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Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het voorlopig verslag 
terzake van bovenvermeld wetsvoorstel. 

Uit de inbreng van de leden van de fractie van het C D A . blijkt dat deze 
zich konden verenigen met de voorgestelde maatregelen. 

Ook de leden van de fractie van de P.v.d.A. stemden in met de voorge-
stelde wetswijzigingen. Toch vreesden deze leden 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 brengen. Deze leden stelden over een aantal zaken 
nadere vragen. 

Deze vragen wil ik, mede namens de Minister van Justitie, graag 
beantwoorden. 

Ad 1 
De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen, in verband met. de rol die de 

bedrijfsverenigingen zouden kunnen spelen bij de handhaving van de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), welke 6 bedrijfsvereni-
gingen naast de werkgever ook de werknemer mededeling doen van een 
vermoeden van onderbetaling. Voorts wensten zij te vernemen of mij 
bekend is waarom de overige bedrijfsverenigingen dit niet doen èn of ook 
organisaties van werkgevers en van werknemers en ondernemingsraden 
over eventuele gevallen van onderbetaling worden ingelicht. 

In antwoord hierop deel ik het volgende mede. 
De bedrijfsverenigingen die naast de werkgever ook de werknemer 

inlichten over een vermoeden van onderbetaling zijn de Bedrijfsvereniging 
voor het Slagers- en Vleeswarenbedrijf «De samenwerking», de Bedrijfs-
vereniging voor het Bakkersbedrijf, de Bedrijfsvereniging voor het 
Agrarisch bedrijf en de Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende 
Industrieën. 

Ook in de schoonmaaksector worden werknemers op de hoogte 
gesteld. De zesde bedrijfsvereniging die werknemers informatie verstrekte, 
te weten die voor de leder- en lederverwerkende industrie, is inmiddels 
opgeheven. 

Uit een korte navraag bij de bedrijfsverenigingen bleek dat een eendui-
de ̂ iïr.ÏÏ^ZiïÏÏïïr"' dige r * d e n w a a r o m s o m m i 9 e bedrijfsverenigingen werknemers wel en 
1986 1987 andere bedrijfsverenigingen werknemers niet inlichten, niet zonder meer 
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is te geven. Of een bedrijfsvereniging activiteiten terzake van de naleving 
van de WML verricht, en zoja welke, hangt ermee samen of in een 
bepaalde bedrijfstak veel onderbetaling voorkomt en of de bedrijfsvereni-
ging meent op de naleving van de wet een positieve invloed te kunnen 
uitoefenen. Daarbij zijn medebepalend de opvattingen die in het bestuur 
van een bedrijfsvereniging leven omtrent haar positie in de verhouding 
tussen werkgever en werknemer. 

Uit dezelfde navraag bleek dat noch werkgevers- of werknemersorgani-
saties, noch ondernemingsraden worden ingelicht door bedrijfsverenigin-
gen. 

Het had de leden van de P.v.d.A.-fractie verbaasd dat de bewindslieden 
in alle gewisselde schriftelijke stukken en ook nog in de eerste termijn van 
het plenaire debat in de Tweede Kamer zich, naar hun zeggen, zo passief 
opstelden ten opzichte van een mogelijke actievere signaleringsfunctie 
van de bedrijfsverenigingen. Zij vroegen zich af of hierin wellicht verande-
ring was gekomen. Zij refereerden daarbij aan een tweetal uitspraken 
mijnerzijds, gedaan aan het slot van de tweede termijn van genoemd 
debat, waarbij ik aangaf de voorkeur te geven aan de bedrijfsverenigingen 
boven de Loontechnische Dienst (LTD), indien het om inlichten van de 
individuele werknemers ging. 

Daarmee heb ik niet bedoeld te zeggen dat ik in het algemeen voorstander 
zou zijn van een actievere opstelling van de bedrijfsverenigingen. In 
bedoelde discussie ging het enkel om de vraag of de bedrijfsverenigingen 
wellicht meer in aanmerking zouden komen voor het inlichten van de 
individuele werknemer, ingeval van geconstateerde onderbetaling, dan de 
LTD. Nu deze taak uitdrukkelijk bij wet aan de LTD zal worden overgedragen, 
heb ik geen aanleiding meer gezien om over dit punt nog kontakt op te 
nemen met de Federatie van Bedrijfsverenigingen. 

