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Aan de Minister van Sociale Ontwikkeling,
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Mw. ml. R, Larmonie-Cecilia Raad Curaçao
A I h i e r.

Datum: Willemstad, 15 november 2022

Ref.nr.: 137/2022-SER

Betreft: Advies inzake bet ontwerp van de ministeriele regeling, met algemene werking, ter
uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.R. 1972,
no. 110)

Excellentie,

Gaarne vragen wij hierbij uw aandacht voor bet volgende.

Op 12 september 2022 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een adviesverzoek van u
ontvangen betreffende een ontwerp van een ministeriele regeling, met algemene werking, ter
uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening minimumlonen (zaaknummer
2022/020295; ref. nr. 118/2022-SER).

Bijgaand advies is in de buitengewone voorbereidende en plenaire SER-vergaderingen van 11
november 2022 behandeld en vastgesteld.

Voor een inhoudelijke uiteenzetting wordt verwezen naar genoemd advies.

Raad,

rdrs.RJHenrue

De Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Economische Ontwikkeling,
De Sector Arbeid van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW),
De Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken (VVJZ),
De Beleidsorganisatie van bet Ministerie van Economische Ontwikkeling,
De President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CRCS),

Ansinghstraat 15-17

Willemstad, Curaçao
1: (+5999) 461-5406/5328

www.ser.cw

cc:
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Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een vast college van advies met als taak de regering en de Staten

te adviseren over het te voeren sociaaleconomisch beleid, aangelegenheden van sociaaleconomische aard

en over wettelijke regelingen van sociaa(economische aard.

Richtinggevend bij de advisering door de SEP is het hanteren van een breed welvaartsbegrip waarbij het

niet alleen gaat om materiele vooruitgang, maar ook om aspecten van sociaal welzijn en een goede kwaliteit

van de leefomgeving, kortom een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in cornbinatie met breed gedragen

overeenstemming en steun in de samenleving.

Dat kan door in tripartiete vorrn — werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en onafhankelijke eden —

te discussieren over beleid en beleidsvoornemens van de regering en daarover gevraagd en ongevraagd te

adviseren.

Diverse maatschappelijke organisaties krijgen ook een luisterend oor bij de SER; athankelijk van het

onderwerp ter advisering. worden deze organisaties op uitnodigtng van de SEP gevraagd hun deskundigheici

in te brengen.

Actuele informatie over de samenstelling en de werkzaamheden van de SEP. adviezen, persberichten en

het laatste nieuws zijn te vinden op de website van de SER.

Sociaal-Economische Raad
Ansinghstraat 15-17
Willemstad, Curaçao
T (+5999) 461 540615328

F Into@ser.cw
ser. cw

Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding
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Advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) zoals vastgosteld in zijn buiten9ewone pionaire

vergadering d.d. 11 november 2022 betreffende het ontwerp van do Ministeriele Beschikking met

algomeno working tot wijziging van hot bruto minimumuur(oon (zaaknummor 20221020295; ref.nr.

11 812022-SER)

Samenvatting van conclusies en aanbevelingen

Op 12 september 2022 heeft de SER een adviesverzoek ontvangen van de Minister van Sociale

Ontwikkeling, Arbeid en WeIzn (SOA betreffende do ontwerp-Ministeriele Beschikking. met

algemene werking, terwijziging van het bedrag van het minimumuurloon, bedoeld in artikel 9, eerste

lid, tweede lid, onderdeel c, derde lid, onderdeel c en vierde lid, onderdeel c, van de

Landsverordening minimumlonen (P.B.1972, no. 110);

• Aan dit adviesverzoek ligt ten grondslag de wens van de Minister van SOAW om

(I) het bruto minimumuurloon in overeenstemming te brengen met het berekende

bestaansminimum, waarbij als uitgangspunt geldt een huishouden bestaande uit één (1)

volwassene en twee (2) kinderen bij een voltijdsdienstverband op basis van een 40-urige

werkweek;
(ii) de bevordering van de arbeidsparticipatie van niet-werkenden;

(iii) matiging van het negatieve effect van de koopkrachtdaling op het bruto binnenlands product

(BBP) door middel van koopkrachtbehoud van een niet onaanzienlijk deel van de werkzame

bevolking

• IDe ontwerp-Ministeriele Beschikking, met algemene werking. bevat dientengevolge concrete

voorstellen om het bruto minimumuurloon, via autonome verhogingen, conform artikel 9, zevende

lid, van de Landsverordening minimumlonen, te verhogen van NAf. 962 naar NAf. 1020 met ingang

van 1 september 2022 ter compensatie van de indexering die niet is toegekend aan deze categorie

werkenden voor de jaren 2020 en 2021. Voorts is het voornomen om met ingang van 1 januari 2023

het bruto minimumuurloon verder te verhogen naar NAf. 1 070 vooruitlopend op de indexering voor

het jaar 2022 op basis van de verwachie inflatie.

• Voordat het adviesverzoek aanhangig is gemaakt bij de SER, is onder andere advies ingewonnen

van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ). WJZ heeft geadviseerd de voorgest&de

minimumloonsverhoging per 1 september 2022 uit het ontwerp te schrappen en een verhoging per

1 januari 2023, conform artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen, met

inachtneming van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) reeds vastgestelde

prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie van augustus 2022 (5.8%), in het ontwerp op te nemen.

Eveneens is door WJZ geadviseerd de titel van het ontwerp aan te passen in ‘Ministeriele Regeling,

met algemene werking’, en de bijbehorende NJota van Toelichting to wijzigen in ‘Toelichting’. In het

verlengde hiervan is tevens aanbevolen de door het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO)

verrichtte impactanalyse als bijiage te voegen bij de Toelichting;

• IDe SER onderschrijft het standpunl van WJZ am de bepleite verhoging per 1 januari 2023 te laten

ingaan. Verder sluit de raad zich aan bij hetgeen WJZ opmerkt ten aanzien van de toetsing die zij

doet of er sprake is geweest van een zorgvuldige atweging van de betrokken belangen tdens het

besluitvormingsproces. als één van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In dit kader is

ook de SER van mening dat, ten aanzien van de afgewogen belangen van de betrokken
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stakeholders en do verwachte mogelijke effecten, de prijsindexcijfers van de gozinsconsumptie die
het CBS nog moet vaststellen per 2022 bepalend zn;

• Anders dan wat or in hot WJZ-advies wordt voorgesteld, is do SER echter niet per se tegen een
autonomo verhoging van het bruto minimumuurloon, mits daaraan een deugdelijke motivering ten
grondstag ligt. De raad acht een autonome verhoging, conform de procedure van artikel 9, zevende
lid, van de Landsverordening minimumlonen uit redelijks- en billijkheidsovorwegingen, in beginsel,
verdedigbaar,

• Ten behoeve van de indoxoring van hot bruto minimumuurloon voor het jaar 2023 adviseort de SER
de systematiek van het 12-maandsgemiddelde toe to passen waarbij het consumentprijsindexcijfer
(CPI) van augustus 2Q22 vergotokon wordt met dat van augustus 2021;

• Daarnaast goeft de SER do Minister van SOAW in ovorwoging, vanuit het oogpunt van leesbaarhoid
en toogankelijkheid. do Toelichling, gezien de omvang van het memorandum en de vele bijiagen,
inzichtelijker in to delen.

• Het valt de SER voorts op dat onkolo uitgangspunten, zoals opgonomon in de Toetichting uitgaan
van foutieve aannamos en dorhalvo aanpassing behoovon;

• Zoals aangegoven. booogt do onderhavige ontwerprogeling onder moor het minimumloon in
overeenstemming to brongon met hot berokonde bestaansminimum voor een voiwassene met twee
kinderen bij eon voltijdsdionstverband op basis van eon 40-urige werkweek middols oen (autonomo
verhoging) van het rninirnumloon. In do Toolichting wordt koopkrachtbohoud als voornaamste
bewoogroden genoomd voor do voorgostoldo autonomo vorhoging met 112%;

• Do SER stelt ochter vast dat de voorgestelde autonome verhoging met 11.2% niot zal loidon tot eon
minimurntoon gelijk aan hot bostaansminimum per 1 januari 2023. Hioruit concludeert do raad dat
de Minister van SOAW oxpliciot ondorkont dat hot brongon van hot minimumloon in
overeonstemming met het bestaansminimum een gefaseerde aanpak vergt on dus rodolijkorwijs

niot op korto tormijn. in éên keer, kan wordon gerealiseerd. Tegon doze achtorgrond wil de SER
wedorom onder de aandacht van de regering brengon dat bij de vaststelling van do hoogte van het
minimumloon rekening moot wordon gehouden met do ontwikkoUng van vorschillondo oconomische
en socialo indicatoron,

• Doze sociale en economischo factoron behoizon. enerzijds. do bohoeftos van do wericende en
zijn/haar gozin om in hun lovonsondorhoud to kunnon voorzion en. anderzijds. duurzamo
economischo ontwikkoling. hot productiviteitsnivoau on workgolegenhoid. Aanvullondo
economischo factoron die ovorwogon kunnon wordon zijn;
- do concurrentiopositie,
> het prijsniveau.
— investeringen on
— oconomischo grooi.

• Do SER constatoert dat de Minister van SOAW het gehele spectrum aan socialo on oconomischo
indicatoron niot of onvoldoendo in acht hooft gonomon bij do atwoging van do behooftos van
workonden on hun familie tegen do sociale en economische factoren. Uit do ontwerpregoling kan

worden afgoleid dat de minister in grote mate de behoeftes van werkendon en hun families (hot
bestaansminimum on koopkrachtbohoud) konnolijk zwaardor laat wogon on in mindere mate
aandacht bostoodt aan do socialo on oconomischo indicatoron. Doze constatering vlooit voort uit
hot feit dat spocifieko socialo on oconomischo indicatoron, bij do afweging van do botrokkon
bolangon, summior aan hod komon of zolfs vollodig ontbrokon. Het gaat om de volgondo sociale on
oconomische indicatoren:
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.w arbeidsproductiviteit
rentabiliteit van ondernemers

> inkomensverdeling
werkgelegenheid

> socialezekerheidsuitkeringen.

• De CBCS heeft op verzoek van de SER de macro-economische effecten van de voorgenomen
verhoging van het minimurnloon doorgerekend. De notitie van de CBCS ter zake de macro
economische impact is een integraal onderdeel van dit advies en is als bijiage toegevoegd.

• Aangezien - naar bet oordeel van de SER - de behoeftes van de werkenden en hun familie een
doorsiaggevende rol heeft gespeeld bij de atweging door de Minister van SOAW inzake de
verhoging van bet minimumloon, heeft de raad een korte analyse verricht naar het
bestaansminimum anno 2022;

• Volgens bet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) behoren werkende huishoudens, bestaande
uit één volwassene met êên (1) of meer kinderen, tot de armste werkende huishoudens. Deze
zienswijze wordt ondersteund door de bevindingen in het initiatiefadvies van de SER vans oktober
2017 inzake een verkenning van bet beleidsthema minimumlonen (173-2017 SER):

• De SER constateert dat door de voorgestelde verhoging van bet minimumloon met 112% bet
werkende huishouden bestaande uit één (1) volwassene met één (1) kind naar verwacbting niet
meer onder bet bestaansminimum zal vallen, hetgeen als een positieve ontwikkeling kan worden
aangemerkt De SER onderkent de verricbte inspanning van de Minister van SOAW ter bevordering
van de bestaanszekerheid van de werkende bevolking via bet verhogen van bet bruto wettelijk
minim umuurloon;

• In bet kader van armoedebestrijding, êén van de doelstellingen van bet kabinet, ondersteund door
de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s), in bet buzonder SDG
nummer 1 (armoedebestrijding). acht de SER bet van belang dater aandacht is om de kloof tussen
bet minimumloon en bet bestaansminimum te dichten. Andere SDGs zijn. naar de mening van de
raad. ook in de discussie betreffende bet verhogen van de minimumlonen van groot belang. De SER
verwijst hierbij in bet bijzonder naar SDG-8 (bevorderen van aanhoudende. inclusieve en duurzame
economische groei. volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en
mannen) welke samen met SDG-1 als prioritaire SDG’s voor Curaçao zijn aangemerkt en SDG 10
(vermindering van ongelijkheid);

• Gelet op bet vorenstaande geeft de SER de Minister van SOAW in overweging om nader in te gaan
op de implicaties van de voorgestelde verhoging van bet minimumloon ter realisatie van SDG -1,
SDG-8 en SDG-10. Set onibreken van voornoemde toelicbting geeft er blijk van dat de minister met,
althans niet in afdoende mate. inziet dat de hoogte van bet minimumloon als een belangrijk
beleidsinstrument kan dienen in de strategie van duurzame en inclusieve economische en sociale
ontwikkeling. De boogte van bet minimumloon en mogelijke aanpassingen van bet
minimumloonniveau beInvloeden verschillende sociale en economische indicatoren, waaronder de
werkgelegenheid, de inkomensverdeling en de concurrentiepositie;

