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19286 Wijziging van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag, en van artikel 1638o 
van het Burgerlijk Wetboek (voorzieningen in 
verband met de naleving van de W e t 
minimumloon en minimumvakantiebijslag) 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 7 mei 1987 

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende opmerkingen en vragen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. achtten het aanhalen van de 
«wettelijke teugels» alleszins gewenst nu de praktijkgegevens leren dat er 
nog altijd ongeveer 10 procent minimumloon onderbetaling resteert. Zij 
vonden dit ook billijker ten opzichte van de overgrote meerderheid van 
werkgevers die zich wel aan de W.M.L. regels houden. In het verlengde 
van het voorgaande stemden zij ook in met de uitbreiding van artikel 
1638 BW.. 

' Samenstelling: Franssen (CDA) voorzitter, 
Van Dalen (CDA), Mw. Uijterwaal Cox 
(CDA), Van de Zandschu'p (PvdA), Mw. 
Jansen van der Gevel (PvdA), Heijmans 
(VVD), Van Tets (VVD), Mw 
Vonhoff Luijendijk (VVD), Mw. 
Gelderblom Lankhout (D66), Mw. Van 
Leeuwen (PSP), Mw. Bolding (CPN), De 
Gaay Fortman (PPR), Barendregt (SGP), 
Schuurman (RPF), Van der Jagt (GPV). 

De leden van de P.v.d.A. fractie waren van mening dat dit wetsvoorstel 
enkele niet onbelangrijke verbeteringen aanbrengt in de sinds jaren zeer 
gebrekkige controle op de naleving van de Wet Minimumloon. Zij stemden 
daarom in met de voorgestelde wijzigingen. Toch vreesden zij dat ook het 
thans voorgestelde instrumentarium nog niet toereikend zal zijn om het 
euvel van ontduiking geheel uit de wereld te helpen of althans tot 
minieme proporties terug te dringen. 

De aan het woord zijnde leden wensten over vier zaken nadere vragen 
te stellen: 1) de signaleringsfunctie van de Bedrijfsverenigingen inzake 
naleving van de WML 2) de voorgenomen inkrimping van de LTD en 3) de 
(voorlopige) continuering van het 1/3-criterium en 4) de werkingssfeer 
van het zgn. «grijze gebied». 

ad 1) De bedrijfsverenigingen zijn direct belanghebbenden bij handhaving 
van de WML. Immers: de premieafdracht is gebaseerd op het feitelijk 
loon, de (eventuele) uitkeringen zijn gebaseerd op het rechtens geldende 
loon. Een meer actieve rol van de B.V.'s bij de controle op de naleving 
van de WML ligt daarom in de rede. 

Blijkens de Nota naar aanleiding van het Eindverslag Tweede Kamer 
lichten alle B.V.'s de werkgever in bij geconstateerde onderbetaling, maar 
lichten slechts 6 B.V.'s de gedupeerde werknemer in. Kan medegedeeld 
worden welke 6 B.V.'s dit zijn? Is het de bewindsman bekend waarom de 
overige B.V.'s (waaronder de B.V.'s de bedrijfstakken waar onderbetaling 
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het meest voorkomt!) dit niet doen? Zijn er ook BV.'s die de onderne-
mingsraad of de betreffende werkgevers- en werknemersorganisaties 
inlichten over gesignaleerde ontduiking van de WML? Het had deze leden 
zeer verbaasd dat de bewindslieden in alle gewisselde schriftelijke 
stukken en ook nog in de eerste termijn van het plenaire Tweede Kamer-
debat zich zo passief opstelden ten opzichte van een mogelijke actievere 
signaleringsfunctie van de Bedrijfsverenigingen en meenden dat voortzet-
ting van de bestaande praktijk voldoende is (Handelingen Tweede Kamer, 
27-1 '87, blz. 2426, 1e kolom). 

Aan het slot van de tweede termijn van genoemd debat meldde de 
toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opeens dat 
hij «graag bereid (is) om in overleg te treden met de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen» over het «in alle gevallen informatie verstrekken 
aan de werknemers» (Handelingen 27-1-87, blz. 2434) en stelde hij «De 
weg langs de bedrijfsverenigingen met, als het zou lukken, uitbreiding tot 
alle bedrijfsverenigingen verdient dan verre de voorkeur» (idem, blz. 
2434/2435). De aan het woord zijnde leden vroegen zich af of deze 
zwenking naar een actievere rol van de B.V.'s geplaatst moet worden in 
het licht van het door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aangehangen leerstuk der «voortgaande openbaring» 
of dat deze aangehaalde uitspraken slechts een ad-hoc karakter hadden 
bij een poging om een onwelgevallig amendement (rapportage door de 
LTD aan de benadeelde werknemer) tegen te gaan. 

