). 
8 Zie het schrijven dd. 26 september 2012 (RvA 130-12) aan de Minister van Justitie en Onderwijs. 
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het minimumloon aan te vullen. De werknemer dient derhalve het 
minimumloon te allen tijde te ontvangen. 

Curaçao  Onderdeel van het minimumloon kunnen vormen: service charges, tips, 
commissies en andere toeslagen voor presaties.  

 Opgemerkt dient te worden dat beloningen die een werknmer van 
derden ontvangt (waaronder tips) alleen voor zover zij deel uitmaken 
van de arbeidsvoorwaarden meetellen. 

Verenigde Staten van Amerika  Onderdeel van het minimumloon (de zogenaamde Federal Minimum 
Wages) kunnen vormen: tips, service charges en commissies. 

 Ook in de V.S. kan het vaste loon onder het minimumloon zijn en kan 
dit aangevuld worden met andere variabele beloningscomponenten zoals 
commissies, tips e.d. De harde eis blijft echter eveneens dat werknemer 
het minimumloon te allen tijde dient te ontvangen. 

 Ten overvloede: Naast de federale wet aangaande het minimumloon 
kunnen State laws (wetten van de afzonderlijke staten) extra/afwijkende 
bepalingen opnemen die de werknemer aangaande het minimumloon 
extra bevoordelen/beschermen. 

Verenigd Koninkrijk  Onderdeel van het minimumloon kunnen vormen: vaste beloningen 
voor de omzet die gemaakt worden (commissies) en toeslagen voor 
prestaties.  

 Geen onderdeel van het minimumloon vormen: tips en service charges. 

 Werknemer dient te allen tijde het minimumloon te ontvangen. 

 
Opvallend is dat commissies in geen van de genoemde landen uitgesloten wordt van het 
minimumloon. Het is derhalve zeer de vraag of de transparantie inzake het minimumloon niet 
zonder uitsluiting van de diverse beloningscomponenten van het minimumloon gewaarborgd 
kan worden. De Raad acht op grond van het bovenstaande het argument van transparantie als 
motivering voor de onderhavige voorstellen niet valide. 
 
1.4 Ten aanzien van de stelling van de regering9 dat het voorgestelde beloningssysteem, 
waarbij de desbetreffende beloningscomponenten uitgesloten zijn van het minimumloon, de 
werknemer zal prikkelen om zijn productie te verhogen, merkt de Raad het volgende op. Als het 
variabele deel van het inkomen - waarop de werknemer door zijn inzet en productiviteit invloed 
kan hebben - kleiner wordt, is het evident dat ook de prestatieprikkel vermindert, omdat de 
incentives worden verkleind. Hierop is niet alleen de systematiek van de landen zoals aangehaald in 
de vergelijkende tabel in onderdeel 1.3 gestoeld, dit is kennelijk ook de opvatting van de SER 
hier te lande. De Raad vraagt zich derhalve in gemoede af op basis van welke premissen dan 
welk onderzoek de regering tot deze overtuiging is gekomen. 
Er van uitgaande dat de overtuiging van de regering correct is en het door haar voorgestane 
beloningssysteem tot hogere productie zal leiden vraagt de Raad zich af waarom werkgevers dan 
überhaupt al niet dat beloningssysteem zouden hanteren en de voorgestelde wijziging derhalve 
overbodig zou maken. 
 