• In bet verlengde van bet vorenstaande geeft de SER de Minister van SOAW in overweging om
rekening te houden met de beleidsaanbevelingen opgenomen in eerdere adviezen van de raad over
bet minimumloon, waaronder de SER-verkenning d.d. 5 oktober 2017, met kenmerk 173/201 7-SER,
bet advies van 29 december 2020. met kenmerk 152/SER-2020 (zaaknummer 2020/044497), en
bet advies ad. 28 december2021, met kenmerk 125/SER 2021 (zaaknummer 20211041484);
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• Verder is de SER van mening dat het besluit over verhoging van het minimumloon onderbouwd
moet worden met een gedegen analyse op basis van actuele data over onder andere de
ondeiverdeling van de minimumloners over de verschillende type huishoudens. Verder is het van
belang om zicht te krijgen in het aantal minimumloners dat onderde type huishouden bestaande uit
éên (1) volwassene met twee (2) kinderen valt, aangezien bet bestaansminimum van deze
doelgroep als uitgangspunt wordt genomen voor het beleidsvoornemen van de minister om het
minimumloon gelijk to trekken met hot bestaansminimum;

• Het verhogen van het minimumloon om deze gelijk te stellen met het bestaansminimum van een
éénoudergezin met kinderen per 1 januari 2023, impliceert dat het bruto minimumuurloon verhoogd
zal moeton worden naar NAt. 13,67 (USD 7,51), wat hoger Iigt dan bet huidige minimumloon op de
BES-eilanden en de Cayman Islands. Aangenomen wordt dat hierdoor de concurrentiopositie van
Curaçao ernstig wordt verslechterd;

• Op basis van de ernstig verslechterde concurrentiepositie en de age arbeidsproductiviteit, raadt de
SER de Minister van SOAW ten sterkte atom. zondermeer verhoging van het minimumloon naar
maatstaven van het minimum bestaarisniveau van Eênoudergozinnen nate streven. Evenals in de
SER-verkenning van 5 oktober 2017, beveelt de raad aan om specifiek beleid op te stellen voor
eenoudergezinnen die elementen bevatten die het inkomen aanvullen;

• In bet kader van armoedebestrijding verzoelct de SER de regering om ook aandacht te schenken
aan huishoudens met andere inkomstenbronnen. zoals de AOV. AA en onderstand. De SER geeft
de regering tevens mee om ook aandacht te schenken aan mogelijkheden voor verlaging van de
kosten voor levensonderhoud (voeding. elektriciteit, water en kosten van vervoer). Verlaging van de
kosten zal de kloot tussen het minimumloon en de armoedegrens helpen dichten.

• Bij het vaststellen of aanpassen van bet minimumloon beveelt de SER verder aan de
arbeidsproductiviteit in ogenschouw te nemen. Geadviseerd wordt de gemiddelde
arbeidsproductiviteit in een land te meten als het BBP per gewerkte uur. Evenzo kan de
arbeidsproductivileit op secloraal niveau gemeten worden door gebruik te rnaken van de Bruto
Toegevoegde Waarde (BTW) van de betreffende bedrijfstak. Het BBP pergewerkt uur is op Curaçao
echter vaak niet voor handen door bet ontbreken van het aantal gewerkte uren waardoor de
productiviteit per gemiddelde werkende als benadering gebruiktwordt;

• Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsproductMteit al jaren negatief bijdraagt aan economische groei.
Met andere woorden. al jaren is er sprake van een negatieve groei in de gemiddelde
arbeidsproductiviteit. Op sectoraal niveau wordt geconstateerd dat sectoren waar voornamelijk het
minimumloon van toepassing is, namelijk bouw. groot- en kleinhandel en hotels en restaurants,
sectoren zijn waar de arbeidsproductiviteit met gegroeid is en waar bet niveau onder bet gemiddelde
productiviteitsniveau van het land ligt. Ditzijn juist de sectoren die do meeste arbeidsplaatsen bieden.
Er is sprake van een verschuiving in workgelegenheid van hoogproductieve bedrijtstakken naar
lager-productieve sectoren.

• In het licht daarvan vraagt de SER wederom aandacht voor beleid ter bevordering van de
arbeidsproductiviteit in het algemeen en voor de daarmee samenbangende pnoritering van sectoraal
beleid ter bevordering van een duurzame economiscbe ontwikkeling. Immers, volgens het
lnternationaal Monetair Fonds (IMF) is het verhogen van de arbeidsproductiviteit eon voorwaarde
voor bet ontsluiten van bet groeipotentieel van Curaçao om duurzame economiscbe ontwikkeling te
kunnen bewerkstelligen;

• Evenals in do SER-verkenning minimumlonen constateert de raad dat bet minimumloon op Curaçao,
bezien vanuit de invalshoek van de inkomensverdeling, ook anno 2019 buiten de door ILO
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aanbevolen bandbreedtes valt. Er dient, echter, niet miskend te worden dat de recente
ontwikkelingen, onder andere tijdelijke staking van activiteiten door COVID-19, bet sluiten van de
raffinaderij en afbouw van activiteiten van de internationale financiele sector tot substantiele

wzigingen in de inkomensverdeling en de mate van armoede hebben geleid. De SEP pleit hierdoor

voor actuele data ten aanzien van de mate van armoede onder de bevolking in bet algerneen en

werkenden in het bijzonder en ten aanzien van de inkornensverdeling;

• Oaarnaast verwijst de SER naar de aanbeveling zoals opgenomen in zijn verkenning inzake

minimumlonen uit 2017 om, op basis van actuele data, in kaart te brengen de doelgroepen waar

armoede en de grootste onevenredige inkomensverdeling heerst ten behoeve van een mix van
beleidsinstrumenten voor te voeren armoedebeleid,

• Het minimumloon is niet uitsluitend gericht op het verzekeren van de werknemer van een
rnaatschappelijke aanvaardbare financiele tegenprestatie voor geleverd werk (sociale bescherrning).

Gelet op de brede werkingssfeer van bet minin’iumloon op sociale en economische factoren. is bet
minimumloon en de wijzigingen op het minimumloonniveau bij uitstek een geschikt
beleidsinstrument ter realisatie van sociaaleconomische ontwikkeling;

• Aangaande de relatie tussen do voorgestelde vertioging van het minimumloon en de
sociaaleconomische indicatoren arnioedebestrijding en inkomensverdeling is de SEP niet in staat
om een oordeel te vormen over de bijdrage van de voorgestelde verhoging van het minimumloon

aan de realisatie van de SOG’s en aan de sociaaleconomische ontwikkeling De SEP constateert

dat actuele data ontbreekt over onder andere de volgende indicatoren:
r bet aantal minimumloners dat zich onder het bestaansminimum bevindt;
r de onderverdeling van de minimumloners naar type huishoudens;
> de onderverdeling naar primaire inkomen (minimumloon, AOV, onderstand) van de personen

die zich onder het bestaansminimum bevinden
> de vergelijking van het minimumloon en het gemiddelde inkomen en het mediane inkomen

• De SEP geeft de regering in overweging om op korte termijn de ontbrekende data aan te vullen

zodat duidelijkheid geschapen kan worden over de bijdrage van de voorgestelde verhoging van bet
minimumloon aan armoedebestrijding en inkomensverdeling. Pekening houdend met het

beleidsvoornemen van de regering on geleidelijk het minimumloon in overeenstemming te brengen

met het bestaansminimum is des temeer van belang dat op periodieke basis de nodige analyses

verricht worden naar de status van de armoede en inkomensverdeling op bet eiland. Aan de hand

van de bevindingen van deze analyses in combinatie met de ontwikkeling van de relevante sociale

en economische indicatoren, kan de regering in nauwe samenwerking met de relevante sociale

partners besluiten tot aanpassen van bet minimumloon volgens een vastgestelde methodiek;

• Verwijzend naar de SER-verkenning van 5 oktober 2017, geeft de raad verder aan de regering in
overweging om een aanpassingsmethodiek van bet minimumloon vast te stellen De SEP

constateert dat tot op heden geen unifornie methode tot aanpassen van het minimumloon, in geval

van autonome verhoging of indexatie, is vastgesteld. Verderwil de SEP de regering aanbevelen om

vooraf afspraken te maken met de sociale partners over de bandbreedtes inzake de ontwikkeling

van de sociale en economische indicatoren. In geval de ontwikkeling van de sociale en economische

indicatoren de overeengekomen bandbreedtes overschrijdt, zal bet minimumloon aangepast worden;

• Verder brengt de SER de voorgeschreven aanbevelingen van de ILO inzake effectieve toepassing

van het minimumloon onder de aandacht van de regering. Effectieve toepassing van het

minimumloon bebeist onder meer naleving van de wet door werkgevers. Naleving wordt bevorderd

door ex ante draagvlak te creeren door rniddel van participatie van vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers aan bet proces van bet vast- of bijstellen van het minimumloon. Door

de sociale partners vooraf in het proces te betrekken kan bet minimumloon op een voor alle
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betrokkenen aanvaardbaar niveau worden vastgesteld, wat het proces van vaststelling en de

naleving vergemakkelijkt,

• Een effectief controle- en sanctiebeeid met behulp van gerichte confroles op naleving van de wet

en sancties b overtreding moet volgens de SER bovendien worden aangemoedigd. Hiertoe moet

de arbeidsinspectie over voldoende adequaat opgeleide inspecteurs beschikken met bevoegdheden

en faciliteiten die nodig ziin om hun taken uit te voeren. Naleving wordt aangemoedigd wanneer

werkgevers een hoge kans achten om te worden geInspecteerd en blootgesteld zijn aan sancties

die zwaar en waarschijnlijk genoeg zijn om afschrikkend te werken. De SER vraagt zich at of de
huidige sancties in voldoende mate afschrikkend werken. De SER dringt derhalve bij de Minister

van SOAW erop aan om voldoende aandacht en zorg te besteden aan de aanbevelingen die

voortvloeien uit de doorlichting van de Arbeidsinspectie (thema E.3.3 in bet Landspakket Curacao);

• Al het vorengaande in acht nemende, komt de SER met eenparigheid van stemmen tot bet

eindoordeel dat. alhoewel er aan het voorstel van de Minister van SOAW ernstige kanttekeningen

kunnen worden geplaatst, hoofdzakelk vanwege het ontbreken van een deugdelijke inhoudelijke,

juridische en cijiermatige onderbouwing c.q. motivering, de doorde raad in dit advies gesignaleerde

bezwaren in beginsel niet dermate zwaarwegend zijn dat een verhoging van het bruto wettelijk

minimumuurloon met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeraden. Na een zorgvuldige afweging van

de betrokken belangen, acht de raad een dergelijke verhoging vanuit sociaaleconomisch en macro

economisch oogpunt fair en verdedigbaar’, ondanks de te verwachten negatieve korte termijn

macro-economische effecten zoals in dit advies en in de doorrekening van de CBCS naar voren

gebracht;

• Binnen de SER bestaat er breed draagvlak voor de notie dat, gelet op een infiatieprojectie van 6.3%

voor 2022 als gevog van de forse stijgingen van met name brandstof- en voedingsprijzen en de

verwachting van een wereldwijde recessie in 2023. bet een gedeelde verantwoordelijkheid is van

zowel de sociale partners als de overheid om. in dezen, de geeigende maatregelen Le treffen ter

waarborging van.
r een leeftaar inkomen zodat huishoudens. met één of meer werkenden. een menswaardig

bestaan kunnen leiden;
r ondernemers niet te maken krijgen met onevenredige en ondraaglijke loonlasten die vervolgens

op de consument worden afgewenteld.
- banen behouden blven.

ondernemingszin en ondernemerschap niet verloren gaan en
> het algehele maatschappelijke welzijn zoveel mogelijk op een aanvaardbaar niveau blijft of

wellicht zelfs versterkt wordt hetgeen, vanuit mensenrechtelijk perspectief bezien, een morele

plicht is van alle betrokken actoren.

• In bet verlengde daarvan is bet sterk aan te bevelen gericht beleid te voeren ter bevordering van de
arbeidsproductiviteit in bet algemeen en aandacht te besteden aan de voor de daarmee
samenhangende prioritering van sectoraal beleid. Zulks ter bevordering van een duurzame

economische ontwikkeling, waarbij er sprake dient te zijn van een verschuiving in werkgelegenheid

van laagproductieve bedrijfstakken naar hoger-productieve sectoren;

• Naar het oordeel van de SER dient bet vorengaande gepaard te gaan met fiankerend beleid dat
midd&s bipartiele (werkgevers en werknemers) en tripartiete sociale dialoog (regering en sociale

partners) dient te worden geformuleerd, uitgevoerd en periodiek geevalueerd;

• Tot slot adviseert de SER de methodiek c.q. systematiek van minimumloonaanpassingen verder te
objectiveren, rationaliseren en simplificeren, rekening houdend met de door de La gedane

aanbevelingen in dit verband. Randvoorwaardelijk hiervoor is de beschikbaarheid van relevante
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actuele data hetgeen noodzaakt tot prioritenng in kwalitatieve en in kwantitatieve zin van

dataverwerkingscapaciteit, data-analyse en kwalitatief onderzoek.

1. Inleiding

Op 12 september 2022 heeft tie Sociaal-Economische Raad (hierna: de SER of do Raad). ingevolge artikel

2. tweede lid, van de Landsverordening SER (A.B. 2010, no. 87, bijlage p. zoals gewzigd bij PB. 2017, no.

