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No~arus,hetnrlnbnundoon 
Door Louise Groenman 

E
en van de kernproblemen van 
onze economie is de relatieflage 
arbeidsparticipatie. Daarnaast 

kenmerkt de Nederlandse arbeidsmarkt 
zich door een hoge arbeidsproduktiviteit 
per individuele werknemer. De prijs die 
echter voor die arbeid betaald moet wor
den, behoort tot de hoogste ter wereld. De 
hoge loonkosten leiden niet tot een hoog 
netto loon. Een zeer groot deel van de 
loonkosten wordt gebruikt om de om
vangrijke groep van niet-werkenden van 
inkomen te voorzien. 

Een verlaging van het 
minimumloon wordt 

afgewezen in de rapportage 
die werd uitgebracht 

door de SWB. 

hoge arbeidsproduktiviteit. Het wettelijk 
minimumloon verstoort dus het 
marktmechanisme van vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt. Bovendien valt te 
constateren dat van 75 % van de werkne
mers in de CAO's voor de marktsector, in 
1988 slechts 17 % viel onder een CAO 
waarvan de laagste loonschaal op het 
wettelijk minimumloonniveau begon (in 
1983 gold dat nog voor 56 % van de werk
nemers). De afstand tussen het wettelijk 
minimumloon en de laagste loonschalen 
is in de jaren 1983-1990 toegenomen van 
gemiddeld 2 % tot 10 %. Veel CAO's ver
hinderen dus de groei van de werkgele
genheid op laaggeschoold niveau. Deze 
ruimte tussen het wettelijk minimumloon 

Louise Groenman, lid van 
de Tweede Kamerfractie 

van D66, wü toch de 

Deze hoge prijs van arbeid impliceert dat 
alleen de meest produktieve werknemers 
in dienst genomen worden. Wie een te 
lage arbeidsproduktiviteit heeft, wordt 
uit het arbeidsproces gemanoeuvreerd 

aandacht vragen voor 
een dergelijke lijn van 

argumentatie. 
• 

(VUT, WAO, WW) of komt de arbeidsmarkt helemaal niet op (al
lochtonen met een geringe of ontbrekende scholing of herintre
dende vrouwen met een geringe of verouderde scholing). Zo ont
staat de 'valkuil van de sociale zekerheid' -blijven we steken in 
de vicieuze cirkel van een lage arbeidsparticipatie, veel uitke
ringsgerechtigden, hoge brutoloonkosten en een hoge (ziek of ar
beidsongeschiktmakende) arbeidsproduktiviteit, die weer leidt 
tot meer uitkeringsgerechtigden. 
Een activerend arbeidsmarktbeleid en een corresponderend vcr 
lumebeleid met betrekking tot de WAO en de ZW, het geleidelijk 
beëindigen van de VUT en het slechten van drempels voor 
vrouwen om betaald te gaan werken, vormen instrumenten om 
tot een hogere arbeidsparticipatie te komen. Het arbeidsaanbod 
kan langs die weg in positieve zin beïnvloed worden. Er moet 
dan overigens wel voldoende vraag naar arbeid zijn, dus zal de 
vraagzijde van de arbeidsmarkt mee in beschouwing moeten 
worden genomen. 
De hoge werkloosheid is vooral te vinden onder laag- of onge
schoolde werknemers. In een recent rapport constateert de OSA 
(Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek) dat de 
groei van de werkgelegenheid in de jaren '90 op 70.000 à 100.000 
personen geraamd kan worden. Op de laagste opleidingsniveaus 
zal het arbeidsaanbod echter sterker groeien dan de vraag, zodat 
de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden verder zal verslechteren. 
De hoogte van het wettelijk minimumloon vervult een cruciale 
rol als het gaat om het creëren van werk aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt. Mensen met een te lage arbeidsproduktiviteit 
in verhouding tot het wettelijk minimumloon komen niet aan de 
bak en laag-produktieve werkzaamheden blijven onverricht, of 
worden 'erbij gedaan' door werknemers met een in verhouding te 
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• 
en de laagste loonschalen dient, ook vol