1.5 Ten principale wil de Raad de volgende kanttekening plaatsen. Het huidige kabinet heeft 
sinds zijn aantreden ten aanzien van een groot aantal maatschappelijk vraagstukken nadrukkelijk 
de betrokkenheid gezocht van de sociale partners in het kader van de zogenaamde ‘Sociale 
Dialoog’. Het bevreemdt de Raad dat thans de grootscheepse modernisering van de 
arbeidswetgeving, waar het onderhavige ontwerp deel van uitmaakt, vanwege de grote 
maatschappelijke en sociaaleconomische impact die deze voorstellen zullen hebben, buiten deze 
Sociale Dialoog zijn gehouden.10 De vraag die hierbij rijst is in hoeverre de te verwachten 
gevolgen zich verhouden met de in de Sociale Dialoog gemaakte afspraken met de sociale 
partners en wat de invloed is op de uit de Sociale Dialoog voortvloeiende maatregelen. Deze 

                                                 
9 MvT, p. 2. 
10 Weliswaar is er tripartite-overleg geweest over de arbeidswetgveing, maar daaruit is geen protocol voortgekomen. 
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vraag wordt niet in de laatste plaats gevoed door het negatieve advies van de Sociaal 
Economische Raad ten aanzien van het onderhavige ontwerp. 
 
1.6 Ten overvloede wijst de Raad op het volgende. In de vigerende landsverordeningen 
loonbelasting en sociale zekerheid is bepaald dat de onverplichte fooien niet tot het belastbare 
inkomen worden gerekend. De Raad merkt op dat het niet belastbaar stellen van de onverplichte 
fooien indruist tegen het solidariteitsbeginsel. De werknemers in vooral de horeca-industrie 
dragen – door het niet belastbaar stellen van een aanzienlijk deel van hun inkomsten – naar 
verhouding immers niet alleen minder belasting af, maar dragen daardoor evenmin naar 
draagkracht bij aan de sociale zekerheid, die zij vervolgens wel volledig genieten. De Raad vraagt 
zich in dit kader af waarom niet gekozen wordt om alle fooien als inkomsten uit overige 
werkzaamheden belastbaar te stellen zoals dit internationaal  gebruikelijk is. 
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 Het eerste lid van voorgesteld artikel II bepaalt dat het onderhavige ontwerp op 1 januari 
2013 in werking treedt. Bij het tweede lid wordt voorts bepaald dat op (collectieve) 
arbeidsovereenkomsten die voor de inwerkingtredingsdatum van kracht waren, de huidige 
artikelen 7 en 8 van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989  no. GT 26) tot 1 januari 
2014 van kracht blijven. Het derde lid bepaalt tot slot dat de werknemers waarop deze 
arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn per 1 januari 2013 minimaal het gemiddelde loon 
berekend over de laatste twaalf maanden van de werkgevers moeten ontvangen. Dit voor zover 
de werknemer op grond van de (collectieve) arbeidsovereenkomst aanspraak heeft op fooien, 
commissies en/of andere aan de bedrijfsomzet gerelateerde voordelen. 
Volgens de toelichting11 maakt het feit dat de werkgever - als gevolg van de voorgestelde 
uitsluiting van de diverse beloningscomponenten van het minimumloon en het niet eenzijdig 
kunnen aanpassen van de arbeidsovereenkomst - met hogere arbeidskosten te maken krijgt, het 
noodzakelijk om de voorgenoemde overgangsfase op te nemen in het ontwerp. De 
overgangsfase dient om de werkgever en werknemer voldoende tijd te gunnen om over een 
nieuw inkomen dan wel loonbetalingssysteem te onderhandelen. 
De Raad begrijpt in dit licht de bedoeling van het invoeren van een overgangsfase, maar vraagt 
zich hierbij af hoe deze onderhandelingen zullen plaatsvinden en of deze onderhandelingen in 
alle gevallen (tijdig) tot een wenselijk resultaat zullen leiden. Het derde lid dwingt de werkgevers 
en werknemers immers niet tot een bepaald resultaat, maar laat het – zoals de toelichting12 
aangeeft – aan de partijen over of zij wel of niet tot een nieuwe overeenkomst komen. De Raad 
verwacht voorts dat de basisbepalingen uit het ontwerp (i.c. het verhogen van het basisloon naar 
het minimumloon en het garanderen van het gemiddelde loon berekend over de laatste twaalf 
maanden) de onderhandelingen zullen bemoeilijken en dientengevolge mogelijk voor sociale 
onrust kunnen zorgen. De Raad verwacht immers dat de werknemers niet (te veel) willen 
inleveren op de huidige regelingen aangaande de diverse beloningscomponenten, terwijl de 
werkgevers juist ter compensatie van de verhoging van het basisloon deze 
beloningscomponenten willen verlagen. Ingeval er geen overeenstemming kan worden bereikt 
dan heeft dit tot gevolg dat de loonkosten sterk zullen stijgen, hetgeen de regering als niet 
wenselijk beschouwt. De Raad vraagt zich af hoe de regering hier mee om zal gaan. 
 
