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PUBLICATIEBLAD 
 
MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 23ste december 2010 houdende toepassing van artikel 
13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen1 . 

 
 

DE MINISTER VAN SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID EN WELZIJN: 
 

Overwegende: 
 
dat uit door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor Curaçao, vastgestelde prijsindexcijfer 
van de gezinsconsumptie blijkt dat het cijfer voor de maand augustus 2010, vergeleken met het 
cijfer voor de maand augustus 2009, is gestegen.  
 

Gehoord: 
 
de Sociaal Economische Raad; 
 

Gelet op: 
 
Artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen;  
 
 

H E E F T   B E S L O T E N : 
 
 

Artikel 1 
 
Met ingang van 1 januari 2011 treedt voor 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, telkens in de plaats voor Curaçao: NAF. 7,53. 
 
 

Artikel 2 
 
Deze ministeriële beschikking wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt. 
 
 

Willemstad, 23 december 2010 
De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn, 
               H.F. KOEIMAN 

 
 

                     
1 P.B. 1972, no. 110 
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 Uitgegeven de 23ste december 2010 

De Minister van Algemene Zaken, 
            G.F. SCHOTTE 
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij de MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 23ste 
december 2010 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid van de Landsverordening 
minimumlonen (PB 1972, no. 110). 
 
Deze ministeriële beschikking vindt haar grondslag in het eerste lid van artikel 13 van de 
Landsverordening minimumlonen. Conform die bepaling kan de Minister, indien uit de door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie 
blijkt dat het cijfer voor de maand augustus van het lopende jaar vergeleken met het cijfer voor 
de maand augustus van het daaraan voorafgaande jaar is veranderd, nieuwe minimumloon-
bedragen vaststellen die per 1 januari van het komende jaar gaan gelden. 
 
Voor 2001 kende de Nederlandse Antillen vier verschillende categorieën minimumloon, 
waarvan de bedragen ook per eilandgebied van elkaar verschillenden. In 2001 is de beslissing 
genomen om tot één geldend minimumloon te komen per eilandgebied. Dit zou gebeuren 
middels een traject van gelijktrekking van de toen geldende minimumlonen. Dat traject is in 3 
fasen verdeeld en heeft tussen 2001 en 2004 plaatsgevonden. Hierna, van medio 2004 tot medio 
2008, is het beleid van de regering er op gericht geweest om jaarlijks de indexering van het 
minimumloon aan de orde te stellen. Het doel van die jaarlijkse indexering was drieledig, te 
weten: 
 

• Het doorbreken van de schoksgewijze ontwikkeling van de minimumlonen waardoor een 
voor de private sector meer voorspelbare ontwikkeling van het minimumloon ontstaat; 

• Het zoveel mogelijk handhaven van de koopkracht voor werknemers die het 
minimumloon verdienen; 

• Het bewerkstelligen van een meer gelijke ontwikkeling van verschillende soorten door de 
overheid gecontroleerde inkomens.  

 
In het kader van het voorstel “Nieuw Arbeidsmarktbeleid”, opgesteld door de toenmalige 
Minister van Economische en Arbeidszaken, is op 17 december 2008 een voorstel ingediend bij 
de Raad van Ministers ter wijziging van het beleid om op jaarlijkse basis het minimumloon te 
indexeren. De voorgestelde wijziging hield in dat niet de jaarlijkse mutatie van het 
consumentenprijsindexcijfer (CPI) de basis zou vormen van de verhoging, maar de gemiddelde 
loon/inkomensstijging van de totale bevolking. Deze gemiddelde loon/inkomensstijging wordt 
dan bepaald aan de hand van driejaargemiddelden. Om deze wijziging vorm te geven was een 
aanpassing van de Landsverordening minimumlonen noodzakelijk. Hoewel een voorstel daartoe 
in juli 2008 aan de Minister van Economische en Arbeidszaken is aangeboden, heeft de 
aanpassing van genoemde landsverordening nimmer plaatsgevonden. De huidige 
landsverordening is hierdoor nog steeds van kracht. In december 2009 heeft de toenmalige 
Minister de voornemen van zijn voorganger om driejaarlijks te indexeren teruggedraaid. 
Wettelijk was het toen niet meer haalbaar om het proces ter indexering in gang te zetten en 
konden de lonen per januari 2010 niet geïndexeerd worden. De huidige Regering heeft besloten 
om het beleid om op jaarlijkse basis het minimumloon te indexeren voort te zetten. 
 