gens de FNV, beter benut moeten worden. Als uiterste middel 
zou kunnen worden overwogen om bepalingen die de laagste 
loonschaal b6ven het wettelijk minimumloon vaststellen, in de 
CAO's niet langer algemeen verbindend te verklaren. 
Ook de hoogte van het wettelijk minimumloon zelf zou wat mij 
betreft ter discussie gesteld mogen worden. Al in 1985 wees D66 
in haar programma 'Een reden van bestaan' op de mogelijkheid 
dat verlaging van het minimumloon zou kunnen leiden tot een 
nieuwe vraag naar arbeid en een hogere arbeidsparticipatie. Ook 
de WRR kwam in haar rapport 'Een werkend perspectief (in 
1990) met het voorstel het minimumloon te verlagen, dat wil 
zeggen voor de 1990-generatie (die 21 jaar wordt in 1993), vast 
te stellen per individu, op een hoogte van 70% van het sociaal 
minimum voor een (echt-)paar. 
In de D66 fractienotitie 'Meewerken aan economische zelfstan
digheid' Ouli 1991) werden aan dit voorstel van de WRR meer 
positieve dan negatieve kanten onderkend. De D66 Adviesraad 
die zich in het voorjaar van 1992 over de fractienotitie boog, 
sprak zich uit voor individualisering van het minimumloon voor 
de 1990-generatie. . 
Bij de vaststelling van het wettelijk minimumloon golden vanaf 
de invoering twee criteria: 
-het minimumloon moest een minimale tegenprestatie bieden 
voor geleverde arbeid; 
-het minimumloon moest voorzien in de minimum behoefte van 
een alleenverdienersgezin met twee kinderen. 

In het voorgaande is betoogd dat het minimumloon arbeid met 
een laag produktief karakter in negatieve zin uit de markt prijst, 
waardoor mensen met geen of geringe kwalificaties op een uitke
ring worden aangewezen en laag-produktieve arbeid buiten het 
formele arbeidsproces blijft. Afhankelijk van de vraag of verla
ging van de prijs van laag-produktieve arbeid doorwerkt in de 
loonschalen boven het minimum niveau, kan een verlaging van , 
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het minimumloon een meer of minder groot 
positief effect hebben op de werkgelegenheid als 
zodanig. Bij het volledig afschaffen van het mi
nimumloon zou ook de functie ervan als mini
male tegenprestatie voor geleverde arbeid ko
men te vervallen. Een zekere bodem in het 
loongebouw lijkt daarom gewenst. 
Wat de minimumbehoeftefunctie van het mini
mumloon betreft, dient te worden opgemerkt 
dat veruit de meeste minimumloners alleen-
staand zijn of tweeverdieners. Bovendien ver
dienen weinig mensen langdurig een minimum
loon. Nog geen half procent van alle werkne
mers moet van een minimumloon een gezin on
derhouden. Voor de 1990-generatie (de gene
ratie die op of na 1 januari 1972 is geboren) 
geldt nog een officieel beleid dat is gericht op 
economische zelfstandigheid. 
Vanuit het kenmerk van het minimumloon als 
minimale tegenprestatie, is er reden om het mi
nimumloon te verlagen, gezien de voortdurende 
werkloosheid die zich concentreert bij laagge
schoolden met een te lage arbeidsproduktiviteit 
in verhouding tot het huidige minimumloon-