Het is de taak van de LTD toe te zien op de naleving van de WML. De 
LTD verricht daartoe onderzoek en de bedoeling van het wetsvoorstel is 
o.m. deze dienst daartoe zo goed mogelijk uit te rusten. Bij de voorbereiding 
van het wetsvoorstel is de vraag gerezen of melding door de bedrijfsver-
enigingen aan de LTD van individuele gevallen van onderbetaling een 
bijdrage zou kunnen leveren aan het toezicht op de naleving van de WML. 

Hoewel de SVR een algemeen opsporende taak van de bedrijfsvereni-
gingen duidelijk afwees, bestond wel de bereidheid om individuele 
gevallen te melden aan de LTD, mits hiervoor de Organisatiewet Sociale 
Verzekering zou worden gewijzigd op het punt van de geheimhoudings-
plicht. 

Gaandeweg is echter de overtuiging gegroeid dat ervan moet worden 
afgezien om de bedrijfsverenigingen in te schakelen bij de naleving van 
de WML. Verschillende overwegingen lagen hier aan ten grondslag, die 
ook nu nog opgaan. In de eerste plaats geldt dat het accent van de 
LTD-werkzaamheden zal (blijven) liggen op de sectorsgewijze onderzoeken 
waarbij verzoeken om onderzoek bij individuele werkgevers in de regel 
geen onmiddellijk gevolg krijgen. Dit op zich maakt inschakeling van de 
bedrijfsverenigingen al minder voor de hand liggend. Voor de 
van de vraag welke sectoren het meest voor onderzoek in aanmerking 
komen, beschikt de LTD zelf al over voldoende kennis. 

Daarbij komt dat gezien de wijze waarop thans premie wordt geheven, 
de bedrijfsverenigingen niet altijd een even goed inzicht hebben in de 
vraag of men zich houdt aan de regels met betrekking tot het minimumloon. 
Ook de SVR constateerde in zijn advies dat een nadere precisering van de 
«aanwijzing van onderbetaling» in de huidige situatie niet mogelijk is. 

Het is juist, zoals de leden van P.v.d.A.-fractie veronderstelden, dat 
bij een goed functionerende verzekerdenadministratie ook het inzicht in 
de naleving van de WML zou kunnen worden vergroot, maar ik wil hier 
duidelijk stellen dat de administratie dient te worden ingericht aan de 
hand van de vraag wat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de 
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sociale verzekeringswetten. Ik merk nog op dat de vragen van de leden 
van de P.v.d.A.-fractie inzake de wenselijkheid van een urenvermelding 
de loonstaat in het bijzonder betrekking hebben op de uitvoering van de 
NWW. Het ligt naar mijn mening niet in de rede dit onderwerp in het 
verband van dit wetsvoorstel te behandelen. 

Ad 2 
De leden van de P.v.d.A. fractie wensten voorts geïnformeerd te 

worden over de genomen inkrimping van de Loontechnische Dienst met 8 
formatieplaatsen. Tevens wilden zij weten hoe de voorgenomen inkrimping 
zich verhoudt tot de thans voorgestelde uitbreiding van taken in verband 
met dit wetsvoorstel. 

Daarover kan ik het volgende opmerken. 
Het aantal formatieplaatsen van de LTD bedraagt thans 176. In het 

kader van de voorgenomen «afslankingsoperatie rijksoverheid» zal een 
reductie met 31 plaatsen worden doorgevoerd. Deze vermindering ligt 
nagenoeg op het zelfde niveau als de nagestreefde gemiddelde reductie 
bij de rijksoverheid als geheel, die immers 15 % bedraagt. Een belangrijk 
deel van deze reductie (19 plaatsen) is het gevolg van het expireren van 
de Wet niet-c.a.o."inkomens. Een ander belangrijk deel wordt gevonden 
door het verminderen van het aantal WML-onderzoeken. Met betrekking 
tot dit laatste wordt het volgende opgemerkt. 

In de afgelopen 5 jaar heeft de LTD een aanzienlijke onderzoeksinspan-
ning op het gebied van de naleving van de Wet minimumloon en mini-
mumvakantiebijslag geleverd. Dientengevolge is een duidelijk beeld 
ontstaan van de naleving van die wet in de verschillende sectoren van het 
bedrijfsleven. Hierdoor kan de LTD meer dan in het verleden zijn WML-
onderzoeken gaan richten op die gedeelten van het bedrijfsleven waar de 
naleving nog relatief te wensen over zou laten. 

