
 
 
 
 

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) (tussentijdse aanpassing minimumlonen februari 2016) 
 
De Raad van Advies heeft op 21 januari 2016 advies uitgebracht over het ontwerp-landsbesluit 

tussentijdse aanpassing minimumlonen februari 2016.  

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

ingang van 1 februari 2016 het minimumloon verhogen. Op grond van de Landsverordening 

minimumlonen  kan de regering besluiten de minimumlonen te verhogen met hetzelfde 

percentage als waarmee het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie is gestegen. De 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. In dit geval wil de regering het minimumsalaris 

verhogen met 2,6%, terwijl het prijsindexcijfer met 0,7% is gestegen. De regering is van mening 

dat de volgende bijzondere omstandigheden deze hogere stijging rechtvaardigen: (1) de 

verhoging van de BAZV, (2) het feit dat werknemers sinds 2012 geen volledige vergoeding 

hebben gehad voor hun koopkrachtverlies en (3) het feit dat de minimumlonen al sinds 2013 niet 

meer zijn verhoogd. 

De Raad vraagt zich echter af of er in dit geval wel sprake is van bijzondere omstandigheden. In 

de periode 2014 en 2015 was er geen sprake van koopkrachtverlies en volgens de Raad kan de 

gedeeltelijke compensatie uit 2013 niet nu alsnog vergoed worden en daarnaast beschouwd 

worden als bijzondere omstandigheid. 

Tegenover een verhoging van de BAZV stond een verlaging van de AZV-premie. Van een 

bijzondere omstandigheid is hier volgens de Raad geen sprake. Mocht de verhoging van de 

BAZV toch leiden tot koopkrachtverlies, dan zou dit zichtbaar worden in het prijsindexcijfer en 

dus gecompenseerd kunnen worden via de ‘gewone’ verhoging van het minimumloon per 1 

januari.  

In de nota van toelichting staat niet hoe de regering aan de voorgestelde verhoging van 2,6% 

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

regering om dit alsnog toe te lichten. 

Bij dit advies heeft de Raad dictum 4 gegeven: 

‘De Raad kan zich op grond van het bovenstaande weliswaar met de doelstelling – voor zover dit 

een ‘gewone’ verhoging van het minimumloon betreft – doch niet met de inhoud van het 

ontwerp verenigen en adviseert de regering niet te besluiten conform de in het ontwerp gedane 

voorstellen, dan nadat met het advies van de Raad rekening is gehouden.’ 

Voor de betekenis van de dicta van de Raad klik hier. 
 
 



 

De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 

op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 

van Justitie. 

De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
Artikel 6: 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van 

Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt;  
2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  

Artikel 7, eerste lid, onder c:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, gelijktijdig met de plaatsing van de desbetreffende wettelijke 
regeling in het Afkondigingsblad van Aruba.  

 