70). een adviesverzoek ontvangen van do Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna

voider aan te duiden als de Minister van SOAW of de minister) betreffende de ontwerp-Ministeriele

Beschikking. met algemene werking. ter wijziging van hot bodrag van bet minimumuurloon, bedoold in artikel

9. eersto lid. tweede lid, onderdeel c. derde lid. onderdeel c en vierde lid, onderdeel c, van de

Landsvorordening minimumlonen1 , hierna verder aan te duiden als de ontwerpregeling of bet ontwerp

1.1 Hel adviesverzoek

Aan dit adviesverzoek ligtten grondslag de wens van de Ministervan SOAW om (I) het bruto minimumuurloon

in overeenstemming te brengen met hot berekende bestaansminimum, waarbij als uilgangspunt geldt een
hu,shouden bestaande uit één volwassone en twee kinderen bi) een voltijdsdienstverband op basis van een
40-urige werkweek, alsmede om (ii) tie arbeidsparticipatie van niet-werkenden te bevorderen. Do minister

acht een dergelijke verhoging niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk in het licht van de ontwikkelingen van

de afgelopen jaren. Daarmee wordt, in haarvisie, beoogd dat een deel van de werkende bevolking, dat onder

de armoedegrens leeft, mee kan profiteren van de relatieve welvaart en dat door middel van een

minimumloonbijstelling de arbeidsparticipatie van economisch niet-actieven mogelijkerwijs kan worden

bevorderd. Het ontwerp bevat dientengevolge concrete voorstellen om het bruto minimumuurloon, via

autonome verhogingen, conform artikel 9, zevende lid! van de Landsverordening minimumlonen, te verhogen

van NAt. 9,62 naar NAt. 10,20 met ingang van 1 september 2022 ter compensatie van de indexering die niet

is toegekend aan deze catogorie werkenden voor de jaren 2020 en 2021. Voorts is het voornemen om met

ingang van 1 januari 2023 bet bruto minimumuurloon verder te verhogen naar NAt 10,70 vooruitlopend op
de indexering voor het jaar 2022 op basis van de veiwachte inilatie.

Voorts ligt er aan de basis van het voorstel van do minister de beweeggrond dat indien niet, dan wel niet

tdig, van overheidswege wordt ingegrepen, do groei van do particuliere consumptie gematigd wordt door

een verdore daling van de koopkracht als gevolg van do hoge infiatie. Het doel van de voorgostelde bruto
minimumloonbijstelling is, in aanvulling op het bovenstaande, derhalve (iii) matiging van bet negatieve effect

van de koopkrachtdaling op het bruto binnenlands product (BBP) door middel van koopkrachtbehoud van

een niet onaanzienlijk deel van de werkzame bevolking.

1.2 Strekking van dit advies

Dit advies strekt ertoe. op grond van het hierboven geldentiticeerde drietal grondon, enkete aanbevelingen

aan te reiken. die in onderlinge samenhang bezien, mogelijkerwijs als rechtvaardigingsgrond kunnen dienen

voor de door de minister boploito maatregel van een (gefaseerde) verhoging van het brutominimumloon

Daarbij wordt uitgegaan van de basisprincipes die de Internationalo Arbeidsorganisatie (hierna: do ILO)

hanteert. Volgens de ILO behoort het minimumloon de kosten van levensonderhoud van de werkende en

zijnlhaar gezinsleden te dekken. de zogenaamde living wages. Het minimumloon behoort bovendien in
redelijke verhouding to staan tot bet algemene loonpeil en de levensstandaard van andere sociale groepen

PB. 1972. no. 110.
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in de samenleving.2 Een minimumloon heeft tot doel werknemers te verzekeren van een maatschappeIk

aanvaardbare financiele tegenprestatie voor geleverd werk. Met andere woorden: het minimumloon dient de

Ioontrekkenden de nodige sociale bescherming te geven met betrekking tot een minimaal toelaatbaar

Ioonniveau3. Met name ILO-Conventie Nr 131 is richtinggevend bij de discussie over minimumlonen. Deze
conventie spoon Iidstaten die haar ratificeren aan om een stelsel van minimumlonen in te voeren dat:

• een breed toepassingsgebied biedt en waarbij uitsluitingen tot een minimum beperkt bIven;

• een mechanisme instelt om de minimumlonen van tijd tot tijd vast te stellen en aan te passen;

• gebaseerd is op het beginsel van volledig overleg met de sociale partners;

• sociale partners betrekt, op voet van gelijkheid, aismede onafhankelijke deskundigen bij de opzet
en de wenking van het stelsel;

• minimumlonen vasistelt die rekening houden met de behoeften van werknemers en hun gezinnen,
alsmede met economische factoren en;

• passende maatregelen bevat om de effectieve toepassing van minimumlonen te waarborgen.

In onderhavig advies worth bet vraagstuk aangaande de voorgestelde verhoging van bet minimumloon, in

brede zin, vanuit de richtinggevende kaders van ILO-Conventie Nr 131 benaderd.

1.3 Bijzonderheden ten aanzien van het adviesverzoek

Voordat bet adviesverzoek aanhangig is gemaakt bij de SER. is onder andere advies ingewonnen van de
Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken (WJZ) ten aanzien van het

voornemen het bruto minimumuurloon te verhogen. WJZ heeft geadviseerd de voorgestelde

minimumloonsverhoging per 1 september 2022 uit het ontwerp te schrappen en een verhoging per 1 januari

2023, conform artikel 13. eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen. met inachtneming van de door

het Centraal Bureau voor de Stabstiek (CBS) reeds vastgestelde prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie
van augustus 2022(58%). in bet ontwerp op te nemen5. Eveneens is door WJZ geadviseerd de titel van bet

ontwerp aan te passen in ‘Ministeriele Regeling, met algemene werking’, en de bijbehorende Nota van

Toelichting te wijzigen in ‘Toelichting’ In het verlengde hiervan is tevens aanbevolen de door het Ministerie

van Economische Ontwikkeling (MEO) verrichtte impactanalyse als bijlage te voegen bij de Toelichting.

Lie SER onderschnijft het standpunt van WJZ om de bepleite verhoging per 1 januari 2023 te laten ingaan.

Verder sluit de raad zieb aan bij hetgeen WJZ opmerkt ten aanzien van de toetsing die zij doet of er sprake
is geweest van een zorgvuldige atweging van de betrokken belangen tijdens het besluitvormingsproces. als

2 La, Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135), In artikel 3 van ILO-aanbeveling No. 135 is bet
volgende voorgeschreven. Bij bet vaststellen van bet minimumloonniveau in aanmerking te nemen elementen
dienen, voor zover zulks mogelijk en geeigend is in verband met nationale gebruiken en omstandigheden. te
omvatten: (a) de behoeflen van werknemers en hun gezinnen. rekening houdend met bet algemene Ioonniveau in
bet land, de kosten van levensonderhoud, sociale voorzieningen en de relatieve Ievensstandaard van andere
groepen in de maatschappij: (b) economische factoren. o.a. de .behoeften van economische ontwikkeling, de
arbeidsproductiviteit en de wenselijkheid een ruime werkgelegenheid le scheppen en te handhaven.

ILO, Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No.135). Artilcel 3 van ILO-aanbeveling No. 135 bepaalt De
bij bet vaststellen van bet rninimumloonniveau in aanmeitcing te nemen elementen dienen, veer zover zulks
mogelijk en geeigend is in verband met nationale gebruiken en omstandigheden, te omvatten: (a) de beboeften
van werknemers en bun gezinnen, rekening houdend met bet algemene Ioonniveau in bet land, de kosten van
levensonderhoud, sociale voorzieningen en de relatieve Ievensstandaard van andere groepen in de maatschappij;
(b) economische factoren, o.a. de behoeften van economische ontwikkeling, de arbeidsproductiviteit en de
wenselijkheid een ruime werkgelegenbeid te scheppen en te bandhaven; https://www.fdfa.be/nI/iao-verdrag-nr
131 -betreffende-vaststelling-van-minimumlonen-in-het-bijzonder-met-betrekking-tot-de.

ILO, Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131):
https://www.ilo.org/dynlnorrnlex/en/(7p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131

Artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen bepaalt dat, indien uit de door bet CBS vast te
stellen prijsindexcijfers van de gezinsconsumphe voor de maand augustus van bet lopend jaar blijkt, dat deze is
verhoogd of verlaagd. in vergelijking met bet cijfer voor de maand augustus van bet voorafgaande jaar, de minister
de verhoging van de minimumlonen (pas) met ingang van I januari van bet komend jaar kan vaststellen. Het Eén
ander nadat de Sociaal Economische Raad is gehoord.
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Oén van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s). In dit kader is ook de SER van mening dat,
ten aanzien van de afgewogen belangen van de betrokken stakeholders en de verwachte mogelijke effecten,

de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie die het CBS nog moet vaststellen per 2022 bepalend zijn.

Anders dan water in dat WJZ-advies wordt voorgesteld, is de raad echter niet per se tegen eon autonome
verhoging van het bruto minimumuurloon, mits daaraan een deugdelijke motivering ten grondsiag Iigt. De
raad acht een autonome verl-ioging, conform de procedure van artikel 9, zevende lid, van de
Landsverordening minimumlonen uit redelijks- en billijkheidsoverwegingen, in beginsel, ‘fairen verdedigbaar’

Wel wordt de Minister van SOAW, in hot verlengde daarvan, in overweging gegeven ernstig rekening te

houden met de in onderhavig advies gemaakle kritische kanttekeningen (zie volgend hoofdstuk). Ten
behoeve van de indexering van het bruto minimumuurloon voor het jaar 2023 adviseert de SER de
systematiek van het 12-rnaandsgemiddelde toe te passen waarbij het consumentprijsindexcijfer (CPI) van

augustus 2022 vergeleken wordt met dat van augustus 2021. Daarnaast geeft de SER de Minister van SOAW

in overweging, vanuit hot oogpunt van leesbaarheid en toegankelijkheid, de Toelichting, gezien do omvang

van het memorandum en de vele bijlagen, inzichtelijker in te deten 6

Het valt de SER voorts op dat enkele uitgangspunten. zoals opgenomen in de Toelichting uitgaan van
foutieve aannames en derhalve aanpassing dan wet bijstelling behoeven. In ccncreto gaat het om het
volgende:

• Het SOP toonde in 2021 eon reële groei van 4,2% op basis van berekeningen van het CBS dat
daartoe de aangewezen instantie is.

• De inflatieverwachting voor 2022 is bijgesteld naar 6,3%’ en de intlatie heeft reeds het niveau van
5,8% bereikt per augustus 2022.8 Voor het jaar 2023 is de infiatieverwachting van de Centrale Bank

van Curaçao en Sint Maarten (hierna: CBCS): 4,2%.

• Het reele groeipercentage van het BBP is omlaag bijgesteld naar 5,5% voor 2022 en voor 2023
wordt een reele groei van 2.9% verwacht.1°

• Waar melding wordt gemaakt van “beroepsbevolking’ dient te staan: “werkzame beroepsbevolking’.

• Gemakshalve wordt, bij de uitwerking van de scenario’s. verondersteld dat alle werknemers die een
minimumloon dan wel een loon tot 130% van het minimumloon ontvangen, werknemers zijn met

twee kinderen. terwijl hot, goed beschouwd, dient te gaan om de werkzame beroepsbevolking met

een minimumloon dan wet eon loon tot 130% van het minimumloon. De gezinssituatie is hierbij een
onbekende factor. Hot aangeven dat hot hier om een veronderstelling gaat, is gebaseerd op
onvoltedige of onvoldoende inzicht in de feitelijke situatie.

• In tabet 6 van de Toelichting worden cijfers voor het jaar 2020 verondersteld op basis van cijfers van
2019. terwijl data voor 2020 reeds voor handen is. In wezen hadden deze redelijkerwijs gebruikt
kunnen worden. Dat zulks niet heeft plaatsgevonden. berust kennelijk op een omissie.

• Het uitgangspunt dat een verhoging van het minimumloon zonder meer zal leiden tot eon hoger
particuliere consumptie en hogere productie dan de voorspellingen van de CBCS strookt niet met

de feiten. Dit wordt ook aangekaart in hot advies van MEO waarin staat vermeld: ‘Vanwege de
hogere consumptieprijzen zal er sprako zijn van een afname van de reele particuliere consumptie in
collectieve zin Do toename in do koopkracht van de minimumloners door indexering zal voor eon
deel ongedaan worden als gevolg van do shjgende consumptieprijzen’.”

• Het uitgangspunt dat do hoogte van uitkeringen gekoppeld is aan het minimumloon en dat ook
hierdoor de particuliere consumptie en productie hoger zal uitvallen, is onvoldoende onderbouwd.