Door deze andere werkwijze zai het totale aantal door de LTD jaarlijks 
uitte voeren WML-onderzoeken verminderen met ongeveer 1/3, waardoor 
8 formatieplaatsen vrijkomen t.b.v. de reductie-operatie. 

De LTD voert al enige jaren WML-herhalingsonderzoeken, zoals die 
omschreven staan in de memorie van toelichting op het onderhavige 
wetsvoorstel, uit. Het gerichter gaan uitvoeren van WML-onderzoeken zal 
vermoedelijk ook leiden tot een vermindering van het aantal uit te voeren 
herhalingsonderzoeken. 

Over de uitbreiding van de rapportage aan de betrokkenen valt op te 
merken dat vooral het inlichten van de onderbetaalde werknemer ver-
moedelijk een extra beslag van 3,5 formatieplaatsen op de capaciteit van 
de LTD zal gaan leggen. 

Ad 3 
De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden verder enkele vragen inzake 

het handhaven van het zogenaamde één-derde-criterium in de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag. Zij vroegen met name naar een 
onderbouwing met betrekking tot de veronderstelde werkgelegenheidsef-
fecten van afschaffing van het één-derde-criterium. 

In reactie hierop deel ik het volgende mede. 
De passage uit de brief van 23 januari 1987 waarnaar door de leden 

van de P.v.d.A.-fractie wordt verwezen, is gebaseed op de uitkomst van 
onderzoeken naar de loonkosteneffekten van de afschaffing van het 
één-derde-criterium die door de LTD zijn verricht, welke uitkomst bij brief 
van 30 maart 1983 aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, zitting 
1982-1983, 17 600, hoofdstuk XV, nr. 88) is meegedeeld. In dat verband 
worden ook sectoren genoemd, zoals de schoonmaaksector, de horeca 
en de detailhandel. Hierbij is van belang te constateren dat in sommige 
sectoren de gemiddelde loonkosteneffekten voor de sector als geheel 
weliswaar gering kunnen zijn, maar dat individuele ondernemingen soms 
wel met relatief hoge loonkosteneffekten worden geconfronteerd. Omdat 
deze onderzoeken beperkt zijn gebleven tot slechts enkele sectoren moet 
bovendien rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat ook in 
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andere sectoren en in individuele bedrijven door afschaffing van het 
één-derde-criterium onwenselijke loonkosteneffekten kunnen optreden. 
Hierbij zij vooral te denken aan sectoren en individuele bedrijven met 
smalle winstmarges, onzekere verwachtingen, een hoge loonquote in de 
bedrijfkskosten en veel zogenaamde kleine deeltijdwerkers. 

In de huidige economische omstandigheden vindt het kabinet dat aan 
de verbetering van de arbeidsmarktpositie een groter gewicht moet 
worden toegekend dan aan de op zichzelf wenselijke verbetering van de 
rechts/inkomenspositie, indien het laatste ten koste kan gaan van het 
eerste. 

De trendmatige ontwikkeling van de tewerkstelling van de zogenaamde 
kleine deeltijdwerkers kan worden opgemaakt uit de in bijgaande tabel 
weergegeven cijfers van het CBS. Aangetekend zij hierbij echter, dat de 
werknemers die minder weken dan 1 5 uren per week niet geheel gelijk 
gesteld kunnen worden aan de werknemers die een derde deel of minder 
werken van de arbeidsduur die in overeenkomstige arbeidsverhoudingen 
in de regel geacht worden een volledige dienstbetrekking te vormen; de 
laatstgenoemde categorie werknemers zal geringer in aantal zijn. 

Het aandeel van het aantal banen van minder dan 1 5 uur per week is 
van 1980 tot 1984 met 2,1 procentpunt toegenomen van 7,4% naar 
9,5%. In op één na alle weergegeven bedrijfstakken en klassen heeft 
deze tendens zich voorgedaan. Nog niet definitief gepubliceerde en 
anders gedefinieerde cijfers van het CBS met betrekking tot de periode 
1984-1985 bevestigen deze tendens. 

