
Gespreksnotitie minimumloon tbv gesprek Gijs van Dijk

Oplegger 

Inhoudelijk gesprek over tempo van fasering, hoe kan PvdA best urgentie benadrukken naast huidige 
initiatiefwet? 

Wat is PvdA-beoordeling van SP-initiatiefwet? 

Inzet Linksom! in de PvdA is realisatie van PvdA-verkiezingsprogramma in de komende 
kabinetsperiode: naar € 14 per uur in de komende kabinetsperiode, met volledige koppeling aan het 
sociaal minimum, en bovenop reguliere indexering van minimumloon aan de loonontwikkeling. Dat 
zou bijv. kunnen in 4 stappen van ca. 10% verhoging (3 x 10% en 1 x 8%). Resultaat komt dan overeen
met EU- voorstel van Agnes Jongerius (WML=60% van mediaan loon).

Zijn we het daarover eens, en hoe kunnen we daarbij helpen?

Financiering: kunnen we helpen met concreet voorstel? Oplossingsrichting: 

-Extra uitgaven 24,7 miljard

-Extra belastinginkomsten (inverdieneffect) 14 miljard 

-Fiscalisering AOW   4 miljard

-Stopzetting EZ subsidies (w.o. WBSO)   2,8 miljard

-Afschaffing lage tarief vennootschapsbelasting   3,9 miljard

-Totaal dekking 24,7 miljard

Nu inflatie schrikbarend stijgt, en de alternatieve dekking voor een eerlijke compensatie van de 
stijgende energieprijzen door de coalitie is verworpen, is het des te meer ook noodzakelijk de 
automatische prijscompensatie in de lonen te herstellen, zoals de FNV nu ook eist. Dat werkt dan ook
door in de indexering van het minimumloon en het sociaal minimum. Zijn we het daarover eens?

Steunt PvdA-TK-fractie ook de wetswijziging van SP m.b.t. wijziging van de loonindexering opdat de 
totale loonontwikkeling daarin wordt meegenomen en niet alleen contractloonstijging?

Steunt PvdA-TK-fractie ook het amendement van SP bij begroting SZW om de verlaging van de 
bijstand per 1-1-21 (door gefaseerd schrappen van dubbele heffingskorting bij referentieloon) 
ongedaan te maken?
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Hoe gaan we zorgen voor snelle stijging minimumloon naar 14 euro per uur met behoud koppeling 
sociaal minimum?

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen stemden PvdA en GL tegen motie Bij1 om per 1-1-2021 
wettelijk minimumuurloon te verhogen naar 14 euro per uur. In die motie werd de koppeling met 
sociaal minimum niet genoemd. SP stemde wel voor.
PvdA stemde met GL wel voor motie van SP om per 1-1-2021 minimumloon met 5% te verhogen, met
behoud van koppeling sociaal minimum.
Beide moties werden verworpen. 

PvdA en FNV hebben eerder verhoging minimumloon naar 14 uur met koppeling naar verhoging 
sociaal minimum speerpunt genoemd.

Inzet van Linksom! in PvdA is om PvdA – liefst in samenwerking met tenminste GL en SP – een 
initiatief te nemen voor hoe verhoging zo snel mogelijk vorm krijgt.

Mogelijk zou zijn om wetsvoorstellen PvdA en SP ineen te schuiven, maar wel met sneller tijdspad (af 
te ronden uiterlijk in 2024), met behoud volledige doorwerking sociaal minimum, met verlaging 
leeftijdsgrens naar 18 jaar en verhoging minimumjeugdloon, met verhoging en verzilverbaar maken 
fiscale arbeidstoeslag (om werken lonend te houden) en met financiële dekking.

Het zou goed zijn als links een duidelijk alternatief presenteert tov het te verwachten rechts 
regeerakkoord van Rutte IV. 

