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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 16de december 
2014 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening 
minimumlonen (PB 1972, no. 110) 
 

____________ 
 

DE MINISTER VAN SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID EN WELZIJN: 
 
 
Overwegende: 
 
 
dat uit het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor Curaçao, vastgestelde 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie blijkt dat het cijfer voor de maand augustus 2014, 
vergeleken met het cijfer voor de maand augustus 2013, is gestegen; 
 
dat met het bepaalde in artikel 8, vijfde lid, en 13, eerste lid, van de Landsverordening 
minimumlonen (P.B. 1972, no. 110), rekening is gehouden;  
 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

 
Artikel I 

 
Met ingang van 1 januari 2015 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. 8,15 
 

 
Artikel II 

 
1. Deze ministeriële regeling, met algemene werking, wordt geplaatst in het Publicatieblad. 
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2. Deze ministeriële regeling, met algemene werking, treedt in werking met ingang van 1 
januari 2015. 

 
 

 
Gegeven te Willemstad, 16 december 2014 

 De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en welzijn,  
R.D. LARMONIE-CECILIA 

 
 
Uitgegeven de 16de december 2014, 

       De Minister van Algemene Zaken, 
              I.O.O. ASJES 
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Nota van toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE 
WERKING van 16de december 2014 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid van de 
Landsverordening minimumlonen (PB 1972, no. 110). 
 
Deze ministeriële regeling 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. 
 
De Regering heeft besloten om het beleid om op jaarlijkse basis het minimumloon te indexeren, 
te continueren. Vooral voor de werknemers die het minimumloon verdienen is het van belang 
dat het overheidsbeleid er op gericht is zo veel mogelijk de koopkracht van hun inkomen te 
handhaven, hetgeen ook in samenhang dient te worden gezien met de uitkomsten van het 
onderzoek naar de armoedegrens zoals verricht door het CBS. Daarbij is het een feit van 
algemene bekendheid dat de kosten voor het levensonderhoud de afgelopen 12 maanden 
behoorlijk zijn gestegen, wat ook tot uitdrukking komt in de vergelijking van het 
prijsindexcijfers. Dit houdt in dat de koopkracht van de minimumloners er op achteruit is 
gegaan. 
 
De doelstelling van beleidscontinuering in dit geval is om de koopkracht van de minimumloners 
zoveel als mogelijk te handhaven en om de groei van de economie niet te belemmeren. 
Bovendien biedt beleidscontinuering, ten gunste van de private sector, een meer voorspelbare 
ontwikkeling van het minimumloon.  
 
Advies SER 
In haar advies van 4 december 2014 wijst de SER op de noodzaak om het besluit om over te 
gaan tot het aanpassen van de minimumlonen ook in de bredere maatschappelijke en 
economische context te plaatsen. Naar het oordeel van de SER dient het volledige spectrum aan 
maatschappelijke en economische consequenties van de indexatie van het minimumloon bij de 
besluitvorming hierover te worden betrokken. 
 
De SER is in haar advies ingegaan op een viertal issues die direct verband houden met de 
ontwerp-ministeriele regeling, te weten: de hoogte van de indexering, de doelstelling met 
indexatie, de  economische implicaties van indexeren en de financiele implicaties. De SER 
verzoekt nadere onderbouwing op een aantal punten.  
 
Met betrekking tot de hoogte van de indexering geeft de SER aan dat de Minister teruggrijpt op 
de stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2014 
vergeleken met het cijfer van de maand augustus 2013. De SER dringt er op aan de Minister met 
het oog op een voorspelbare ontwikkeling van het minimumloon een bestendige lijn te kiezen 
met betrekking tot welk prijsindexcijfer wordt gehanteerd bij het bepalen van de hoogte van de 
indexatie van het minimumuurloon. De Opmerking van de SER ontgaat de Regering. De 
Minister heeft op grond van artikel 13 lid 1 van de Landsverordening Minimumlonen de 
bevoegdheid om te bepalen welke prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals vastgesteld 
door de CBS, gebruikt wordt om het minimumloon te indexeren. De Regering heeft conform de 



106 
 

 - 4 - 
 
 tekst van de wet gebruik gemaakt van de indexcijfers van augustus van het lopende jaar 
vergeleken met hetzelfde cijfer van een jaar eerder. Het voorstel om het minimumloon met 2.8% 
te verhogen is volledig in concordantie met dat wat de wet voorschrijft.  
 