Het aandeel van de banen bezet door vrouwen in het aantal banen met 
een arbeidsduur van minder dan 1 5 uur per week is eveneens enigszins 
toegenomen, en wel met 0,7 procentpunt van 76,5% naar 77,2%. In 5 van 
de 11 weergegeven bedrijfstakken en klassen was deze tendens echter 
niet bespeurbaar. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen in dit verband of, indien de 
groep van kleine deeltijdwerkers in (zeer) onevenredige mate uit vrouwen 
bestaat, er dan niet op z'n minst sprake is van het vermoeden van 
indirecte discriminatie en hoe een dergelijk vermoeden zich verhoudt tot 
de EG-richtlijn van gelijke beloning van mannen en vrouwen. 

Het staat vast dat het één-derde-criterium méér vrouwen dan mannen 
betreft, aangezien de meeste deeltijdwerkers vrouwen zijn. Een dergelijk 
verschil in behandeling leidt evenwel niet tot indirecte discriminatie 
tussen mannen en vrouwen, indien daarvoor een redelijke grond aanwezig 
is. In dit verband zij ondermeer verwezen naar het arrest van het Hof van 
Justitie der Europese Gemeenschappen van 31 maart 1981 in de zaak 
Jenkins/Kingsgate (gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie 1982, 
419). 

Het kabinet is, zoals bekend, van oordeel dat het vermijden van de 
nadelige werkgelegenheidseffecten die afschaffing van het één-derde-cri-
terium voor de betrokken groep van werknemers zou heben, thans als een 
redelijke grond voor het verschil in behandeling kan worden beschouwd. 

Terzijde zij in dit verband nog opgemerkt dat de specifieke, op gelijke 
behandeling van deeltijdwerkers gerichte, ontwerp-richtlijn die de 
Europese Commissie enige jaren geleden heeft ingediend, niet verder 
wordt behandeld. 

Ad 4 
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen in hoeveel en in welke ca.o.'s 

een regeling is opgenomen als bedoeld in artikel 1 van de wet van 27 
juni 1985 (Stb. 403), verlengd bij de wet van 1 8 december 1 986 (Stb. 
632), houdende een tijdelijke voorziening met betrekking tot de wettelijke 
minimumloonaanspraken van werknemers die gelijktijdig arbeid verrichten 
en onderricht ontvangen. 

Thans zijn, voor zover bekend, nog geen cao's afgesloten waarin 
gebruik wordt gemaakt van deze voorziening. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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B I J L A G E Tabel. Banen van werknemers (mannen en vrouwen) met een overeengekomen arbeicls 
duur van minder dan 15 uur per week in procenten van het totale aantal banen van 
werknemers per economische activiteit, alsmede het aandeel in deze banen van de 
bantn die bezet zijn door vrouwen op 31 maart 1980 en 1984 

1980 1984 

Mann. en Waarvan Mann. en Waarvan 
vrw. bezet vrw. bezet 
door vrw. door vrw. door vrw. 

Totaal ' 

% 
7,4 76,5 9,5 77,2 

Industrie, delfstoffenwining 
en openbare nutsbedrijven2 

1,1 74,5 1,3 76,3 
Bouwnijverheid en bouw-
installatiebedrijven 0,8 75,0 1,3 73,8 
Handel, horeca en reparatie-
bedrijven. 9,4 69,2 13,1 72,4 
— waarvan: 
detailhandel 16,0 69,7 20,4 74,3 
horeca 11,6 67,5 21,3 62,4 
Transport-, opslag- en commu-
nicatiebedrijven 5,7 31,8 6,7 34,9 
Banken, verzekeringen en 
zakelijke dienstverl. 4,6 72,4 5,3 71,7 
— waarvan: 
zakelijke diensten 5,5 66,4 7,1 66,6 
Overige diensten3 20,1 85,9 21,9 85,3 
— waarvan: 
medisch en maatschappelijke 
diensten 17,3 96,0 17,0 95,3 
schoonmaak", wasserij-, reini-
gings- en kappersbedrijven 36,4 73,6 44,3 82,2 

1 Exclusief: landbouw en visserij, tewerkgestelden op sociale werkplaatsen, openbaar 
bestuur, defensie, wetteli jke sociale verzekering en onderwijs. 
2 Exclusief: tewerkgestelden op sociale werkplaatsen. 
1 Exclusief: openbaar bestuur, defensie, wetteli jke sociale verzekering en onderwijs. 

Bron: CBS (Statistiek Werkzame Personen en Halfjaarlijks Loononderzoek). 
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