6 Circulaire Aanwijzingen voor de Regelgeving, aanwijzing 160 onder 1.
‘Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (2022). Economic Bulletin September 2022

Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (2022). Economic Bulletin September2022

‘° Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (2022). Economic Bulletin September 2022
Ministerie van Economische Ontwikkeling (2022). Macro-Economische lmpactanalyse lndexering

minimumloon september 2022 en januari 2023
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Verondersteld wordt dat onderneniers de loonkosten niet op de consument zullen afwentelen, en
dus voor een kleinere winstrnarge zullen kiezen, waardoor de concurrentiepositie ten opzichte van
het buitenland versieci-itert, vooral in het kader van de concurrentie met de steeds meer opkomende
onlinemarkt en cargobezorgdiensten. Echter, in bepaalde sectoren, zoals de
voedingsmiddelenbranche, die één van de sectoren is waarin over het algemeen salarissen op het
niveau van het minimumloon worden uitbetaald, is de concurrentie met de onlinemarkt minimaal.

Hot uitgangspunt dat naar schatting 46% van werkenden onder de armoedegrens leeft omdat dit
percentage een inkornen verdient onder deze grens, wordt niet nader onderbouwd. Bovendien wordt

geen rekening gehouden met het aantal loonverdieners in een huishouden. Wellicht ten overvloede,
doch voor alle duidelijkheid, wil de SEP hierbij aantekenen dat de armoedegrens een
huishoudinkomensgrens betreft op basis van de gezinssituatie en geen individuele grens.

1.4 Opzet van het advies

Na dit inleidende hoofdstuk volgt eon uitstippeling van de atweging tussen de behoeftes van werkenden en
hun gezinnen. afgele:d uit de respectievelijke arnioedegrenzen van verschillende huishoudsamenstellingen
(paragraaf 2.1). en soctale en economische factoren (paragraaf 22 en 2.3). In paragraaf 2.2 worden recente
ontwikkehngen van de sociale en economische indicatoren die relevant zijn in deze atweging uiteengezet, te
weten economische ontwikkeling. inflatie, werkgelegenheid en werkloosheid. concurrentiepositie,
arbeidsproductivfteit. armoede, nkomensverdeling en winstgevendheid. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3
specifiek ingegaan op de sociaaleconomische implicaties van de voorgestelde verhoging van het wettelijk
bruto minimumuurloon In paragraaf 2.4 geeft de SEP een aantal aandachtspunten. randvoorwaarden en

aanbevelingen voor het gebruik van hot minimumloon als beleidsinstrument ter bewerkstelliging van

sociaaleconomische ontwikkeling. In het bijzonder wordt in deze paragraaf stilgestaan bij de richtliln van de

Europese Unie (hierna: EU) ten aanzien van toereikende wettelijke minimumlonen in de EU en wat dit in do
Curaçaose context in praktische zin wellicht zou kunnen betekenen. Paragraaf 25 sluit af met het standpunt
van de raad op het onderhavige adviesverzoek.
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2. Het standpunt van de SER

2.1 De behoeftes van werkenden en hun familie

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven. beoogt do onderhavige ontwerpregoling onder meer het

minimumloon in ovoreenstomming te brengen met het borekende bestaansminimum voor eon voiwassene

met twee kindoren bij een voltijdsdienstverband op basis van een 40-urigo werkweek middels een (autonome

vorhoging) van het minimumloon. In de bijbohorendo toelichting wordt koopkrachtbohoud a’s voornaamste

bewoogroden genoemd voor do voorgesteldo autonome verhoging van bet minimumloon met 11.2%. De

SER stelt echter vast dat de voorgostelde autonome verhoging met 11.2% niet zal leiden tot eon

minimumloon gelijk aan bet bestaansminimum met ingang van 1 januari 2023. Hieruit concludoert de raad

dat do Minister van SOAW expliciet onderkent dat het brengen van hot minimumloon in ovoroenstemming

met het bostaansminimum eon gelaseerde aanpak vorgt en dus niet op korte termiln, in één koor,

geroaliseerd kan warden. Togen doze achtergrond wil do SER wodorom onder do aandacht van de regering

brengon dat bij do vaststolling van de hoogte van het minimumloon rekoning moot worden gehoudon met do

ontwikkoling van vorschillondo oconomische en sociale indicatoren.
In het initiatiofadvios van do SER van 5 oktobor 2017 inzako eon vorkonning van hot boloidsthoma

minimumlonon (173-2017 SER; hiorna vordor aangoduid als do SER-verkenning minimumlone&2) hooft do

raad oon gedegen on brodo sociaaloconomischo analyso vorricht naar hot vollodigo spectrum aan

maatschappolijke en oconomischo consoquontios dat relevant is om in ogonschouw to nemon bij hot

formuleren van boloid over eon gefaseerde aanpak ter roalisoring van hot boloidsvoornemon van do rogoring

aangaando golijkstolling van hot minimumloon aan hot bostaansminimum,

Voor hot vaststoflon van hot minimumloon advisoort do ILO eon gobalancoordo on op bewijs gobaseordo

(evidenco basoc aanpak. Eon gebalancoordo aanpak combinoort socialo on oconomischo factoron om tot

eon nivoau van hot minimumloon to komen dat do werknomors on do samonloving ton goodo komt zondor

nogatiovo c.q. verstorondo offocton to voroorzakon Doze sociale en economischo factoren beholzon.

onorzijds, do bohoeftes van do workondo on zijn/haar gozin om in hun levensondorhoud to kunnen voorzion

on, anderzijds, duurzamo oconomischo ontwikkeling, hot productivitoitsnivoau on werkgologonhoid.

Aanvullendo oconomischo factoren die ovorwogen kunnen wordon zijn:

• do concurrontiepositie,

• hot prijsnivoau.

• invostoringon on

• oconomischo groei.

Do SER constatoort dat do Ministorvan SOAW hot goholo spectrum aan socialo on oconomischo indicatoron

niot of onvoldoondo in acht hooft gonomon bij do atweging van do bohooftos van workonden en hun familio

tegen do socialo on oconomische factoron. Uit ondorhavig ontworp kan wordon afgeloid dat do minister in

groto mato do behoeftes van workondon on hun families (hot bostaansminimum on koopkrachtbehoud)

konnolijk zwaarder laat wogon on in mindoro mato aandacht bostoodt aan do socialo on oconomischo

indicatoron. Doze constatoring vlooit voort uit hot feit dat specifleko socialo on oconomische indicatoron, bij

do afwoging van do botrokken belangen, summior aan bod komon of zolfs volledig ontbrokon. Hot gaat om

do volgonde socialo on oconomischo indicatoren:

• arboidsproductivitoit,
• rontabilitoit van do ondornomors,

• inkomensverdoling.

• workgolegonhoid on
• socialezokorhoidsuitkoringon.

In paragraaf 2.2 zal dieper wordon ingogaan op doze aspocton.

12 https:!/sor.cw/filesJ2Ol 7/1011 73-201 7-SER-1 .pdf

Advies SER — Vorfioging van hot minimumloon 12 Deskundig Onafhankelijk Verbindend



v

Aangezien naar het oordeel van de SER de behoeftes van de werkenden en hun familie een

doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de afweging door de Minister van SOAW inzake de verhoging van

het minimumloon, zal een korte analyse worden verricht riaar het bestaansminimum anno 2022.

De behoeftes van werkenden en hun familie

Ter kwantiticering van de behoefte van gezinnen om In hun levensonderhoud te voorzien is het

bestaansminimum of de armoedegrens bepaald. Om rekening te houden met verschillen in huishoudens, is

deze armoedegrens voor verschillende type gezinnen berekend. Op Curaçao is de armoedegrens voor een

standaard’ huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen in 2008 berekend. Op basis van

de equivalentiemethode van de Organisatie voor Economisohe Samenwerking en Ontwikkeling. de OECD13,

(door middel van schaalfactoren’4) zljn de armoedegrenzen voor andere huishoudtypen herleid. Vervolgens

zijn de verschillende armoedegrenzen jaarlijks geindexeerd. Het bestaansminimum is het totaalbedrag aan

bestedingen, inclusief de omzetbelasting, die nodig zijn om de noodzakelke middelen (voeding, wonen,

elektriciteit, water, kosten van openbaar vervoer, ziektekosten(verzekering), studiekosten, persoonlijke

hygiene, kleding en huishoudelijke uitgaven). Voor het “standaard huishouden bedraagt het

bestaansminimum NM 2926 per 1 januari 2022.16 De mate waarin het minimumloon voldoende is om in het

levensonderhoud van het gezin te voldoen, is dus afhankelijk van de grootte van het gezin en het aantal

gezinsleden dat een loon dan wel het minimumloon verdient. Tabel 2 bevat het bestaansminimum voor de

verschillende type huishoudens.

Tabel 1. Objectieve armoedegrens naar type huishouden per I januari 2022 in NM.

Twee voiwassenen met twee kinderen 2926

Eenpersoonshuishouden 1 393

Twee volwassenen 2099

Een voiwassene met een kind 1812

Een volwassene met twee kinderen 2229

Twee volwassenen met een kind 2508

One volwassenen 2786
B’on Centraal Bureau voor de Slatpst’ek

Volgens het CBS behoren huishoudens uit bovenstaande tabel, bestaande uit één volwassene met éên (1)

of meer kinderen, tot de armste huishoudens. Verder heeft het CBS aangegeven dat dit type huishouden de

enige categorie is waarvan meer huishoudens onder de subjectieve armoedegren&’ - wat doorgaans wat

hoger ligt dan de objectieve armoedegrens18 - zitten dan erboven)9 Deze zienswijze wordt ook ondersteund

door de bevindingen van de SER-verkenning van 5 oktober 201 720

13 Organization for Economic Co-operation and DevelopmenvOrganisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling
14 De eerste volwassene in het huishouden krijgt een factor 1; alle volgende volwassenen (18+) krijgen elk een
factor 0,5; alle kinderen (<18 jaar) krijgen een factor 0,3
15 Centraal Bureau voor de Statistiek (2008). Berekening van de armoedegrens voor Curaçao
16 Centraal Bureau voor de Statistiek, tabel ‘Povertyline Curacao by type of household 2008-2021’

(https://www cbs.cw/poverty)

17 De perceptie van de respondenten over de eigen welvaartsituatie/armoede vormt het uitgangspunt van de
subjectieve armoedegrens
IS Anno 2018 varieerde het verschil van NAf 66.- voor een eenpersoonshuishouden tot NM 140,- voor een
huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen
IS Centraal Bureau voor de Statistiek (2019). Armoede: een subjectieve benadering
20 SER-verkenning van 5 oktober 2017, ref.nr.17312017-SER.
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In het kader van armoedebestrilding, één van de doelstellingen van de regering, ondersteund door de

duurzamo ontwikkelingsdoelen (Sustainab’e Development Goals, SDG’s), in het bzonder SDG nummer jZl

acht de SEP het van belang dater aandacht is on de kloof tussen het minimumloon en het bestaansminimum

te dichton, zoals opgonomen in de toelichting behorende bij het onderhavige ontwerp. Do SEP constateort

dat door de voorgestelde vorhoging van bet minimumloon met 11.2% het huishouden bestaande uit één (1)

volwassone met êén (1) kind naar verwachting niet neor onder het bestaansminimum zal vallen, hetgeen

als een positieve ontwikkeling kan wordon aangemerkt Do SEP onderkent de verrichte inspanning van do

Minister van SOAW ter bevordering van de bestaanszekerheid van de werkende bevolking via hot verhogen

van het minimumloon.

Andere SDG’s22 zijn, naar de mening van de SEP, ook in de discussie betretfende het verhogen van de
minimumlonen van groot belang. De raad verwijst hierbij in het bijzonder naar SDG nummer 8, welke samen

met SDG nummor 1 als prioritaire SDG’s voor Curaçao zijn aangemerkt23 en naar SDG 10. SDG-8 staat voor

bet bovorderen van aanhoudende. inclusieve en duurzame economische groei, volledige en produclieve

teworkstelling en waardig werk voor iedoreen. Tot de specitieke targets24 (8.5) daarvoor behoort onder meer

on-i tegen 2030 te komen tot een volledige en produclieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen

en rnannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap. alsook een gelijk loon voor werk van

gelijke waarde. SDG-10 behelst het verminderen van ongelijkheid. In het kader van onderhavig advies wordt

specifieR gerefereord naar vermindering van inkomensongelijkheid, bevordering van economische en sociale

inclusie en waarborging van gelijke kansen Aldus zun SDG-1, SDG-8, SDG-10, alsmede SDG-S (gender

gelijkheid). nauw met elkaar verweven. Gelet hierop geeft de SER de Minister van SOAW in overweging om

nader in te gaan op de implicaties van de voorgestelde verhoging van het minimumloon ter realisatie van
SDG -1, SDG-8 en SDG-10. Het ontbreken van voornoemde toelichting geeft or blijk van dat de Minister van

SOAW niet, aithans niet in afdoende mate, inziet dat de hoogte van het minimumloon als een belangrijk

beleidsinstrument kan dienen in de strategie van duurzame en inclusieve economische en sociale
ontwikkeling. De hoogte van het minimumloon en mogolijke aanpassingen van het minimumloonnveau

beinvloeden verschillende sociale en economische indicatoren, waaronder de werkgelegenheid, de

inkomensverdeling en de concurrentiepositie.

