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Evalueer het minimumloon

O ngeveer één op de zestien Neder
landse werknemers ontvangt het 
minimumloon volgens het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Volgens de theorie 
compenseert het minimumloon voor onge
lijkheid en draagt het bij aan een ‘evenwichti
ge loonvorming’. Het versterkt dus de positie 
van vooral de lageropgeleide werknemers ten 
opzichte van hun werkgever. In afwezigheid 
van het minimumloon hadden de laagstbe
taalde werknemers vermoedelijk minder ver
diend, omdat de werkgevers hun marktmacht 
zouden gebruiken om op de werknemers
lonen te beknibbelen. 
Voor deze mooie theorie ontbreekt echter 
een empirische onderbouwing, zo bleek uit 
de beleidsdoorlichting over de arbeidsmarkt 
(Van Vuuren et al., 2020). Er is nooit in kaart gebracht of het 
minimumloon wel tot een evenwichtige loonvorming leidt (doel
treffendheid), of de kosten ervan opwegen tegen de baten, en of 
het minimumloon het geschiktste instrument is om de laagstbe
taalde werknemers te helpen (doelmatigheid). Terwijl dit volgens  
de vrome woorden in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek, 
de Operatie Inzicht in Kwaliteit en vele andere beleidsstukken 
(Ministerie van Finan ciën, 2018; 2019) wel zou moeten gebeuren.
Er zijn ‘metingen’ in de echte wereld met een controlegroep nodig 
om te kunnen beoordelen of het minimumloon daadwerkelijk 
leidt tot een betere inkomenspositie en minder ongelijkheid, en of 
dit daarvoor ook het meest geschikte beleidsinstrument is. Regel
matig blijken de op papier prachtige beleidstheorieën in de prak
tijk niet te werken, of zelfs schadelijke effecten te hebben. 
Een mogelijk schadelijk effect van een hoger minimumloon is 
dat er minder werkgelegenheid is. Daar is al veel over gezegd en 
geschreven, maar hiervoor bestaat er in Nederland geen enkel 
betrouwbaar empirisch bewijs. (Voor het minimum jeugdloon is 
dat bewijs er wel: Van der Werff et al. (2018) laten zien dat door 
verhoging van het jeugdminimumloon de afname in werkgelegen
heid beperkt is.)
Enkele recente studies uit het buitenland bieden de hoop dat het 
met dat schadelijke werkgelegenheidseffect wel zal meevallen, 
aangezien hierin weinig of geen negatieve effecten van een hoger 
minimumloon te bespeuren zijn. Maar de buitenlandse schattin

gen van werkgelegenheidseffecten aangaande 
het minimumloon lopen nogal uiteen. De 
acht meest betrouwbare studies volgens het 
CPB (2020) laten zien dat een stijging met 
tien procent van het minimumloon zou kun
nen leiden tot twintig procent minder werk
gelegenheid, maar ook tot vier procent meer 
werkgelegenheid. Omdat het CPB niet weet 
welke studie voor Nederland het meest rele
vant is, hanteert het bij zijn doorrekeningen 
een gemiddelde.
Verschillen tussen landen zijn waarschijnlijk 
een belangrijke oorzaak van de onzekerheid 
over het werkgelegenheidseffect. Het mini
mumloon is een onderdeel van een breed 
beleidspakket. Buitenlandse evenknieën van 
loonkostensubsidies, loondispensatie, loon

compensatie, loonkostenvoordeel enzovoort zijn moeilijk te vin
den, maar deze regelingen beïnvloeden – uiteraard samen met het 
minimumloon – wel de werkgelegenheid van deze groepen. 
Het is goed denkbaar dat het volgende kabinet zal besluiten tot 
een verhoging van het minimumloon. Maar bij gebrek aan bewijs 
moet dat op een slimme manier gebeuren – bijvoorbeeld door ver
hogingen in kleine stapjes, waarbij quasitoevallige groepen wer
kenden als controlegroepen te gebruiken zijn. Alleen dan is er een 
goede evaluatie mogelijk. Daarbij is een vergelijking noodzakelijk 
met alternatieven zoals lastenverlichting voor laagbetaalden (Ger
ritsen en Jacobs, 2014). En alleen door een goede evaluatie komen 
we erachter of laagbetaalden werkelijk via een verhoging van het 
minimumloon meer te besteden hebben. 
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