Aandachtspunten/relevante feiten:
 Gijs heeft initiatiefwetsvoorstel ingediend om wettelijk minimumuurloon te regelen – nu is 

dat alleen per maand of per 4 weken geregeld. Betekent op maand/4-wekenbasis voor 
degenen die 38 of 40 uren werken per week kleine verhoging. Voor werknemers die 36 uur 
werken per week blijft het gelijk. Het huidige bruto minimumloon is in de praktijk tussen € 
9,54 en 10,60 per uur, afhankelijk van de omvang van een voltijdse werkweek. Het is nu 
wettelijk per week en per maand geregeld, niet per uur. Op jaarbasis is het minimumloon 
bruto € 20.412 (2021), € 1701 op maandbasis. Netto is dat ongeveer € 1540 per maand, 
oftewel € 18.480 op jaarbasis

 Van SP (Jasper van Dijk) ligt er initiatiefwetsvoorstel verhoging minimumloon. Die verhoogt 
het minimumloon per jaar met 5%. Dat is nog onvoldoende om op € 14 per uur uit te komen,
daar is nog eens 18% verdere verhoging voor nodig (dus in totaal 38%) – dat zit niet in het 
wetsvoorstel. Dat is bovenop de reguliere indexatie. De koppeling aan het sociaal minimum 
blijft in stand

 Beide wetsvoorstellen liggen nu stil
 De € 14 per uur staat nu gelijk aan 60% van het gemiddelde (mediane) loon in NL. Dat is wat 

het Europees Parlement op initiatief van Agnes Jongerius in een richtlijn binnen de EU wil 
vastleggen 

 Een wettelijk minimumloon van € 14 betekent bij 36 uur werkweek een bruto inkomen van € 
26.208 op jaarbasis, € 2184 per maand. Op basis van de huidige belastingen en premies 
betekent dat € 22.975 netto op jaarbasis, € 1914,58 netto per maand. Netto is dit dus een 
verhoging van ca. € 375 per maand, € 4500 per jaar

 In beide initiatiefwetsvoorstellen wordt de leeftijdsgrens voor het volwassenen 
minimumloon en sociaal minimum (nu 21 jaar) niet verlaagd naar 18 jaar, en het 
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minimumloon en sociaal minimum voor jongeren wordt niet verhoogd. Ook aan het LIV (Lage
Inkomsten Voordeel, een fiscale subsidie voor werkgevers om meer banen op lager niveau te
stimuleren) verandert er niets

 Zowel SP als PvdA houden vast aan de koppeling van het sociaal minimum aan het wettelijk 
minimumloon. Daardoor stijgen de uitkeringen, vooral bijstand, Wajong en de AOW, mee. 
Het sociaal minimum voor een alleenstaande van 21 jaar en ouder en een alleenstaande 
ouder ligt door de koppeling vast op 70% van het wettelijk minimumloon. Het sociaal 
minimum wordt bij een wettelijk minimumloon van € 14 per uur ca. € 1340,20 netto per 
maand. Nu is dat € 1078,70. Dus een verhoging van € 261,50 per maand (€ 3138 per jaar). 
Voor gehuwden/samenwonenden is het sociaal minimum voor dit huishouden 100% van het 
minimumloon. Voor jongeren geldt de koppeling aan het minimumjeugdloon. Voor 
gepensioneerden geldt een lagere belasting- en premie-inhouding, daar stijgt de uitkering 
van € 1226,60 naar ca. € 1447,75 voor een alleenstaande, een verhoging van € 221,15 netto 
per maand (€ 2653,80 per jaar). Ook hier geldt bij gehuwden en samenwonenden een 
koppeling naar 100% van het wettelijk minimumloon voor het gezamenlijke huishouden (50%
per individu)

 De kosten voor de Rijksbegroting van verhoging van minimumloon naar € 14 per uur met 
koppeling sociaal minimum worden door CPB geraamd op ca. 24,7 miljard1,  maar door SEOR 
(gelieerd aan Erasmus Universiteit) geraamd op ‘maar’ 10,67 miljard. Het verschil zit in 
indieneffecten omdat er ook hogere belastinginkomsten worden geraamd. De extra 
belastinginkomsten worden dus geraamd op ca. 14 miljard. De SP geeft geen dekking in haar 
initiatief wetsvoorstel voor de extra overheidsuitgaven. Omdat SP niet 38% verhoogd naar € 
14 per uur zijn de kosten volgens SEOR daar € 5,93 miljard (incl. 3,24 miljard extra 
belastinginkomsten)2. Het budgettaire effect van een minimumloonsverhoging wordt met 
name bepaald door de koppeling aan sociale uitkeringen. Het grootste gedeelte daarvan 
wordt veroorzaakt door toenemende uitgaven aan AOW en (in mindere mate) bijstand, die 
allebei gekoppeld zijn aan het minimumloon. Ook de kosten van 
arbeidsongeschiktheidsregelingen (WAO/WIA, Wajong), WW, toeslagen en LIV nemen toe. 
Zonder koppeling aan het sociaal minimum stijgen de uitgaven slechts beperkt, deze komen 
dan vooral voort uit extra uitgaven aan personele kosten voor de overheid en een hogere 
grondslag voor de Lage-inkomensvoordeelregeling (LIV).

