
 
EP steunt nieuwe regels voor fatsoenlijke
minimumlonen voor alle werknemers in de EU
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Nieuwe EU-wetgeving zorgt voor bescherming van het minimumloon in de hele EU en een fatsoenlijke levensstandaard.
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• Minimumloon moet zorgen voor fatsoenlijke levensstandaard

• EU-regels laten nationale loonvormingspraktijken ongemoeid

• Collectieve loononderhandelingen worden versterkt in landen waar minder dan 80 % van de
werknemers erdoor worden beschermd

• Recht op verhaal voor werknemers, hun vertegenwoordigers en vakbondsleden bij schending
van de regels
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EU-landen moeten zorgen dat minimumlonen fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden
garanderen en dat collectieve loononderhandelingen worden aangemoedigd.
 
Met 505 stemmen voor, 92 tegen en 44 onthoudingen heeft het Parlement woensdag een
nieuwe richtlijn voor toereikende minimumlonen in de EU goedgekeurd.
 
Het Parlement en de Raad bereikten in juni overeenstemming over de EU-wet, die tot doel heeft
de werk- en leefomstandigheden van alle werknemers in de EU te verbeteren en economische
en sociale vooruitgang te bevorderen. De wet voorziet in minimumvoorschriften die moeten
zorgen voor toereikende wettelijke minimumlonen in lijn met het nationaal recht en/of collectieve
arbeidsovereenkomsten,  en  verbetert  de  daadwerkelijke  toegang  van  werknemers  tot
minimumloonbescherming.
 
De  nieuwe  richtlijn  geldt  voor  alle  EU-werknemers  met  een  arbeidsovereenkomst  of  -
verhouding.  EU-landen  waar  het  minimumloon  reeds  uitsluitend  via  collectieve
arbeidsovereenkomsten wordt  beschermd,  hoeven deze regels  niet  in  te  voeren en deze
overeenkomsten niet  universeel  toepasselijk  te  maken.
 
Toetsingscriteria 
 
Het vaststellen van minimumlonen blijft een nationale bevoegdheid, maar de lidstaten zullen
ervoor  moeten  zorgen  dat  werknemers  fatsoenlijk  kunnen  leven  van  de  nationale
minimumlonen. Daartoe zullen zij rekening moeten houden met de kosten van levensonderhoud
en andere loonniveaus. Om te toetsen of hun wettelijke minimumlonen toereikend zijn, mogen
de lidstaten een pakket goederen en diensten tegen reële prijzen vaststellen. Ze mogen ook het
minimumloon vaststellen op 60 % van het mediaan brutoloon en 50 % van het gemiddelde
brutoloon.
 
Collectieve onderhandelingen
 
Collectieve onderhandelingen op sectoraal en intersectoraal niveau zijn essentieel voor de
vaststelling van toereikende minimumlonen. Ze moeten daarom worden bevorderd en versterkt
volgens de nieuwe regels die de EP-leden vandaag hebben goedgekeurd. In landen waar
minder dan 80 % van de werknemers door collectieve onderhandelingen wordt beschermd,
moeten de lidstaten samen met de sociale partners een actieplan opstellen om dat percentage
te verhogen.
 
Monitoring en verhaalrecht 
 
Op grond van de overeengekomen tekst zullen de EU-landen een controlesysteem moeten
opzetten, met betrouwbare monitoring, controles en inspecties ter plaatse, om de naleving te
verzekeren  en  onrechtmatige  onderaanneming,  schijnzelfstandigheid,  niet-geregistreerd
overwerk  of  een  verhoogde  werkdruk  aan  te  pakken.
 
Citaten
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2022/06-20/EMPL_AG(2022)734121_EN.pdf


Dennis Radtke (EVP, DE) zei na de stemming: "De huidige situatie toont eens te meer duidelijk
aan dat we in Europa goed functionerende, sterke sociale partnerschappen nodig hebben. De
politiek kan geen alomvattend antwoord geven op elk aspect van deze crisis."
 
Agnes Jongerius  (S&D,  NL)  zei:  "De prijzen voor  levensmiddelen,  energierekeningen en
huisvesting rijzen de pan uit. Mensen hebben echt moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.
We hebben geen tijd te verliezen, werk moet weer lonen. Deze richtlijn stelt de normen vast
voor hoe een toereikend minimumloon eruit moet zien. Tegelijkertijd geven we een impuls aan
collectieve onderhandelingen, zodat meer werknemers beter beschermd zullen zijn."
 
Volgende stappen
 
Naar verwachting zal de Raad het akkoord in september formeel goedkeuren. De lidstaten
zullen vervolgens twee jaar de tijd hebben om aan de richtlijn te voldoen.
 
Achtergrond
 
In  juli  hebben de leden van de Commissie  werkgelegenheid  en sociale  zaken hun steun
uitgesproken voor  het  informele  akkoord dat  op 6  juni  2022 met  de Raad is  bereikt.
 
De hoogste minimumlonen zijn te vinden in Luxemburg, Ierland en Duitsland, en de laagste in
Bulgarije, Letland en Estland. 21 van de 27 EU-landen hebben een wettelijk minimumloon. In de
andere zes landen (Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Finland, Italië en Zweden) worden de
lonen bepaald aan de hand van collectieve loononderhandelingen.
 
Meer informatie
Voorlopig akkoord op basis van interinstitutionele onderhandelingen (15.6.2022)
De aangenomen tekst wordt hier gepubliceerd (14.09.2022)
Corapporteur Dennis Radtke (EVP, DE)
Corapporteur Agnes Jongerius (S&D, NL)
Verloop van de procedure
Terugkijken: video van het plenaire debat (13.9.2022)
Terugkijken: video van de persconferentie met de corapporteurs (7.6.2022)
Briefing van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) over de richtlijn
betreffende toereikende minimumlonen (15.6.2022)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/188945/DENNIS_RADTKE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125021/AGNES_JONGERIUS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/video/adequate-minimum-wages-in-the-european-union-extracts-from-the-votes-and-statements-by-dennis-radtke-epp-de-and-agnes-jongerius-sd-nl-rapporteurs_I228315
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220603IPR32188/deal-reached-on-new-rules-for-adequate-minimum-wages-in-the-eu
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_793483.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/fs_20_51
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/report-details.html?reference=A9-0325-2021
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/188945/DENNIS_RADTKE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125021/AGNES_JONGERIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0310(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=NL&vodId=eb8dfb61-19ec-15f9-d4b5-411241dbb816&date=20220913#
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/video/press-conference-by-dennis-radtke-epp-de-and-agnes-jongerius-sd-nl-co-rapporteurs-on-the-minimum-wage-trilogue-deal_I226451
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733535
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733535
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/empl/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/search?q=minimum+wages


Contact 
 
 
Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu

Koen BLANKENSTIJN
Persvoorlichter in Nederland

(+31) 70 31 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu

Willemijn DE JONG
Persvoorlichter in Nederland

(+31) 7 031 35 410
(+31) 6 1294 0913
willemijn.dejong@europarl.europa.eu

Joeri HAMVAS
Persvoorlichter in België

(+32) 2 28 30 458 (BXL)
(+32) 485 194 799
joeri.hamvas@europarl.europa.eu
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