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Onderwerp: Norm 4.2.3.1 Het voeren van een adequate
loonadministratie

Situatieschets
Artikel 4.2.3.1.sub 5 geeft aan dat de onderneming moet waarborgen dat tenminste volgens
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) wordt betaald en bij einde
dienstverband de vakantiebijslag en niet opgenomen vakantiedagen worden uitgekeerd.
Aangegeven is dat er meer duidelijkheid dient te komen met betrekking tot de vraag of de
beloning van een werknemer conform WML en de normale arbeidsduur plaatsvindt. Vraag
is of naast de normale arbeidsduur tevens arbeidsduurverkorting meegewogen dient te
worden. Een cao kent bijvoorbeeld een arbeidsduur van 40 uur en een
arbeidsduurverkorting van 5%; de normale arbeidsduur is dan 40 uur min 5% is 38 uur. OF
en hoe dit dient te gebeuren is tot nu toe onduidelijk.
Een eventuele onduidelijkheid over de normale arbeidsduur in een cao dient snel te worden
opgelost door de verantwoordelijke sociale partners of door de door de sociale partners
gemandateerde partij die werkingssfeer onderzoeken uitvoert.
Definities
Onder de van toepassing zijnde arbeidsduur meldt artikel 12 lid 2 WML: “onder normale
arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in overeenkomstige arbeidsverhoudingen in
de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te vormen”. In de praktijk wordt onder
“overeenkomstige arbeidsverhoudingen” verwezen naar een van toepassing zijnde cao bij
de opdrachtgever.
Onder arbeidsduurverkorting wordt in dit kader verstaan:
ADV/ATV-dagen (roostervrije dagen), die een generiek karakter (gericht op alle werknemers
vallend onder de cao) hebben en die bedoeld zijn om de werkduur te verkorten.
Voorbeelden van ATV-dagen (roostervrije dagen) die niet meetellen in de berekening van
normale arbeidsduur zijn: Seniorendagen en scholingsdagen.
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Interpretatie
Bij de beoordeling van de arbeidsduur zal de inspecteur gebruik maken van het overzicht
“cao en arbeidsduur” zolang er geen duidelijkheid is verschaft door verantwoordelijke
sociale partners of de door de sociale partners gemandateerde partijen die werkingssfeer
onderzoeken uitvoert. Dit overzicht “cao en arbeidsduur” wordt gepubliceerd op de website
van SNA en wordt bij wijzigingen geactualiseerd.
Indien de inlenersbeloning van toepassing is, dient bij de vaststelling van de normale
arbeidsduur de arbeidsduurverkorting meegenomen te worden, voor zover het ADV/ATVdagen (roostervrije dagen) betreffen, die een generiek karakter hebben (gericht op alle
werknemers vallend onder de cao) en die bedoeld zijn om de werkduur te verkorten.
De inspecteur houdt rekening met de keuzemogelijkheid van de onderneming om ADV uren
door te betalen of om de ADV uren in vrije tijd op te laten nemen door de werknemer, voor
zover die keuzemogelijkheid bestaat in de van toepassing zijnde cao bij de opdrachtgever.
Mocht er (tijdelijk) onduidelijkheid zijn over cao’s die niet in het overzicht “cao en
arbeidsduur” worden genoemd, dan wordt minimaal geïnspecteerd op de wettelijke
dwingendrechtelijke regels.
In een avv-loze periode zal bij ondernemingen ook op het wettelijk minimum worden
gecontroleerd, zodat sprake is van een gelijk speelveld voor gebonden en ongebonden
ondernemingen.
Beoordeling van de eisen die gesteld worden aan toepassing van Wml
De beoordeling van artikel 4.2.3.1.5 wordt uitgevoerd als onderdeel van de volledige
steekproef. Hierbij wordt per medewerker beoordeeld bij welke opdrachtgever deze actief is
op basis van de arbeidsovereenkomst, uitzendbevestiging en/of verkoopfactuur.
Hierbij kan de inspecteur tevens gebruik maken van een schriftelijke bevestiging van de
opdrachtgever over de van toepassing zijnde cao. Deze bevestiging dient minimaal te
bevatten: naam cao, arbeidsduur, eventueel van toepassing zijnde
arbeidsduurverkorting/roostervrije dagen.
Bij de beoordeling van de van toepassing zijnde arbeidsduur maakt de inspecteur gebruik
van het overzicht “cao en arbeidsduur” (zie voor de actuele versie de website van SNA).
Indien er geen schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever aanwezig is, maakt de
inspecteur een inschatting van de van toepassing zijnde cao en arbeidsduur op basis van
de informatie verkregen uit de steekproefdossiers en het gevoerde interview in het kader
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van normeis 4.2.3.1. sub 4: “vaststellen dat een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en
wordt onderhouden om relevante cao-lonen toe te passen”.
Bij de beoordeling of er minimaal volgens de WML betaald wordt, gaat de inspecteur uit van
de in de steekproef verkregen loonstroken.
Per loonstrook wordt beoordeeld of het verloonde/uitbetaalde brutoloon bij de van
toepassing zijnde arbeidsduur tenminste op het niveau ligt van het geldende wettelijk
minimum weekloon, periodeloon dan wel maandloon.
Voorbeelden:
Stel
WML weekloon 350 euro.
Arbeidsduur: 38 uur
Loonstrook 1 geeft aan 350 euro bij 40 werkuren.
Bij toepassing arbeidsduur 38:
350 ./. 40 * 38 = 332.50 euro
Het brutoloon ligt 5% onder Wml:

afwijking.

Loonstrook 2 geeft aan 332,50 euro bij 38 werkuren.
332,50 – 350 = -17.50 euro
Het brutoloon ligt 5% onder Wml:

afwijking.

Loonstrook 3 geeft aan 332.50 bij 38 werkuren en 2 overuren 100%.
Overuren tellen niet mee voor de berekening van het Wml.
332,50 – 350 = -17.50 euro
Het brutoloon ligt 5% onder Wml:

afwijking.

Bij afwijkingen geldt de procedure van bijlage C: omvang steekproef.
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