 Een hoger wettelijk minimumloon kan een direct negatief effect hebben op de 
werkgelegenheid, doordat een verhoging van de loonkosten een directe aanleiding is voor 
werkgevers om minder werk aan te bieden (en om waar mogelijk arbeid te vervangen door 
kapitaal). Daarnaast heeft een hoger wettelijk minimumloon een mogelijk indirect negatief 
effect op de werkgelegenheid, aangezien het zoeken en aanvaarden van werk financieel 
minder aantrekkelijk wordt nadat uitkeringshoogtes stijgen via de koppeling. In het SP-
voorstel wordt niets gedaan om werken meer lonend te maken. In verkiezingsprogramma 
PvdA staat voorstel om huidige fiscale arbeidskorting te vervangen door een hoger 
verzilverbaar werknemersvoordeel. Daarbij wordt het bedrag dus uitgekeerd voor zover het 
voordeel groter is dan de inkomstenbelasting die je verschuldigd bent – dat komt juist vooral 
voor bij de laagste inkomens

 Het CPB raamt een negatief werkgelegenheidseffect van 0,5% bij een 5% verhoging (ca. 
45.000 banen). Bij een stijging van 40% wordt een negatief werkgelegenheidseffect geraamd 
van 3,5%. Dat effect wordt in veel onderzoek betwist en ook CPB erkent dat het onzeker is. 

1 Zie: https://www.cpb.nl/kansrijk-arbeidsmarktbeleid-update-minimumloonbeleid 
2 Zie: 
https://www.sp.nl/sites/default/files/seor_budgettaire_effecten_van_verhoging_van_het_minimumloon.pdf 
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CPB bepleit in dat verband gefaseerde invoering bij grote verhogingen. Als het optreedt stijgt
de arbeidsproductiviteit. Die stagneert al heel lang. Door de stijging van productiviteit groeit 
de economie weer wel, dat kan – mits arbeid minder zou worden belast en vermogen/bezit 
juist meer – ook weer nieuwe banen opleveren

 Daarenboven leiden hogere inkomens tot meer bestedingen, die zowel tot hogere 
omzetbelastinginkomsten als tot hogere omzetten en winsten bij ondernemers leiden (dit 
verklaart ook voor een deel de beperkte werkgelegenheidseffecten). Een deel van de hogere 
loonkosten zullen ook leiden tot hogere prijzen voor consumenten, vooral in de horeca en in 
de detailhandel. Per saldo zal het effect op besteedbare inkomens tot tweemaal het huidige 
minimumloon (€ 40.824 bruto per jaar) ruim positief zijn

 Vooral de grotere werkgevers (meer dan 100 werknemers) blijken de meeste banen op en 
net boven het minimumloon te bezitten (rond de 60% van deze banen zit bij deze 
werkgevers). Dit zijn vooral de bedrijven waar ook de grootste winsten plaatsvinden, die nu 
nauwelijks in meer en beter beloonde arbeid wordt geïnvesteerd, maar vooral in vaak 
speculatieve beleggingen, private equity, etc. Zaken die niet bijdragen aan groei van de reële 
economie