Indien het kabinet een actievere rol van de B.V.'s op zich zeer gewenst 
acht, heeft het kabinet dan inmiddels hierover het overleg met de FBV 
geopend? Zo ja, met welk (uitzicht op) resultaat? 

Een tweede vraag in dit verband is waarom het kabinet de door SER en 
SVR bepleite melding door de B.V.'s van gevallen van «aanwijzing van 
onderbetaling» aan de LTD afwijst. Zijn er bezwaren verbonden aan een 
wijziging van de organisatiewet sociale verzekering op dit punt? Welke 
bezwaren zijn er overigens tegen een urenvermelding op de loonstaat? 

Is een urenvermelding thans niet zeer wenselijk in verband met zowel 
het werkloosheidsbegrip van de NWW (uitgedrukt in arbeidsurenverlies) 
als ook de ondergrens van de zgn. arbeidsverledeneis van de NWW (en 
dienstbetrekking van tenminste 8 uur per week)? Is in verband met de 
naleving van de WML een urenvermelding niet eveneens gewenst in 
verband met het 1/3 criterium? 

Is tenslotte een urenvermelding niet gewenst indien de minister ooit 
gebruik wil maken van de bevoegdheid van artikel 86, lid 3 NWW? 

Is de minister voornemens om terwille van een juiste controle op 
naleving van de WML èn een juiste uitvoering van de NWW een urenver-
melding onderdeel te laten uitmaken van de in voorbereiding zijnde 
verzekerdenadministratie? 

ad 2) De leden van de fractie van de P.v.d.A. wensten voorts geïnfor-
meerd te worden over de voorgenomen inkrimping van de LTD met 8 
formatieplaatsen. Hoe groot is thans het aantal formatieplaatsen bij de 
LTD? Is de voorgenomen inkrimping van de LTD groter of kleiner dan het 
gemiddelde van de «afslankingsoperatie rijksoverheid»? 

Hoe verhoudt zich de voorgenomen inkrimping van de LTD tot de thans 
voorgestelde uitbreiding van taken in verband met dit wetsvoorstel (o.a. 
herhalingsonderzoeken en uitbreiding rapportage aan betrokkenen)? 
Levert de combinatie inkrimping formatieplaatsen/uitbreiding taken geen 
(extra) argumenten op voor een actievere signaleringsfunctie voor de 
B.V.'s? 

ad 3) De leden van de P.v.d.A. fractie toonden zich buitengewoon 
teleurgesteld door de plotselinge koerswending van het kabinet inzake al 
dan niet handhaving van het zgn. 1/3-criterium. Kan het kabinet enigszins 
de beweringen onderbouwen dat bij schrapping ervan over het algemeen 
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«de gevolgen voor de arbeidsmarkt gering zullen zijn», maar dat voor 
«sommige sectoren» er toch een nadelig effect op de werkgelegenheid 
zal zijn? (brief SoZaWe d.d. 23 jan. 87, kenmerk Dir. AIV/87021 4B/Afd. 
Inkomensbeleid). 

Aan welke sectoren denkt het kabinet hierbij? Welk onderzoek of welke 
aanwijzingen liggen ten grondslag aan het veronderstelde werkgelegen-
heidseffect in «sommige sectoren»? Kan het kabinet aan de hand van 
cijfers aangeven hoe over de laatste paar jaren de trendmatige ontwikkeling 
is van tewerkstelling van zgn. kleine deeltijdwerkers? Is daarbij een 
uitsplitsing naar leeftijd en sexe mogelijk? Indien de groep van kleine 
deeltijdwerkers in (zeer) onevenredige mate uit vrouwen bestaat, is er 
dan niet op z'n minst sprake van het vermoeden van indirecte discriminatie 
en hoe verhoudt zich een dergelijk vermoeden tot de EG-richtlijn van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen? 

ad 4) Kan het kabinet aangeven in hoeveel en in welke CAO's inmiddels 
een zgn. grijs gebied van werkend leren of lerend werken is opgenomen, 
waarop de per 1-1-87 verlengde wet van 27 juni 1985 (Stb. 403) 
«houdende een tijdelijke voorziening met betrekking tot de wettelijke 
minimumloonaanspraken van werknemers die gelijktijdig arbeid verrichten 
en onderricht ontvangen» betrekking heeft? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Mw. Dijkstra-Liesveld 
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