In het verlengde van het vorenstaande geeft do SEP de Minister van SOAW in overweging om rekening te
houden met do beleidsaanbovolingon opgenomen in do eerdore adviezen van do raad over hot minimumloon,

waarondor do SER-vorkonning d.d. 5 oktober 2017 not kenmork 173/2017-SEP, het advies van 29

december 2020, met konmerk 152/SER-2020 (zaaknummor 20201044497) on het advies d.d. 28 december

2021, met konmork 125/SEP 2021.

Vordor is do SEP van oordool dat hot besluit over vorhoging van hot minimumloon ondorbouwd moot worden

met eon godogen analyse op basis van actuelo data over onder andoro do ondorverdeling van do

minimumlonors over do vorschillonde type huishoudons. Vorder is het van bolang om zicht to krijgen in bet

aantal minimumlonors dat ondor do typo huishoudon bestaando uit I votwasseno met 2 kinderon valt,

aangezien hot bostaansminimum van doze doolgroep als utgangspunt wordt gonomen voor hot

beleidsvoornomen van do minister om het minimumloon golijk to trokkon aan bet bestaansminimum.

Pekening houdond met hot belang van de beleidsaanbevolingon opgonomen in de SER-vericonning van 5
oktobor 2017 zal in volgondo paragraaf diepor ingogaan wordon op de beloidsaanbovolingon mot betrekking

tot oon soloctie van do rolovanto socialo on economischo factoren.

2’ SDG-1 botroft armoedebestrijding middels. ondor andore. zorgon voor fatsoenlijke banen voor iodereen en
socialo vangnotten, met als doel dat tegen 2030 hot aandool mannon, vrouwen en kindoron van alle loeflijden die
volgons do nationale deuinities in armoede leven in al haar dimonsios. minstens totde helft moetzijn toruggebracht.
22 https://www sdgnodorland.nllnieuws/eilanden-spreken-vaak-aI-vlooiend-sdgi
23 htlps://www.curacao2030.cwl

SDG S - Voronigde Naties - Nedorlands (unric.org)
25 https:l/unric.org/nl/duurzamo-ontwikkelingsdoelstellingon/sdg-10l
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2.2. Sociale en economische factoren afgezet tegen het minimumloon

In dit onderdeel warden relevante saciale en economische factoren in de lokale context neergezet.

Economische ontwikkeling, arbeidsrnarkt en inflatie

Zoats reeds aangegeven heeft het minimumloon tat doel werkenden te verzekeren van een minimale
tegenprestatie voor geleverd werk Het loon, en dus oak het niveau van het minimumloon, is van invloed op
de loonkosten alsrnede productiekosten voor ondernemers Een hager minimumloon impliceert toename van
de loonkosten die, naar verwachting, (deels) doorberekend warden aan de consumenten, met additionele

toename van de przen als gevoig. Door koopkrachtverlies. dat het gevoig is van additionele pnjsstijging,
zullen de reele binnenlandse bestedingen afnemen. alsmede de reele uitvoer door de verslechterde

concurrentiepositie. Dit heeft als consequentie dat de economische groei afgeremd wordt, dan wel de
economische krimp bespoedigd wordt. Verder kunnen arbeidsplaatsen verloren gaan door de afname van

economische activiteiten. Anderzijds kan een verhoging van bet minimumloon de arbeidsmarktparticipatie

stimuleren, aangezien werken (arbeid) aantrekkelijker wordi De verwachting is dat bij ongewijzigd beleid de
werkloosheid verder toeneemt (bet aantal werkzoekenden neemt toe) ten laste van bet aantal inactieven.

De economie van Curaçao bevindt zich al meer dan een decennia in een recessie. Het reele BBP is in de

periode 2012-2019 gemiddeld met 12% gekrompen, dit naast de sterke krimp van 18.4 procent in 2020. In
2021 heeft de economie een licht herstel getoond met een reele groei ter waarde van 4,2 procent, dat

voornamelilk te danken is aan de bedrijfstakken inforrnatie en communicatie, hotels en restaurants en

onroerende goed activiteiten.25 Voor 2022 wordt verwacht dat het herstel na COVID-19 jaar zich zal

voortzetten met een reele economische groei van 5,5 procent27, voornamelijk aangestuurd door vrijwel

volledig herstel van de toeristische export maar toegenomen inflatieverwachtingen. Voor 2023 wordt een
toename van bet reele BBP van 2,9 procent verwacht. In deze verwachting is nog geen rekening gehouden

met de recente beslissing van de Koninklke Luchtvaartmaatschappij (KLM) om bet aantal vluchten naar
Curaçao fUnk te verminderen. Dit kan resulteren in een neerwaartse bijstelling van deze verwachting.

De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een hoog niveau van werkloosheid (19,1% in 2020) en een age

netto participatiegraad (gemiddeld 40% in 20122020).28 De staking van economische activiteiten in 2020
heeft nauwelijks geleid tot een substanhéle toename van de werkloosheid, enerzijds, vanwege de inzet van

werkgelegenheid besparende regelingen door de overheid, zoals de NOW-regeling29 en, anderzijds, door
bet ontrnoedigingseffect van bet staken van activiteiten om besmettingen te voorkomen. Het had voor
werkzoekenden immers geen zin om werk te zoeken waardoor zij, conform de internationale detinitie van

werkzoekenden, niet als zodanig werden aangemerkt

Na een aantal jaren met een relatief stabiele prijsontwikkeling nam, sinds media 2021, bet gemiddelde

prijsniveau geleidelijk toe tot 3,8 procent aan bet einde van 2021, aangestuurd door een sterke toename van
grondstofprijzen en transportkosten. Deze inflaloire trend beeft zich voortgezet in 2022, waardoor bet

gemiddelde prijsniveau per augustus 2022 reeds 5.8 procent hoger was ten opzichte van bet gemiddelde

pnjsniveau in augustus 2021. De verwachting is dat de inflatie zich verder zal ontwikkelen tot 6,3 procent per
eind 2022. Voor 2023 wordt een inflatie van rond de 4 procent verwacht.

Een analyse van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao (KvK)3’ naar correlaties tussen bet
minimumloon en inflatie. werkgelegenheid, werkloosheid en economische groei, gebaseerd op historische
data van Curaçao, beeft uitgewezen dat er geen significante relatie is tussen bet minimumuurloon en

Centraal Bureau voorde Statistiek (2022). Economische ontwikkeling 202. sen economie op gang
27 Centrals Bank van Curacao en Sint Maarten (2022). Economic Bulletin September 2022
° Afgeleid uit cijfers van bet Centraal Bureau voor de Statistiek

Noodmaalregel Overbrugging voorWerkgelegenheid
° cntrale Bank van Curacao en Sint Maarten (2022). Economic Bulletin September 2022

Presentatie September 2022. Minimum Wage, (Un)Employed Population. Inflation, Real GDP Growth 2001-
2021 Developments in curaçao
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werkloosheid. Dit is, naar het oordeel van de SER, het gevoig van de gevonden matige positieve relatie

tussen bet minimum maandloon en het aantal werkzoekenden enerzijds (hot aantal werkzoekenden neemt

toe via parlicipatietoename aangespoord door het reserveringsloon) en de matige tot hoge positieve relatie

tussen het minimumloon (uur of maand) en hot aantal werkenden Bovendien is een hoge positieve correlatie

gevonden tussen het minimum uur- en maandloon en de omvang van de werkende bevolking. Met andere

woorden, verhoging van bet minimumloon zal, volgens bovengenoemde analyse, een positief effect hebben

op de werkgelegenheid. maar zal geen verlagend effect hebben op de werkloosheid door toename van de

arbeidsparticipatie. Verder is er geen significante relatie gevonden tussen het minimum uur- of maandloon

en inflatie en een matige negatieve relatie voor hot minimum uur- of maandloon en reele economische groei.

Voor de raad is de impact van een verhoging van bet minimumloon op de economie, wertcgelegenheid en
werkloosheid en inflatie niet eenduidig. Do SER dringt daarom bij do regering erop aan om historisch

onderzoek te (laten) verrichten naar de daadwerkelijke impact, in de lokale context.

Arbeidsproductviteit en productiviteitsval

Bij het vaststellen of aanpassen van het mininiumloon wordt aanbevolen de arbeidsproductiviteit in

ogenschouw te nemen. IDe arbeidsproductiviteit is de waarde van de productie van een gemiddelde

werjcnemer in bet land of bedrijtstak, gogoven de beslaande niveaus van kapitaal en tochnologie. Door bij

aanpassingen van het minimumloon rekening te houden met de arbeidsproductiviteit, wordt ervoor gezorgd

dat zowel werkgevers als werknemers een deel van de vruchten van de vooruitgang ontvangen.

Het loon dat werkenden uitbetaald krijgen is een vergoeding voor geleverde arboid. Wanneer bet

minimumloon hoger ligt dan de arbeidsproductiviteit of de toename van het loon hoger ligt dan de marginale

toename van do arbeidsproductiviteit kan dit als gevolg hebben dat werkenden in de laagste loonlagen uit

do markt geprijsd worden. Bepaalde werknemers, voornamelijk minimumloners worden relatief te duur.
Werkgevers kunnen overwegen om laagopgeleide werknemers (vaak minimumloners) te vervangen door

hogere opgeleide werknemers van wie de productiviteit wel opweegt tegen de hogere kosten. IDe SER

beveelt aan Aanbevolen wordt om de gemiddelde arbeidsproductiviteit in een land te meten als het BBP per

gewerkte uur.32 Evenzo kan de arbeidsproductiviteit op sectoraal niveau gemeten worden door gebruik te

maken van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) van de betreffende bedrijfstak. Hot BBP per gewerkt uur
is op Curaçao vaak niet voor banden door bet ontbreken van het aantal gewerkte uren33 waardoor de

productiviteit per gemiddelde werkende als benadering gebruikt wordt.

Uit onderzoek34 blijkt dat de arbeidsproductiviteit al jaren negatief bijdraagt aan economiscbe groei. Met

andere woordon, al jaren is er sprake van een negatieve groei in do gemiddelde arbeidsproductivitoit. Op

sectoraal niveau wordt geconstateerd dat secloren waar voornamelijk bet minimumloon van toepassing is,

namolijk bouw, groot- en kleinbandel en botols on restaurants, sectoren zijn waar de arbeidsproductiviteit

niet gegroeid is en waar hot niveau onder bet gemiddelde productiviteitsniveau van bet land ligt. Dit zijn juist

de sectoren die de meesto arteidsplaatsen bieden. Er is sprake van een verschuiving in werkgelegenheid

van hoogproductiove bedrijfstakken naar lager-productieve sectoron.

In bet licht daarvan vraagt de raad wederom de aandacht van de Minister van SOAW voor beleid ter

bevordering van de arbeidsproductiviteit in het algemeen on voor de daarmee samenhangende prioritering

van sectoraal beleid ter bevordering van een duurzame economische ontwikkeling. immers, volgens bet
lntornationaal Monetair Fonds (IMF) is hot verhogen van de arbeidsproductiviteit een voorwaarde voor bet

31 AIs alternatief kan bet BBP per werknemer genomen worden maar doze is minder zuiver daar hiermee
werkenden die op deeltijd basis. als een voltijds werlende wordt meegenomen.

Het aantal gewerkte uren wordt door hot Centraal Bureau voor de Statistiek tijdens do volkstolling (Census),
die gemiddeld elke 10 jaar plaats vindl. gemeten In andere onderzoeken. waaronder bet Arbeidskrachten
onderzoek wordt he! aantal gewerkto uren via beroepscategorieen verzameld.

Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (2017). Measuring Labor Productivity in Curaçao
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ontsluiten van het groeipotentieel van Curaçao om duurzame economische ontwikkeling te kunnen
bewerkstelligen.

Concurrentiepositie ten aanzien van potentiele investeringen

In het kader van bet aantrekken van directe buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investment; FDI)
wordt hier de concurrentiepositie van Curaçao met betrekking tot bet minimumloon, ten opzichte van
vergelijkbare landen in hot Caribisch gebied besproken. Het minimumloon is immers een weergave van het

minimale aan loonkosten waar een investeerder rekening mee zal moeten houden. Bij grote verschillen met

het minimumloon in andere vergelkbare landen, zullen investeerders de neiging kunnen hebben om at te
zien van het starten van economische activiteiten in Curaçao. Tabel 1 geeft het wettelijke bruto
minimumuurloon van enkele landen weer. Waar het wetlelijke minimumloon per bedrijfstak verschillend is,
wordt het Iaagste en bet hoogste tarief gegeven. Hoewel de tabel slechts indicatief is aangezien daarin niets

wordt gezegd over onder andere bet niveau van arbeidsproductiviteit, kan daaruit voorzichtigheidshalve
worden afgeleid dat Curaçao, voor wat betreft het huidige bruto minimumuurloon a NA! 962 (USO 5,29), een
middenpositie inneemt Het bruto minimumuurloon is vergelijkbaar met die in Aruba en Bahamas.

Het verhogen van het minimumloon om deze gelijk te stellen met het bestaansminimum van een
eenoudergezin met kinderen per 2023. impliceert dat het bruto minimumuurloon verhoogd zal moeten
worden naar NM. 13.67 (USD 751), wat hoger Iigt dan het huidige minimumloon op de BES-eilanden en

de Cayman Islands. Aangenomen wordt dat hierdoor de concurrentiepositie van Curaçao ernstig wordt
verslechterd.