Voor wat betreft het verzoek van de SER om nadere onderbouwing van het gestelde dat 
beleidscontinuering een meer voorspelbare ontwikkeling van het minimumloon biedt ten gunste 
van de private sector, hetvolgende. In het verleden was er geen duidelijk beleid met betrekking 
tot verhoging van minimumloon en waren er veel klachten vanuit de private sector dat de 
verhogingen schoksgewijs plaatsvonden. Vanaf medio 2004, na gelijktrekking van de toen 
geldende minimumlonen, was het beleid van de regering erop gericht om jaarlijks de indexering 
van het minimumloon aan de orde te stellen. Naast handhaving van de koopkracht voor 
werknemers die het minimumloon verdienen, was het doel van de jaarlijkse indexering ook om 
de schoksgewijze ontwikkelingen van de minimumlonen te doorbreken. Hierdoor onstaat een 
meer voorspelbare ontwikkeling van het minimumloon voor de private sector. De regering heeft 
rekening houdend met het voorgaande besloten om dit beleid te continueren. 
 
De SER dringt er verder op aan dat de Minister in de nota van toelichting uiteen zet hoe in de 
besluitvorming rekening is gehouden met de mogelijke macro economische effecten van de 
verhoging van het minimumloon. De Minister heeft het Ministerie van Economische 
Ontwikkeling om advies gevraagd aangaande de macro economische implicaties van een 
eventuele verhoging van het minimumloon, doch gezien het feit dat het huidige minimumloon 
ver onder het bestaansminimum verkeerd en de economie al een aantal jaren geen significante 
groei heeft gekend en voor het komende jaar ook niet te verwachten is, vindt de regering het niet 
verantwoord om het minimumloon weer niet te indexeren. De regeringheeft de sociaal-
maatschappelijke impact die de verlichting van de verhoging van het minimumloon met zich 
meebrengt momenteel zwaarder laten wegen in haar voornemen.  
 
Door de SER is ook gevraagd om een overzicht uit te werken van de financiële implicaties van 
onderhavige ontwerp-ministeriële regeling. Het Ministerie van Financiën geeft in haar advies 
van 14 november 2014 aan dat een verhoging van het minimumloon in deze fase naar 
verwachting het proces tot economisch herstel zal verstoren. Een indexering van het 
minimumloon zou de werkgeverslasten doen toenemen, hetgeen funest kan zijn voor de 
werkgelegenheid. 
 
Overzicht geschatte loonsomstijging 
Minimumloon per 2015 Naf. 8,15 
Toename loonsom per maand Naf. 38,46 
Aantal minimumloners 17.000 
Totaal toename loonsom in 2015 Naf. 7.85 mln. 
 
Uit het macro-economische impact analyse van het Ministerie van Economische Ontwikkeling 
(MEO) van november 2014 van de indexering van het minimumuurloon voor het jaar 2015 blijkt 
dat naar verwachting nagenoeg 90 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. 
 
Feit blijft dat volgens de economische theorie loonkostenverhoging gepaard gaat met een 
geringe vraag naar arbeid. Dus elke stijging van de loonkosten zal gepaard gaan met verlies van 
arbeidsplaatsen. De Regering is bereid om een beperkte afname van de werkgelegenheid te 
accepteren teneinde in dit geval een andere belangrijke doel te verwezenlijken, namelijk om de 
koopkracht van de minimumloners zoveel als mogelijk te handhaven. 
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De Regering constateert tot slot dat alhoewel de adviezen van het Ministerie van Financien, 
MEO en de SER negatief zijn ten aanzien van de voorgestelde indexering, er van de andere kant 
een breed politiek draagvlak is voor de indexering van het minimumloon per 1 januari 2015. 
 
 
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) tussen augustus 2014 en augustus 2013.  
 
Onderstaand tabel geeft een overzicht van de totstandkoming van minimumloonbedragen per 1 
januari 2015 op Curaçao. 
 
Minimumlonen Curacao 
Minimumloon sinds 1 januari 
2013 

Naf. 7,93 

CPI 2,8% 
CPI meetpunt 1 augustus 2013 
CPI meetpunt 2 Augustus 2014 
Minimumloon vanaf 1 januari 
2015 

Naf. 8.15 

 
 
 
 

 
De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

     R.D. LARMONIE-CECILIA 
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