Met een cursus boekhouden hopen herintredende vrouwen 

op betere kansen op arbeid 

niveau. De voortgaande immigratie van laaggeschoolde allochto
nen versterkt deze reden nog eens. Vanaf 1993 zou met de verla
ging, in de vorm van een individualisering van het minimumloon 
voor de 1990-generatie, begonnen kunnen worden. De reden om 
het minimumloon voor de 1990-generatie te individualiseren, is 
gelegen in het voortschrijdende emancipatieproces in de richting 
van economische zelfstandigheid. Ik ben van mening dat de optie 
van het individualiseren van het wettelijk minimumloon van de 
1990-generatie, vanaf 1993, in de discussie over een op arbeids
participatie gericht sociaal beleid betrokken zou moeten worden. 
De WRR stelde verder voor de koopkracht van het volwassen mi
nimumloon vanaf 1992 te bevriezen. Het geïndividualiseerde mi
nimumloon voor de 1990-generatie zou echter welvaartsvast die
nen te zijn, dat wil zeggen moeten meegroeien met de algemene 
gemiddelde loonontwikkeling. Het op koopkracht bevroren mini
mumloon voor volwassenen en het welvaartsvaste minimumloon 
voor de nieuwe generatie, groeien in de loop van de tijd naar el
kaar toe, terwijl niemand zijn inkomen achteruit ziet gaan. De 
nieuwe generatie maakt weliswaar niet de huidige sprong van 
minimumjeugdloon naar het huidige minimumloon, maar gaat 
er ten opzichte van het huidige minimum jeugdloon nog steeds 
op vooruit als het 21e jaar bereikt wordt. Bovendien profiteren 
zowel degenen met het nieuwe minimumloon, als degenen met 
het bevroren minimumloon, van de door D66 ondersteunde voor
stellen ter verhoging van het arbeidskostenforfait, waardoor 
werken fiscaal aantrekkelijker wordt. 
Het vanaf 1993 bevriezen van de koopkracht van de minimumlo
nen voor volwassenen ouder dan 21 jaar zou één van de instru
menten kunnen zijn die meer werkgelegenheid creëren. Op dit 
moment bestaat er een netto-nettokoppeling tussen de mini
mumlonen en de minimumuitkeringen. Een actief arbeidsmarkt
beleid in combinatie met de voorgestelde individualisering van 
het minimumloon voor de 1990-generatie, zal ertoe leiden dat 
méér, zo niet alle mensen die in staat zijn betaalde arbeid te ver
richten, ook daadwerkelijk aan het arbeidsproces deelnemen. Dit 

geschiedt mede doordat nieuwe banen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt worden geschapen. 
Desondanks zal hoogstwaarschijnlijk door de vergrijzing van de 
bevolking en het toenemend aantal AOW'ers, de verhouding 
tussen het aantal actieven en het aantal niet-actieven ver
slechteren. Gemeten naar de verhouding tussen het gemiddeld 
arbeidsinkomen en de gemiddelde uitkering zal er echter van 
een afnemend beslag op de collectieve middelen sprake zijn. Het 
lijkt in zo'n toekomstige situatie onredelijk om mensen die 
buiten hun schuld niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen 
(WAO'ers en AOW'ers), óók niet mee te laten delen in de 
welvaartsontwikkeling. Het laten deelhebben van deze uitke
ringsgerechtigden aan de algemene loonontwikkeling, vergt dan 
ook een doorbreking van de netto-nettokoppeling, waar hier
boven de individualisering van het minimumloon voor de 1990-
generatie is bepleit, alsmede de bevriezing van de koopkracht 
voor andere, oudere minimumloners. Op grond van rechtvaar
digheid en solidariteit met de bovengenoemde groepen niet
actieven valt een dergelijke doorbreking mijns inziens zeker te 
verdedigen. 