Op basis van de ernstig verslechterde concurrentiepositie en de lage arbeidsproductiviteit. raadt de SER de

Minister van SOAW ten sterkte a! om, zondern,eer, verhoging van het minimumloon naar maatstaven van
hot minimum bestaansniveau van éénoudergezinnen na te streven. Evenals in do SER-verkenning van 5
oktober 2017. beveelt de raad aan om specifiek beleid op te stellen voor éenoudorgezinnen die elementen
bevatten die het inkomen aanvullen.

Tabel 2. Bruto minimumuurloon in Caribische reglo

Minimumuurloon
in US$ Ingangsdatum

Antigua & Barbuda 3.04 1-1 1-14

Aruba 5.27 - 5.93 1-01-20

Bahamas 5.25 1-01-17

Barbados 3.62 - 4.25 1-09-21

Belize 1.65 1-05-12

BES-etlanden * 6.03 - 7.30 1-01-22

Britisch Virgin Islands 6.00 1-10-16

Cayman Islands 7.20 1-03-16

Dominica 2.78 1-09-21

St. KitEs and Nevis 3.33 1-1 1-14

St. Lucia 0.34 - 0.64 1-01-13

St. Maarten ** 4.93

Trinidad and Tobago , 2.63 1-12-19
Oron: afgeieid van wageindicator org

https’/twetten.overheid niIBWSR0O28l 70/2022-01 -01

Berekend aan de hand van de veronderstelling dat de in! latie voor 2022 6.3% bedraagt.
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Armaodobestrijding en roductie inkomonsongelijkheid

In de Momorie van Toolichting (MvT) bij do Landsvorordoning minimumlonon wordt mode als doelstelling

yen het minimumloon eon sociaal aanvaardbaro togenprestatie voor verrichte arbeid gonoemd. Het
minimurriloon hooft dus eveneons als doel to zorgen dat werkenden niet in armoodo leven en van oen
minimale Ievensstandaard zn voorzien dat niet te veel aftvijkt van die van de totate bovolking. meetbaar via

do inkomonsvordeling. Op Curaçao wordt meer dan een kwart van do huishaudons als arm beschouwd: in

2011 viol 25 procent onder do objectiove armaodogrens en in 2017 is gosehat dat bijna 30 pracent andor

do subjoctiove armoodogrens valt37. De raad is van mening dat werk moot lonon. dat werk de weg moet zijn

am uit armoodo te komen en dat verhoging van hot minimumloon, in Iijn met het bestaansminimum,

inderdaad. tot roductie van hot aantal arme huishoudons onder do werkenden zal loidon. Echter, in hot kader

van armoodobostrijding. vorzoekt de SEP do regoring om oak aandacht to schonkon aan do huishoudons

met andoro inkomstenbronnon, zoals do AOV, AVA en ondorstand.

Eon manior om de inkomonsangolijkhoid to moton is do vorhouding van hot inkomonsaandool van do rijksto

groop huishoudens/individuon ton opzichto van dat van do armsto huishoudons/individuon. Evonoons wordt
do ratio van hot minimumloon ten opzichte van hot modiano of hot gomiddoldo loon als maatstaf voor
inkomonsongolijkhoid gonamon. In ontwikkoldo landon is hot minimumloan tusson 35 en 60 pracont van

hot modiano loon. In antwikkelingslandon is dit daorgaans hogor vanwogo do lagoro mediane lanon.39 Zaals
aangogevon in do SER-vorkonning minimumlanon, is. volgons do ILO, een minimumloon ap 40 pracont van

hot gomiddeldo loan oon nuttig roforontiopunt In 2011 bodroog het gomiddoldo individuolo bruto

maandinkamon NAf. 3.023 on hot modiano maandinkonion NAt. 1 .836°. Dat hot modiaan 20 vor ander hot

gomiddoldo inkomon Iigt, duidt op een zeer scheve inkamonsvordoling (oon hogo concontratie van individuon

met eon laag inkomon). Hot bruto minimumuurlaon bodroog in 2011 NAf. 7,53 wat, ap basis van eon 40-

urigo workweek, op NAf 1.304,20 komt. Dit is 71 procont van hot modiano inkomen anna 2011 on 43 pracont

van hot gomiddoldo inkomon.

Do moost roconto inkamonsgogovons datoron van hot Arboidskrachtonondorzaok (AKO) 2019. Echter

hiorvan zijn onkol gogovons van workondon bokend. Voor do workondon gold dat in 2019 hot gomiddoldo
individuolo bruta rnaandinkamon goschat word op NAt. 2.127,86. Hot bruta minimurnuurlaan bodroog NAf.

9,37. wat noorkamt op NAt. 1.622,88. Dit is 76 procent van hot gomiddoldo inkamon van allo workondon.

Evonals in do SER-vorkonning minimumlanon constatoort do raad dat hot minimumlaon op Curaçao, bozion

vanuit do invalshook van do inkamonsvordoling, oak anna 2019 buiton do door ILO aanbovalon

bandbroedtos valt. Er diont, ochtor, niot miskond to wordon dat do roconto antwikkolingon, andor andoren

tijdolijko staking van activitoiton door COVID-19, hot sluiton van do raffinadorij on athauw van activitoiton van
do intornatianalo financielo sector tot substantielo wijzigingon in do inkamonsvordoling on do mate van
arrnaodo hobbon goloid. Do SER ploit hiordoar vaor actuolo data ton aanzion van do mato van armaodo

ondor do bovolking in hot algomoon on workondon in hot bijzander on ton aanzion van do inkomonsvordoling.

Daarnaast wit do SEP vorwijzon naar do aanbovoling zaals apgonamon in do SER-verkonning
minimumlanon am. ap basis van actuolo data, in kaart to brongon do doolgraopon waar armaodo on do

graatsto anovonrodigo inkamonsvordoling hoorst ton behoove van eon mix van boloidsinstrumonton voor to

vaoren armoodoboloid.

Contraal Bureau vaar do Statistiok
Contraal Bureau vaor de Statistiek (201 9). Armoede: een subjectievo bonadoring
Men gaat uit van oen bepaalde gemiddelde standaard year do samonloving in hot algomoen, bijvoorbooid oen

ratio. vaak 60 procont. van het mediane huishaudinkomen. aangopast voar huishaudgrootte. Het argument is dat
doze benadoring betor do mate van saciato insluiting en gelijke kansen weergeeft. Hot gaat orom dat oen
huishaudon niet te veel afwijkt van do algomono standaard.
° International Labour Organization (201 7). Minimum wage policy guido
40 Contraal Bureau year de Statistiek. Inkomens en inkomensvordolingon in Curaçao, Consus 2011
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Druk op rentabiliteit van ondernemers

Verhoging van het minimumloon Ieidt eveneens tot verstonng van de loonverdeling tussen minimumloon

verdieners en andere werknerners die boven bet minimumloon verdienen. flit ken ertoe leiden dat

werkgevers onder druk komen te staan om ook de lonen van de niet-minimumloon verdieners te verhogen,

bet zogenaamde overloopeffect. met sterk verhoogde loonkosten als gevoig. Beargumenteerd kan worden

dat ondernemers de verhoogde loonkosten kunnen atwentelen op de consument. De raad vraagt zich echter

af in hoeverre dit mogelijk is gezien de reeds hoge (geImporteerde) infiatie en sterke daling van de

koopkracht die voornamelijk het gevoig zijn van externe facloren (hoge grondstofprijzen en de toename van

internationale transport- (container) kosten). De verhoogde loonkosten kunnen daardoor de winst van

ondernemers extra belasten. Dit kan voor een aantal ondernemers leiden tot faillissement dan wel de keuze

em bet bedrijf te sluiten daar zij de afgelopen 2 jaren reeds te kampen hebben gehad met verlaging van het

rendement door staking van activiteiten vanwege de COVID-1 9 pandemie: in 2020 heeft 58 procent van de

bedrijven aangegeven een negatief bedrijfsresultaat te hebben behaald en in 2021 verwachtte 49 procent

een negatief bedrijfsresultaatte behalen (ten opzichte van 34 procent in 2Q19).

Ook kan het verhogen van het minimumloon bedrijven aansporen om at te zien van het naleven van de wet

en lagere lonen uit te betalen, wat tot oneerlijke concurrentie Ieidt voor ondernemers die zich wel aan bet

wettelijke minimumloon houden. Eerlijke ondernemers zullen uit do markt gedreven worden ten behoeve van

ondernemers die zich aan Ilegale praktijken vergrijpen

2.3 Macro- en socaaI economische implicaties van de voorgestelde autonome
verhogingen

Aihoewel de Minister van SOAW het verhogen van het minimumloon in overeenstemming met bet

bestaansminimum overweegt, betreft de ontwerpregeling enkel autonome verhogingen van bet minimumloon

ten behoeve van koopkrachtbehoud van werkenden die het minimumloon verdienen. Do wetgever heeft, bij

bet opstellen van de Landsverordening minimumlonen rekening gehouden met bet effect dat inflatie heeft op

de mate waarin een minimumloonverdiener in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien, een doelstelling van

bet minimumloon, door de mogelijkheid tot indexering ervan in de wet op te nemen (artikel 13. derde lid).

Daarnaast heeft de wetgever ook de mogelijkheid van een autonome indexering in de wet opgenomen (artikel

9. zevende en achtste lid). De minister beroept zich in de ontwerpregeling op dit Iaatste met bet voorstel om

bet minimumloon te verhogen van NAI 9,62 near NAf 10,20 per 1 september 2022, compenserend voor de

inflatie van 2020 en 2021. en vervolgens per I januari 2023 naar NAf. 10,70 op basis van

inflatieverwachtingen voor 202242.

De SER kan zich in beginsel vinden in de motivatie van de minister om inflatiecorrectie met terugwerkende

kracht toe te passen, want door de prijsstijgingen in 2020 en 2021 zijn de minimumloonverdieners ruim 6

procent in koopkracht achteruitgegaan. Wel stelt de raad aan de Minister van SOAW voor om de

voorgenomen compensatie tezamen met de indexering voor 2022, conform de Landsverordening

minimumlonen, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.S. 2008 no. 68, de 12-maandsgemiddelde van augustus ten

opzichte van augustus van hot voorgaande jaar, per 1 januari 2023 in to laten gaan.

De CBCS heeft op verzoek van de SEP de macro-economische effecten van do voorgenomen verhoging

van het minimumloon doorgerekend. De notitie van de CBCS ter zake de macro-economische impact is een

integraal onderdeel van dit advies en is als bijlage toegevoegd. In haar doorrekening heeft de CBCS een

verhoging van bet minimumloon van NM. 9.62 near NM. 10.70 per 1 januari 2023 als uitgangspunt genomen.

Evenals in de toelichting bij het onderhavige ontwerp. gaat de CBCS uit van arbeidsmarktgegevens van 2019

41 Centraal Bureau voor de Statistiek (2021). Resultaten ConjunctuurenquOte le helft 2021.
4249% zoals verwacht door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in maart 2022.
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en van doorwerking van de verhoging op lonen tot 30% boven bet nieuwe minimumloon Voorts wordt in de

doorrekening een mogelijke koppeling van de sociale uitkeringen (AOV, A, Oven onderstand) aan het

rninimuniloon buiten beschouwing gelaten. De verhoging van het minimumloon is aigezet tegen de

economische groeiprojectie van september 2022 waarin reeds een inilatieprojectie van 6,3 procent veiwerkt

is, De resultaten van de doorrekening dienen dus geinterpreteerd te worden als het effect van de verhoging

van bet minimumloon ten opzichte van de verwachte macro-econornische ontwikkelingen op basis van

voornoemde groeiprojectie

Volgens de CBCS heeft de verhoging van het minimumloon een opwaarts effect op de inflatie (0,4

procentpunt) en zal deze een Iicht negatief effect hebben op de groei van het BBP (-02 procentpunt

vergeleken met bet basisscenario) in 2023. Vooral de bestedingen van de private sector worden getroffen.

Net besteedbare inkomen van de groep werkenden tot 130% van het minimumloon toe, maar het positieve

effect worcit tenietgedaan door het koopkrachtverlies van andere inkomensgroepen als gevolg van de hogere

inflatie. Daarnaast werkt de verhoging van het minimumloon negatief op de private investeringen door de

verslechterde winstgevendheid die bet gevolg is van de hogere kosten van arbeid. Voorts volgt uit de

doorrekening dat de verboging van bet minimumloon een licht negatief werkgelegenbeidseffect heeft: bet

werkloosbeidspercentage is 0,1 procentpunt boger vergeleken met bet basisscenario. Dit is bet resultaat van,

enerzüds, een lagere vraag naar arbeid doordat de productie afneemt en, anderzijds, een toename van bet

arbeidsaanbod aan de onderkant van de arbeidsmarkt door de toename van bet reele loon.

Uit de impactanalyse volgt dat de verhoging van bet minimumloon als gevolgen heeft dat de

belastinginkomsten lager uitvallen (-NAf.2,0 miljoen) vergeleken met bet basisscenario door de lagere

binnenlandse bestedingen en dat de uitgaven van de overhoid hoger uitvallen (NAf 4,9 miljoen) door meer

uitgaven aan subsidies en overdrachten. Hierdoor wordt bet begrotingssaldo negatiever (NAf.6,9 miljoen).