 Er gaan 2,1 miljoen werkenden direct door deze verhoging erop vooruit – dat zijn niet alleen 
de mensen die nu het minimumloon verdienen, maar iedereen die nu minder dan 14 euro 
per uur verdient. 
Volgens CBS zijn er 0,5 miljoen mensen die tot 100% minimumloon verdienen,
1,1 miljoen mensen die tot 110% minimumloon verdienen,
1,6 miljoen mensen die tot 120% minimumloon verdienen,
2,2 miljoen mensen die tot 130% minimumloon verdienen. 
Verhoging van het minimumloon zal (ook volgens CPB) leiden tot verhoging van de 
loonschalen vlak daarboven en dus voor grote groepen werknemers een loonsverbetering 
opleveren: stijgt het minimumloon met 10% dan heeft dat een effect op de lonen tot 40 
procent boven het minimumloon. Dit wordt verklaard doordat ondernemers er veel aan is 
gelegen om relatieve loonverschillen binnen het bedrijf in stand te houden, bijvoorbeeld om 
mensen te motiveren hun productiviteit te verbeteren. Hoe sterker het minimumloon stijgt, 
hoe meer inkomensgroepen daardoor worden beïnvloed. Bij een stijging van het 
minimumloon zoals hier voorgesteld (ca. 40%) geldt dit tot aan inkomens tot tweemaal het 
oude minimumloon (dit betreft in totaal ca. 3 miljoen werknemers, exclusief de 2,1 miljoen 
werknemers die direct hun lonen zien stijgen) en stijgen de gemiddelde loonkosten voor 
werkgevers met 10%. Dat is ook de reden voor SP om de stijging stapsgewijs te doen, 
daarmee zou het met name voor het mkb beter op te vangen zijn.

 Ca. driekwart van de mensen met een minimumloon, en ook van de mensen tot 115% van 
het huidige minimumloon, werkt in deeltijd – vooral in kleinere banen van maximaal 25 uur 
per week. Zij kunnen niet zelfstandig hiervan leven. Het betreft vooral mensen in een 
huishouden met partner. Zo’n 40% van alle vrouwen zijn hierdoor niet economisch 
zelfstandig (mannen 20%), met grote risico’s bij het wegvallen van het inkomen van de 
meestverdienende partner.

 Door de koppeling van het sociaal minimum stijgen de uitkeringen in de bijstand, de Wajong 
en de AOW mee. Dit betreft 4,5 miljoen mensen, waarvan 3,4 miljoen AOW-ers. 
De meeste extra overheidsuitgaven die dit voorstel vergt (bijna driekwart van de 24,7 miljard
euro per jaar) zijn het gevolg van de stijging van de AOW door de stijging van het sociaal 
minimum. Deze extra kosten kunnen tenminste deels gefinancierd worden door rijke 
ouderen hier aan te laten meebetalen door fiscalisering van de AOW-premie. Dit levert 
structureel 4 miljard aan extra overheidsinkomsten op per jaar. Daarmee betalen rijkere 
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ouderen mee aan het oplossen van de armoede bij hen die alleen AOW of slechts een klein 
aanvullend pensioen hebben. Geen enkele gepensioneerde gaat er daarbij op achteruit.

 Verkiezingsprogramma’s zoals ingeleverd bij CPB:
VVD: 10% verhoging minimumloon zonder koppeling sociaal minimum
CDA: alleen invoering minimumloon op uur-basis, geen doorwerking naar sociaal minimum
D66: invoering minimumloon op uur-basis met alleen doorwerking naar bijstand, niet naar 
andere uitkeringen, en verhoging minimumloon met 10%, waarbij deze voor de helft 
doorwerkt in AOW, bijstand en Wajong (niet naar loongerelateerde uitkeringen zoals WW, 
WIA en fiscale toeslagen)
GL: verhoging minimumloon met 20%, met volledige koppeling naar bijstand en Wajong 
(minimumuitkeringen), voor de helft naar AOW en niet naar loongerelateerde uitkeringen
SP: invoering minimumloon op uur-basis, verhoging minimumloon met 22,3%, beide met 
volledige doorwerking naar sociaal minimum
PvdA: invoering minimumuurloon op uur-basis, verhoging minimumloon met 13,3%, beide 
met volledige doorwerking naar sociaal minimum
CU: invoering minimumuurloon op uur-basis zonder doorwerking naar sociaal minimum, plus
verhoging minimumloon met 10%, met doorwerking naar minimumuitkeringen en AOW, 
maar niet naar loongerelateerde uitkeringen
SP wil minimumjeugdloon afschaffen; GL, D66 en PvdA verlagen maximum leeftijdsgrens 
voor minimumjeugdloon naar 18 jaar; GL en D66 verhogen minimumjeugdloon voor 17 
jarigen naar 80% van volwassenen minimumloon, voor 16 jarigen 60% en voor 15-jarigen 
naar 40%; PvdA verhoogt dit naar resp. 85%, 70% en 55%
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