Advies SER 
De SER schrijft in haar advies van 19 november 2010 dat de Raad positief kan adviseren inzake 
de indexering van de minimumlonen per 1 januari 2011 mits de Regering onverkort gevolg geeft 
aan de door de SER gedane voorstellen en aanbevelingen op de concept-Ministeriële 
Beschikking. De Regering kan de SER daarin niet onverkort tegemoetkomen in haar 
verwachtingen. De SER adviseert de Regering o.a. om het stijgingspercentage te bepalen op 
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 basis van het twaalfmaandsgemiddelde prijsindexcijfer van de maanden augustus 2009 en 
augustus 2010 waaraan de CBS de voorkeur geeft. Volgens de SER komt de stijging van het 
minimumloon in dat geval uit op 2,3%. Conform de tekst van de landsverordening 
minimumlonen, heeft de Regering gebruik gemaakt van de indexcijfers van augustus van het 
lopende jaar vergeleken met hetzelfde cijfer een jaar eerder. Die cijfers zijn door het CBS 
vastgesteld. Deze twee methoden geven verschillende uitkomsten. Volgens de door de Regering 
gehanteerde methode komt het stijgingspercentage van het minimumloon in dit geval uit op 
3.1%. De Regering is echter bereid, omwille van de uniformiteit en conform het advies van de 
Directie Financieel Beleid, het hanteren van de twaalfmaandsgemiddelde methode te overwegen. 
 
Door de SER is ook gevraagd om de tekst van de Ministeriele beschikking en bijbehorende nota 
van toelichting aan o.a. de actuele staatkundige structuur aan te passen. Dit impliceert volgens de 
SER dat ook aangegeven moet worden dat de opsomming van het minimumuurloon voor de 
andere eilandgebieden komt te vervallen. Dit verzoek houdt in een wijziging van de 
Landsverordening minimumlonen. Wijziging van een Landsverordening kan niet bij ministeriële 
beschikking geschieden. Derhalve kan de Regering de SER hierin bij deze gelegenheid niet 
tegemoetkomen.  
 
Advies Directie Financieel Beleid 
De Directie Financieel Beleid heeft advies, genummerd F780, uitgebracht d.d. 21 december 
2010. In dit advies meldt genoemde directie geen bezwaar te hebben tegen het onderhavige 
voorstel, daar het betreft een voortzetting van het beleid tot jaarlijkse indexering van de 
minimumlonen.  
 
Hoogte van de aanpassing van de minimumlonen 
Artikel 13 eerste lid van de landsverordening spreekt zich niet uit over de hoogte van de 
aanpassing van de minimumlonen bij een gewijzigd prijsindexcijfer. Vanuit de doelstelling van 
koopkrachtbehoud van de minimumloners dient de voorkeur gegeven te worden aan aanpassing 
met het inflatiepercentage (CPI).  
Onderstaand tabel geeft een overzicht van de totstandkoming van minimumloonbedragen per 1 
januari 2011 op Curaçao. 
 
NAF Curaçao 
minimumloon sinds 1 september 2008 7,30 
CPI  3,1% 
CPI meetpunt 1  aug-09 
CPI meetpunt 2 aug-10 
minimumloon vanaf 1 januari 2011 7,53 
 
 

De Minister van Sociale Ontwikkeling,  
Arbeid en Welzijn, 

                       H.F. KOEIMAN 
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