Op dit laatste na, is de verwachting van MEO in grote lijnen vrijwel gelijk aan die van de CBCS: indexering

van bet minimumloon, zoats voorgesteld in bet adviesverzoek, zal een inflatoir effect hebben met negatief

macro-econornisch effect en verlies van arbeidsplaatsen.

Ondanks de positieve reele groei in 2021 en de positieve verwachtingen voor 2022 en 2023. ligt bet BBP ver

onder bet niveau van vOOr de COVID-pandemie Echter, gezien de geringe negatieve impact op de

economische ontwikkeling, bet lagere tekort op de opende rekening van overheid, de verwachte positieve

impact op armoedebestrijding. kan redelijkeiwijs worden verwacht dat de indexering en daardoor verbetering

van de koopkracht de verarming van minimumloonverdieners aftemt. Mede op grond daarvan staat de SER

in beginsel niet negatief tegenover de voorgestelde verhoging van bet minimumloon

Wel vraagt de raad aandacht van de Minister van SOAW voor de mogelijke negatieve impact op de

werkgelegenheid van de mindervermogenden als gevolg van de productiviteitsval43, substitutie van arbeid

door kapitaal44, druk op de winstgevendheid van ondernemers en mogelijke toename van zwart werken.45 In

bet kader hiervan verzoekt de raad aan de regenng om prioriteit te geven aan de implementatie van

hervormingsrnaatregelen en aanbevelingen die voortvtoeien uit de onderzoeken opgenomen in bet

Landspakket Nederland — Curaçao ten aanzien van modernisering van bet arbeidsmarktbeleid (thema El),

aanpak van de informele economie en illegale arbeid (thema E.2), bet tegengaan van illegale tewerkstelling

van buitenlandse arbeidskrachten (thema E.3) en bet bevorderen van ondernemerschap en het

investeringsklimaat (E 6).

° Oe arbeidsproductiviteit weegi niet op tegen bet minimumloon waardoor werknemers aan de onderkant van de
loonlijst te duur worden en bun baan kunnen verliezen.
“Door de hogere loonkosten van de doorgaans Iaagopgeieide werkenden kunnen bedrijven er veer kiezen om
arbeid te substitueren door machines. waarbij vaak een aantai vaardige werknemers nodig zijn. Hierdoor kunnen
juist een aantal laagopgeleide werknemers bun baan verhezen
4S Werkgevers kunnen aangemoedigd worden tot illegaie praktijken ter verlichting van de kosten.
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Raad

2.4 Minimumloon als beleidsinstrument voor de sociaaleconomische ontwikkeling

Het minimumloon 5 niet uitsluitend gericht op bet verzekeren van de werknemer van een maatschappelijke
aanvaardbare financièle tegenprestatie voor geleverd werk (sociale bescherming). Gelet op de brede
werkingssfeer van het minimumloon op sociale en economische factoren, is bet minimumloon en de
wijzigingen op het minimumloonniveau bij uitstek een geschikt beleidsinstrument ter realisatie van
sociaaleconomische ontwikkeling Gelet op de bevindingen van de verrichte analyse in paragraaf 2.2
aangaande de relatie tusson do voorgestolde verhoging van bet minimumloon en do sociaaleconomische
indicatoren armoedebestrijding en inkomensverdeling is de SER niet in staat om een oordeel te vormen over
de bijdrage van de voorgestelde verhoging van bet minimumloon aan de realisatie van de SDG’s en aan de
sociaaleconomische ontwikkeling. De SER constateert dat actuele data ontbreekt over onder andere do
volgende indicatoren:

• het aantal minimumloners dat zich onder het bestaansminimum bevindt;
• de onderverdeling van de minimumloners naar type huishoudens;
• do onderverdeling naar primaire inkomen (rninirnumloon, AOV, onderstand) van de personen

die zich onder het bestaansminimum bevinden
• de vergelijking van het rninimumloon en het gemiddelde inkomen en het mediane inkomen

De SER wil de regering in overweging geven om op korte termijn de ontbrekende data aan te vullen zodat
duidelijkheid gescbapen kan worden over de bijdrage van de voorgestelde verhoging van bet minimumloon
aan armoedebestrijding en inkomensverdoling. Rekening houdend met hot beleidsvoornemen van de
regering om geleidelijk het minimumloon in overeenstemming te brengen met het bestaansminimum is des
temeer van belang dat op periodieke basis de nodige analyses verricht worden naar do status van de
armoede en inkomensverdeling op bet eiland. Aan de hand van de bevindingen van doze analyses in
combinatie met de ontwikkeling van do relevante sociale en economische indicatoren, kan de overheid in
nauwo samenwerking met de relevante sociale partnors bosluiten tot aanpassen van het minimumloon
volgens een vastgestelde methodiek

Vorwijzend naar de SER-verkenning van 5 oktober 2017, wil de SER aan de regering in overweging geven
om een aanpassingsmetbodiek van het minimumloon vast te stellen. De SER constateert dat tot op heden
geen uniforme methode tot aanpassen van bet minimum in geval van autonome verhoging of indexatie is
vastgesteld. Vorder wil de SER de regering aanbovelen om vooraf afsprakon te maken met de sociale
partners ovor do bandbreedtes inzake de ontwikkoling van de sociale en oconomische indicatoren. In geval
de ontwikkeling van de sociale en economische indicatoren de overeengekomen bandbreedtes overschrijdt,
zal het minimumloon aangepast worden.

Verder wil de SER de voorgeschreven aanbevelingen van de ILO inzake effectieve toepassing van bet
minimumloon onder de aandacht brengen van de regering. Verwijzend naar de eerdere adviezen van do
SER wordt in do volgende paragraaf slechts aandacht besteed aan naleving van de minimumloonwetgeving.

Randvoorwaarden ten aanzien van effectieve toepassing van bet minimumloon

Effectieve toepassing van bet minimumloon behelst dat werkenden verzekerd zijn van eon minimalo
vergoeding voor verrichte arboid on dus naleving van do wet door de werkgevers. Do ILO beveelt aan om
naleving te bevordoron door ex ante draagvlak to creeren door middel van participatie van
vertegenwoordigers van workgovers en werknemers aan bet proces van hot vast- of bijstellen van bet
minimumloon. Eveneens adviseert do ILO om te zorgen voor een effectief controle- en sanctioboleid met
behulp van gerichte controles op naleving van de wet en sancties bij overtreding die ox-ante ontmoodigend
werken. Hiertoe moet do arbeidsinspectie over voldoende adequaat opgeleide inspecteurs to boscbikken
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met de bevoegdheden en faciliteiten die nodig zn om hun taken uitte voeren. Naleving wordt aangemoedigd
wanneer werkgevers een hoge kans achten om te worden geinspecteerd en blootgesteld zijn aan sancties
die zwaar en waarschijnlijk genoeg zijn cm afschrikkend te werken

De SER sluit zich aan bij de aanbevelingen van de ILO maar constateert dat ex ante dialoog doorgaans
uitblijft. Door de sociale partners vooraf in het proces te betrekken kan het minimumloon op een voor alle
betrokkenen aanvaardbaar niveau vastgesteld worden, wat het proces van vaststelling en de naleving
vergemakkelijkt.

Conform artikel 13A Landsverordening minimumlonen en bij Landsbesluit is de Inspectie Arbeidszaken
belast met het toezicht op de naleving van, onder andere, de Landsverordening minimumlonen. Sancties zijn
opgenomen in artikel 15, eerste en tweede lid van de andsverordening: de werkgever die opzettelijk de
werknemer een loon toekent dat minder bedraagt dan het geldende minimumloon pleegt een misdrijf en
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste vijfentwintig
duizend gulden. En, de werkgever aan wiens schuld het te wijten is dat hij de werknemer een loon toekent
dat minder bedraagt dan het geldende minimumloon pleegt een overtreding en wordt gestraft met hechtenis
van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden.

De raad vraagt zich af of de genoemde sancties in vodoende mate afschrikkend werken. Overigens is de
arbeidsinspectie niet bevoegd om boetes op te leggen voor arbeidsrechtelijke overtredingen en zal, bij
constatering van overtreding, de zaak moeten voorleggen aan de rechter, die de op te leggen straf zal
bepalen. Gerechtelijke procedures duren echter lang en niet alle zaken leiden tot juridische vervolging. De
raad betwist of verdere winst in de naleving van het minimumloon kan worden behaald door het
sanctieregime te versterken. Dit weerhoudt de raad er echter niet van om bij de Minister aan te dringen cm
voldoende aandacht en zorg te besteden aan de aanbevelingen die voortvlceien uit de dccrlichting van de
Arbeidsinspectie (thema E.3.3) zoals opgenomen in het Landspakket Curaçao.

Daarnaast vraagt de SER ook aandacht voor andere vormen van illegaliteit. De raad refereert naar mogelijke
schijnconstructies46 om de betaling van het minimumloon te omzeilen door bijvoorbeeld onterechte kosten in

te houden. De SER verwijst in dit kader naar de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in Nederland. De
WAS beschermt werknemers tegen onderbetaling en verbetert de handhaving van bet arbeidsrecht. De SER
vraagt of er rekening is gehouden met voorncemde schijnconstructies en in hoeverre onze arbeidswetgeving
de gedupeerde werknemer een bescherming hiertegen biedt.

Overige beleidsinkadering t.b.v. armoedebestrijding

Ten aanzien van het dichten van de klocf tussen de behoeftes van werkenden en hun familie en wat de
economie aankan in termen van minimumloon, feitelijke armoedebestrijding dus, is de SER van mening dat
beleid opgesteld meet worden met doelstellingen voor de middellange en lange termijn, voor gecontroleerde
geleidelijke aanpassingen en monitoring en toetsing van de sociaaleconomische effecten, de zogenaamde
plan, do and check van een beleidscyclus.

Overigens, wil de raad de regering meegeven om ock aandacht te schenken aan mogelijkheden voor
verlaging van de kosten veer levensonderhoud (vceding, elektriciteit, water en kosten van vervoer). Verlaging
van de kcsten zal de kloof tussen bet minimumloon en de armoedegrens helpen dichten.

Integrale armoedebestrijding impliceert, naast de tegemoetkoming aan de werkende armen,
tegemoetkoming aan anderen met laag inkomen, te weten onderstand trekkers en AOV-ers. In een
gezamenlijke brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geven de minister van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensicenen aan dat

46 https:/lwww. rijksoverheid,nllonderwerpen/aanpak-schijnconstructieslmaatregelen-tepen
schijnconstructies
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het kabinet in Nederland werken lonenderwil maken en bet bestaansminimum verstevigen door] onder meer,
het wettelijk minimumloon te verhogen. Voornoemde brief heeft betrekking op de vormgeving van de
minimumloonsverhoging en de doorwericing daarvan op andere regelingen47.
In de brief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de doorwerking van de verhoging van het minimumloon
op andere wet- en regelgeving, met name de regelingen die onderdeel vormen van de sociale zekerheid.
De SER mist de aandacht voor de doorwerking van het voorstel tot verhoging van bet minimumloon ter tine
van armoedebestrijding op de sociale zekerheid en vraagt zich af of een dergelijk onderzoek in de nabije
toekomst zal plaatsvinden. De raad benadrukt dat een onderzoek naar de doorwerking van de maatregel op
andere regelingen de rechtszekerheid van aWe burgers ten goede komt. Tenslotte dienen zowel bet
minimumloon als de sociale zekerheid zorg te dragen dat een minimum levensstandaard gegarandeerd
wordt.

Onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) geeft aan dat, naar schatting, 30
procent van de bevolking moeite heeft om rond te komen van bet inkomen.48 Hierbij gaat het niet alleen om
personen met een laag inkomen (45%), maar ook om personen met een middelhoog inkomen (32%) en
personen met een hoog inkomen (13%). Verder blijkt dat 39% van de respondenten een openstaande schuld
heeft op een of meer leningen, met name voor persoonlijke leningen (50%), hypotheken (27%) en
autoleningen (22%).

Naar aanleiding hiervan wil de SER de aandacht van de minister vragen voor het inzetten van instrumenten
voor gezinsbegeleiding, onder anderen budgettering en schuldhulpverlening. De aanpak van
armoedebestrijding moet gepaard gaan met vorming om te zorgen dat men de correcte prioriteiten stelt bij
het besteden van bet inkomen.

