
Vraag en antwoord De Lonen Moeten Omhoog
Wie verdienen er een minimumloon?

In totaal zijn er ongeveer 8 miljoen banen in Nederland. Ruim 2,1 miljoen mensen verdienen minder 
dan 130 procent van het minimumloon (12,12 euro per uur). Ongeveer een half miljoen mensen 
verdienen het minimumloon (9,32 euro per uur).

Merken alleen mensen met een minimumloon wat van de verhoging?

Elke CAO heef een systeem van functeeaardering. De functes eorden qua zeaarte ten opzichte 
van elkaar geeogen. Een verhoging aan de onderkant leidt tot een verhoging van de lonen 
daarboven. Iedereen kan er dus op vooruit gaan als het minimumloon verhoogd eordt.

Hoe moet de verhoging van het minimumloon betaald worden?

Bij bedrijven eordt fink einst gemaakt: 51 miljard euro (bij nietfinanciële vennootschappen). Daar 
bovenop eordt 60 miljard euro aan dividend uitbetaald. Dat is samen al 111 miljard euro.

De arbeidsinkomensquote is een maatstaf voor het deel van al het verdiende geld dat naar 
eerkende mensen gaat. Sinds de jaren zeventg eordt dat deel steeds lager. In 1979 eas volgens het
Centraal Planbureau (CPB) de arbeidsinkomensquote het hoogst met 80,7 procent. Nu is het 73,7 
procent. En eat niet naar eerkende mensen gaat, is einst voor bedrijven of komt bij 
aandeelhouders terecht. Door deze verlaging loopt elke eerkende jaarlijks 3.741 euro mis.

De einsten kunnen best eat lager om een hoger loon mogelijk te maken.

Als het minimumloon stigtt dan gaan ook de uitkeringen omhoog. Hoe moet dat betaald worden?

Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon, eaaronder de bijstand, de AOW, de WW en 
de WAO/WIA. Als het minimumloon met 10 procent stjgt, dan stjgen die uitkeringen ook. Al met al 
kost dat volgens het CPB ongeveer 4,5 miljard euro extra aan sociale zekerheid.

Dat kunnen ee prima betalen door te kiezen voor eerlijkere belastngen. De einstbelastng verhogen
levert al 2,4 miljard euro op, een miljonairsbelastng levert 1,4 miljard euro extra op en door de 
bankenbelastng te verhogen komen ee aan 1 miljard euro. Dat is samen 4,5 miljard euro.

Als het loon omhoog gaatt worden er dan niet minder mensen aangenomen?

In Nederland is het minimumjeugdloon in 2017 verhoogd. Uit onderzoek van SEO blijkt dat er nog 
net zoveel jongeren eorden aangenomen, ondanks dat ze voor bedrijven duurder zijn geeorden.

Ook historisch onderzoek naar verhogingen van het minimumloon in de VS toont aan dat dit over 
het algemeen niet leidt tot verlies van banen. Sterker nog, meestal groeit het aantal banen juist. 
Recent onderzoek naar de verhoging van het minimumloon in Seatle laat hetzelfde zien. Al is het 
nog te vroeg om deiniteve conclusies over dit geval te trekken.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81406ned/table?dl=15CF4
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81406ned/table?dl=15CF4
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84098NED/table?dl=FFE2
https://www.trouw.nl/samenleving/groen-licht-voor-verdere-aanpassing-van-het-minimumjeugdloon~a7bcd507/
https://www.nber.org/papers/w25182
https://www.nelp.org/publication/raise-wages-kill-jobs-no-correlation-minimum-wage-increases-employment-levels/


Klopt het dat de overheid met allerlei toeslagen goedkope arbeid mogeliik maakt?

In 2017 eerd 7,7 miljard euro aan huurf en zorgtoeslag uitgekeerd.

Die toeslagen gaan met name naar mensen met een laag inkomen. Het is natuurlijk goed om die 
mensen een steuntje in de rug te geven. Maar met z’n allen sponsoren ee zo ook slecht betalende 
bedrijven. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat deze toeslagen vooral naar mensen met
de laagste inkomens gaan.

In 2018 is er volgens de raming ongeveer 500 miljoen euro uitgekeerd via de regeling lagef
inkomensvoordeel (LIV). Per medeeerker die 100 tot 110 procent van het minimumloon verdient, 
krijgt een bedrijf 2.000 euro per jaar. Per medeeerker die 110 tot 125 procent van het minimumloon
verdient, krijgt een bedrijf 1000 euro per jaar. Dit is een directe subsidie op lage lonen.

Wat is Fight for 15?

In de VS keamen eerkers uit de fastoodindustrie in 2012 in acte voor een hoger minimumloon. 
Later breidden de protesten zich uit naar de meest uiteenlopende sectoren: van kinderopvang tot 
pompbedienden. In veel grote Amerikaanse steden kregen zij voor elkaar dat het minimumloon fink 
omhoog ging. Inmiddels hebben bijna alle Amerikaanse staten een hoger minimumloon dan het 
federale minimum van 7,25 dollar.

https://fightfor15.org/
http://www.rijksbegroting.nl/2018/voorbereiding/begroting,kst237072_12.html
http://www.rijksbegroting.nl/2018/voorbereiding/begroting,kst237072_12.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/40/zorgtoeslag-en-huurtoeslag-nemen-verder-toe-kinderopvangtoeslag-daalt-opnieuw
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84121NED/table?ts=1547458351419