2.2 De Raad constateert dat de bepaling uit het derde lid van voorgesteld artikel II botst met 
de bepaling uit het tweede lid van dito artikel. Zo blijft de ‘oude’ situatie gedurende de 
overgangsfase voor de werknemers met een (collectieve) arbeidsovereenkomst die vóór de 
inwerkingtreding van het ontwerp van kracht was, op grond van het tweede lid bestaan: 
werknemers moeten inclusief de diverse beloningscomponenten minimaal het minimumloon 

                                                 
11 MvT, p. 4. 
12 MvT, p. 4. 
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ontvangen. Het voornoemde derde lid geeft echter aan dat de werknemer gedurende deze 
overgangsfase minimaal het gemiddelde loon berekend over de laatste twaalf maanden moet 
ontvangen; ook dit loon is inclusief de diverse beloningscomponenten. Dit gegarandeerde 
gemiddelde loon zou – zonder maandelijkse afroming – ten opzichte van de ‘oude’ situatie tot 
hogere arbeidskosten voor de werkgevers leiden. De Raad vraagt zich derhalve af in hoeverre het 
invoeren van deze verplichting voor de werkgever om al vanaf de overgangsfase dit gemiddeld 
loon te garanderen de in de toelichting13 genoemde te mijden financiële consequenties voor de 
werkgever wel degelijk vermijdt. De Raad merkt tevens op dat de toelichting onvoldoende ingaat 
op de noodzaak voor het waarborgen van het genoemde gemiddelde loon. 
Mede gelet op de opmerkingen in onderdeel 2.1 beschouwt de Raad het derde lid derhalve als 
(mogelijk) ineffectief. De Raad adviseert om deze redenen dit lid niet op te nemen in het 
ontwerp.  
 
3. Memorie van toelichting 
 
De memorie van toelichting stelt dat aan de uitvoering van het ontwerp voor het Land geen 
kosten zijn verbonden. In het geval het niet langer incorporeren van de beloningscomponenten 
tot een loonsverhoging aanleiding geeft teneinde aan het minimumloon te kunnen voldoen, dan 
zou sprake kunnen zijn van een indirecte verhoging van de inkomsten van het Land. Dit 
vanwege het feit dat er op het niveau van het minimumloon geen sprake zal zijn van 
verschuldigdheid van loonbelasting maar een dergelijke loonsverhoging wel een verhoogde 
opbrengst van de premies van de sociale zekerheid zoals de AZV en AOV tot gevolg zal 
hebben. Het Land is uiteindelijk verantwoordelijk voor de tekorten van deze fondsen. In het 
geval geen overeenstemming kan worden bereikt tussen werknemer en werkgever over een 
nieuw beloningssysteem met als gevolg een automatische loonsverhoging na een jaar, dan zal er 
vrijwel zeker ook een verhoogde opbrengst in de loonbelasting zijn, aangezien de totale beloning 
van vele personen met variabele beloningen ruim boven het minimumloon uitstijgen. De Raad 
acht het noodzakelijk dat deze financiële gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. 
 
4. Conclusie en eindadvies 
 

De Raad kan zich op grond van het bovenstaande niet met de doelstelling en niet met de 
inhoud van het ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan 
te bieden. 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 

                                                 
13 MvT, p. 4. 