Wettetijke toereikende minimumlonen

Rekening houdend met de belangrijke rol die het wettelijke minimumloon kan spelen bij bet bewerkstelligen
van sociaaleconomische ontwikkeling wil de SER stilstaan bij de internationale ontwikkelingen inzake de
hoogte van het minimumloon. De SER constateert dat nu de focus ligt op bevordering van toereikende
wettelijke minimumlonen. Op 4 oktober jongstleden heeft de raad van de EU de richtlijn inzake toereikende
wettelijke minimumlonen aangenomen49. Minimumlonen worden als toereikend beschouwd als ze billijk zijn
in verhouding tot de loonverdeling in bet land en een fatsoenlijke levensstandaard waarborgen. De
toereikendheid van de wettelijke minimumlonen wordt door elke lidstaat bepaald en beoordeeld in
vergelijking tot de nationale sociaaleconomische omstandigheden, met inbegrip van de groei van de
werkgelegenheid, het concurrentievermogen en regionale en sectorale ontwikkelingen, daarbij rekening
houdend met de koopkracht, de productiviteitsniveaus en -ontwikkelingen en de loonhoogte, -verdeling en -

groei. Om te beoordelen of bet minimumloon toereikend is, kan elke lidstaat als leidraad indicatoren en
bbehorende referentiewaarden gebruiken. Ze moeten daartoe internationaal algemeen gebruikte
indicatoren kiezen en, naargelang het geval, doorgaans op nationaal niveau gebruikte indicatoren. Het kan
gaan om doorgaans op internationaal niveau gebruikte referentiewaarden, zoals de verhouding van het
brutominimumloon tot 60% van bet mediane brutoloon, de verhouding van het bruto minimumloon tot 50%
van bet gemiddelde brutoloon en de verhouding van bet netto minimumloon tot 50% of 60% van bet
gemiddelde nettoloon, of om referentiewaarden die verband bouden met doorgaans op nationaal niveau
gebruikte indicatoren, zoals bet netto minimumloon ten opzichte van de armoedegrens, en de koopkracht
van de minimumlonen.

‘ Brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenbeid en voor Armoedebeleid, Participatie en
Pensioenen aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal d.d. 17 juni 2022

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (2020). Households’ Financial Affairs in Curacao 2020
Richtlijn (EU) 2022/2041 van bet Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende

toereikende minimumlonen in de Europese Unie,Pb. 25 oktober 2022, afi. L275/41.
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De richtlijn toereikende wettelijke minimumlonen beoogd dat alle werknemers een loon verdienen waarmee
een fatsoenlijke levensstandaard mcgelijk wordt. Hiormee wordt betoogd dat het wettelijke rninimumloon niet
slechts gelijk moet zijn aan het bestaansminimum maar zelts hoger dan het bestaansminimum In de richtlijn

wordt geen ondergrens voor het wettelijke toereikende rijinimumloon binnen de EU voorgeschreven De
richtlijn treedt in werking op 15 november 2022 en do lidstaten hebben 2 jaar de td om de richtlijn om te
zetten in nationaal recht

Gelet op deze internationale ontwikkeling wordt in tabel 3 nagegaan of de voorgestelde verhoging van het

minimumloon met 112% zal leiden tot toereikende minimumlonen in Curaçaose context

Tabei 3: Analyse wettehjke min;mumioon ais toereikende minrnum:oon per 1 ianuari 2023
\rmoedegrens per type Mnimumsaiaris per 1 Minimumloon 3enodgde hoogt€
iuishouden per 1 januari arluari ais ate personel joidoende em bover ninimum Uurioor

werken uitgaanoe van he 9rmoedegrens uit tE indien wei wordi
minimumloon per 1 januar omen ,o[daan aar
023 Se’ waarde van rmoedegrens
NAt 185463

022 023 023 laINee
chatting

rwee voiwassenen met twe€ 1926 3110 Ia
(inderen 1709.25

Eenpersoonshu,shouden 1393 1481 1854 63 Ia
Twee vowassenen 1099 1231 370925 Ia
Len voiwassene met een kind 1812 1926 185463 Nee NAt. Ii II

Een voiwassene met twec 1229 2369 1854.63 Nec NW. 13.67
cinderen
Twee voiwassenen met een kind 1508 2666 3709.26 Ia

Dire voiwassenen 2786 2962 556389 Ja
Bron Derekeningen doer SER aan de hand van data van CBS

Uit tabel 3 blijkt dat voor de huishoudens bestaande uit een volwassene met een kind en een volwassene

met twee kinderen het minimumloon niet hoger is dan het armoedegrens, hetgeen impliceert dat geen sprake

is van toereikende minimumloon voor deze huishoudens. Voor wat betreft de overige huishoudens kan

geconcludeerd worden dat bet bedrag aan minimumsalaris hoger is dan de armoedegrens. Echter, rust de

vraag of bet minimumsalaris aangemerkt kan worden als een toereikend minimumsalaris, waarmee een

fatsoenlijk levenstandaard voor deze huishoudens binnen de mogelijkheden ligt. Ter beantwoording van

deze vraag dient eerst aan de hand van objectieve criteria de fatsoenlijk levensstandaard voor Curaçao te

worden gedefinieerd. De regering, in nauwe samenwerking met de sociale partners, dient de relevante

normen betretfende fatsoenlijke Ievensstandaard vast te stellen. Tevens dient vastgesteld te worden welk

minimurnloon als toereikende minimumloon moet worden aangemerkt voor de Curaçaose context.

De SER heeft aan de hand van de verhouding tussen bet wettelijk bestaansminimum en bet minirnumloon
in Nederland (zie tabel 4) twee scenario’s van toereikend minimumloon voor Curaçao geIdentiflceerd. Het
wettelijk bestaansminimum in Nederland bestaat uit de bijstandsuitkering en het AOW-pensioen.5° Het
bedrag is athankelijk van de leetsituatie (alleenstaand, alleenstaande ouder. samenwonend met partner) en
leeftijd. Voor huishoudens met minderjarige kinderen wordt het bedrag aangevuld met kinderbijslag en kind
gebonden budget. Ook bestaat er vaak recht op huurtoeslag en zorgtoeslag.

° httpsj/www.cbs.nl/nl-nl/onzediensten/methoden/begrippen/sociaal-minimurn.
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Tabel 4: Verhouding wettelijk bestaansminimum en

Gehuwden/samenwonenden

Rijsta ndsu,tker, ng

€155958

De scenarios hebben betrekking op toereikende rninimumlonen waar bet wetteIk bestaansmininium 70%

respectieveIk 80% is van het minimumloon. In tabellen 5 en 6 wordt de benodigd hoogte van het
minimumloon per scenario weergegeven.

Tabe’ 5 Overzicht oenodigd hoagie m,njmumlcon als toereikerd rnin,rrmIoon (scenario I)

Armoedegrens per type M.n,mumsalar,s Gewenste Voldoet Benodigde
hsncuden per 1 januari per 1 januar als loereikeno min,n’umloon hoogte

I she vowassenen minmumIn per 1 januar, minimum
werker (oestaansminimu 2023 per Uurloon rd,er’
utgaande va’ m 70% va’ buishouden we worth
het minimumloon minimumloon) en San bet voldaan San
per 1 januari she voiwassenen gewenst hot gewenst
2023 ter waarde fuh [lime werken toere,kend toereikend
van min,mumloan minimumloon
NAt 1854.63

2022 2023* 2023 J&Nee
schatting

Iwee vo[wassenen met 2926 3110 4443.34 Nee NAt, 1282
twee kinderen 3709 26

Eenpersoonshu[shouden 1393 1481 185463 2115.37 Nee NM. 1220

Twee volwassenen 2099 2231 3709.26 3187.48 Ja NAt. 9.19

Een voiwassene met een 1812 1926 185463 2751.65 Nee NAt. 1588
k[nd
Eon volwassene mettwee 2229 2369 1854.63 3384.90 Nee NAt. 19.53
kinderen
Twee volwassenen met 2508 2666 3709.26 3808.58 Nee NAt. 10 99
Sen kind
One volwassenen 2786 2962 5563 89 4230.74 Ja NAt. 8 14

label 6 Ove’z.cht benod’gd hooqte m,nimumloon als toereikend minimumboon (scen&io 2)
Armoedegnens per type M,n,mumsahanis per ‘ Gewenste Voldoet Benodgde
b,sriouden pe 1 januani I anus” ais silo toeneikend minimumloon hoogte

vowassenen mir,mumloon per 1 januani nlin,mum
worker’ utgaande (bestaansminirn 2023 per Uur[oon ir*dien
van het um 80% van hu,snouden wel word
m,n,mumloor per 1 minrnumloon) San hot voldaar San
januari 2023 ter en a’Ie gewenst hot gewenst
waarde van NM voiwassenen toereikend toereikend
1854 63 fluhlbme werken minimumloon minimumloon

Y https://ww.v.cbs.nI/nI-nllonze-dienstenlmethoden/begrippert’sociaal-niinimum
52 hltps:/fopen.overheid.n[Irepository/ronl-4f5b1f83-529f-497d-9c9f-
dbd2f3cl3eacillpdfluitkeringsbedragenjanuari2O22.pdf

minimumloon in Nedenland m.i.v. 1 juli 2022
Wettehijk Bestaansmininium51 Minimum[oon € 1725

A;leenstaanden/ahleenstaande € 091.71 €121306
ouders

Gemiddeld:_79.8%

AOW- Aandeel Aandeel AOW
pensioen bijstandsuitkering van pensloen van

m,nimumloon (%) m,n,mumloon (%)

€ 164254 . 90.4% 95.2%
703% 63.3%
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S
• acac

2022 2023* 2023 Ja/Nee
schattin
9

Twee voiwassenen met 2926 3110 3881.92 Wee NAt. 1122
twee krderen 3709 26
[enpersoonshuishouden 1393 1481 1854.63 185095 Ja NM 1068

Twee volwassenen 2099 2231 3709.26 2789.05 Ja NAt 8.05

[en voiwassene met een 1812 1925 1854.53 2407.70 Ne NAt. 13.89
kind
[en voiwassene met 2229 2369 1854.63 2961.78 Nee NAt 17.09
twee kindere,
Twee votwassenen met 2508 2666 3709.26 3332 51 Ja NAt 9 5
een kind
Drievolwassenen 2786 2962 556389 3701.90 Ja NAt 712

2.5 Tot slat

Al het vorengaande in acht nemende, komt de SER met eenparigheid van stemmen tot het eindoordeel dat,

aihoewel er aan het voorstel van de Minister van SOAW ernstige kanttekeningen kunnen worden geplaatst,

hootdzakelk vanwege het ontbreken van een deugdelijke inhoudelijke, juridische en cijfermatige

onderbouwing eq. motivering, de door de raad in dii advies gesignaleerde bezwaren in beginsel niet dermate

zwaarwegend zijn dat een verhoging van het bruto wettelijk minimumuurloon met ingang van 1 januari 2023

wordt afgeraden. Na ampel beraad en na een zorgvuldige aiweging van de betrokken belangen, acht de

raad een dergelke verhoging vanuit sociaaleconomisch en maero-economisch oogpunl ‘fair en

verdedigbaar’, ondanks de te verwachten negatieve korte termin macro-economisehe effecten zoals in dii

advies en in de doorrekentng van de CBCS naarvoren gebracht. Binnen de SER bestaater breed draagvlak

voor de notie dat, gelet op een infiatieprojectie van 6.3% als gevolg van de forse stijgingen van met name

brandstof- en voedingsprijzen en de verwachting van een wereldwijde recessie in 2023, bet een gedeelde

verantwoordelijkheid is van zowel de sociale partners als de overheid om, in dezen, de geSigende

maatregelen te treffen ter waarborging van:

> een leetbaar inkomen zodat huishoudens. met Oên of meer werkenden, een menswaardig

bestaan kunnen leiden;
- ondememers niet te maken krijgen met onevenredige en ondraaglijke loonlasten die vervolgens

op de consument worden afgewenteld,
banen behouden blijven;

> ondernemingszin en ondernemerschap niet verloren gaan en
> het algehele maatschappelijke welzijn zoveel mogelijk op een aanvaardbaar niveau blijit of

wellicht zelfs versterkt wordt hetgeen, vanuit mensenrechtelijk perspectief bezien, een morele

plicht is van alle betrokken actoren.

In het verlengde daarvan is het, zoals hierboven reeds betoogd, steric aan te bevelen gericht beleid te voeren

ter bevordering van de arbeidsproductiviteit in het algemeen en aandacht te bestederi aan de voor de

daarmee samenhangende prioritering van sectoraal beleid. Zulks ter bevordering van een duurzame

economische ontwikkeling, waarbij er sprake dient te zijn van een verschuiving in werkgelegenheid van

Iaagproductieve bedrijfstakken naar hoger-productieve sectoren. Naar het oordeel van de SER dient het

vorengaande gepaard te gaan met flankerend beleid dat middels bipartiete (werkgevers en werlcnemers) en

tripartiete sociale dialoog (regering en sociate partners) dient te worden geformuleerd, uitgevoerd en

periodiek geevalueerd
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Tot slot adviseert de SER de methodiek eq. systematiek van minimurnloonaanpassingen verder te
objectiveren, rationaliseren en simplificeren, rekening houdend met de door de ILO gedane aanbevelingen
in dit verband. Randvoorwaardelijk hiervoor is de beschikbaarheid van relevante actuele data hetgeen
noodzaakt tot prioritering in kwalitatieve en in kwantitatieve zin van dataverwerkingscapaciteit, data-analyse
en kwalitatief onderzoek

Namens de Sociaal-Economische Raad,

cc-
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
De Minister van Economisehe Ontwikkeling
De Sector Arbeid van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling. Arbeid en Welzijn
De Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken
De Beleidsorganisatie van het Ministerie van Justitie
De President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

‘oorzitter, De Algi Secretaris,

R.J. Henriquez
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