Effecten van de voorsteUen 

1. Nieuwe banen worden aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
gecreëerd doordat banen die thans bij het bestaande minimum
loonregime niet rendabel zijn, weer in het formele arbeidsproces 
worden opgenomen. Cijfermatige berekeningen van dit werkge
legenheidseffect lopen onder de verschillende veronderstellingen 
uiteen van 135.000 personen op langere termijn (CPB doorreke
ning van WRR voorstel, 1991) tot 320.000 personen (Van Soest 
en Kapteijn, 1990). In het algemeen geldt als vuistregel dat 1 % 
verlaging van het minimumloon leidt tot een 0,5 % extra werkge
legenheid (1% = 62.000), maar bedacht moet worden dat het om 
nieuwe banen voor een nieuwe generatie gaat, zodat het effect 
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pas op termijn zichtbaar wordt. Voorts is bepalend hoe CAO
partners zullen reageren ten aanzien van de rest van de loonst
ructuur. 
Alle berekeningen wijzen echter in de richting van een positief 
effect op de werkgelegenheid, een effect dat beduidend groter is 
dan het geleidelijk achter laten blijven ten opzichte van de wel
vaartsontwikkeling van minimumlonen en minimumuitkeringen 
bij het in stand houden van de netto-nettokoppeling, zoals de 
Rapportage bepleit, die door de SWB recentelijk werd uitge
bracht. Nieuwe banen zullen vooral in de kwartaire sector, de 
commerciële dienstverlening en het midden- en kleinbedrijf tot 
stand moeten komen. Ook moet gedacht worden aan functie
splitsing en werkervaringsplaatsen. 
2. Loonkostensubsidies op minimumloonniveau kunnen na ver
loop van tijd worden afgeschaft. Deze vergen veel administratie
ve rompslomp en hebben bovendien tot effect dat een gesubsi
dieerde werknemer op minimumloonniveau slechts ten koste 
van verlies van de werkgeverssubsidie promotie kan maken, heir 
geen een forse drempel opwerpt. 
3. Voor de alleenverdieners van de nieuwe generatie is een part
neruitkering noodzakelijk, omdat het nieuwe minimumloon niet 
meer de gezinsbehoefte dekt, Van die partner, die zelf de tot het 
sociaal minimum aanvullende uitkering krijgt, wordt overigens, 
net als thans in de ABW voor de 1990-generatie, een sollicitatie
plicht gevraagd. Gezien het geringe aantal minimumloners dat 
thans een partner moet onderhouden, zal het overigens om een 
gering aantal partneruitkeringen gaan, Vindt de partner zelf 
werk tegen het nieuwe minimumloon, dan hebben beiden, beho
rend tot de nieuwe generatie, nog altijd 2 x 70 % van het mini
mumloon als inkomen. 
4, Aangezien het bij het aanbod van banen tegen het geïndivi
dualiseerd minimumloon om nieuwe banen gaat, doet het risico 
van verschil in beloning voor een oudere en een jongere werkne
mer zich niet voor. 
5. Waar het minimum-uitkeringsniveau welvaartsvast is in de 
gepresenteerde voorstellen, het minimumloon voor de nieuwe ge
neratie geïndividualiseerd en het minimumloon voor de oudere 
generatie slechts wat koopkracht betreft wordt gegarandeerd, 
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ontstaat er een groter verschil tussen IDllli

mumloon en minimumuitkering. De 'incentive' 
om vanuit een uitkeringssituatie te gaan wer
ken zal, met andere woorden, geringer worden. 
Dit zou vooral kunnen gelden voor alleenver
dieners. De verhoging van het arbeidskosten
forfait heeft op dit verschil slechts een geringe 
invloed. Voor tweede verdieners, herintreden
de gehuwde vrouwen, geldt dit niet. Zij kunnen 
juist profiteren van het ontstaan van nieuwe 
banen als start op de arbeidsmarkt. 
Er van uitgaande dat potentiële werknemers 
geacht worden zelf in het levensonderhoud te 
voorzien en dat door de voorgestelde maatrege-
len ook voldoende betaald werk voorhanden is, 

is een stringenter sanctiebeleid op het niet aanvaarden van aan
geboden werk geboden. De keuze is dan niet tussen werk en uit
kering, maar tussen werk en een gekorte uitkering. Dat bete
kent dat de in internationaal opzicht hoge sociale zekerheidsuit
keringen voor diegenen die kunnen werken niet langer als ba
sisinkomen fungeren . Is dat wel het geval dan blijft de verhou
ding actieven-inactieven onevenwichtig en zal conform het huidi
ge beleid het sociaal minimum steeds verder achterblijven bij de 
welvaartsontwikkeling. 
Het is de vraag of bij een keuze tussen welvaartsvaste uitkerin
gen voor diegenen die echt niet meer kunnen of hoeven werken 
en relatief lagere lonen voor mensen die wel kunnen werken 
enerzijds, en achterblijvende uitkeringen en hogere lonen an
derzijds, de keuze voor de eerste optie niet moet prevaleren. 
Het lijkt me goed om bovenstaande gedachten te betrekken bij 
de discussie over de verhouding tussen arbeid, sociale zekerheid 

en inkomens . • 
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