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Voorstel van wet van het lid Rosenmöller tot
wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband
met het recht van de werknemer de
overeengekomen arbeidsduur te verminderen en
een verbod voor de werkgever tot het maken
van onderscheid wegens de arbeidsduur
(bevordering van deeltijdarbeid)
ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAIM DE INOIENER
Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 29
december 1993 en de reactie van de indiener d.d. 21 maart 1994, aangeboden
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het advies van
de Raad van State is cursief afgedrukt.
Bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 5
juli 1993, no.TK-93-81, heeft de Tweede Kamer bijde Raad van State ter
overweging aanhangig gemaakt een voorstel van wet met memorie van
toelichting van het lid Rosenmöller tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in
verband met het recht van de werknemer de overeengekomen arbeidsduur te
verminderen en een verbod voor de werkgever tot het maken van onderscheid
wegens de arbeidsduur (bevordering van deeltijdarbeid).
Het voorstel geeft de Raad van State aanleiding tot de volgende opmer–
kingen.
Ondergetekende, indiener van het voorstel, heeft kennisgenomen van het
advies van de Raad van State van 29 december 1993, no. WO3.93.0410 over
zijn voorstel van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met
het recht van de werknemer de overeengekomen arbeidsduur te verminderen
en een verbod voor de werkgever tot het maken van onderscheid wegens de
arbeidsduur (bevordering van deeltijdarbeid). Hij merkt in reactie op dit advies
het volgende op.
1. Op 28 februari 1992 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid in een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad (S.E.R.) en
de Emancipatieraad twee vraagstukken voorgelegd. Het eerste betreft het
voornemen van het kabinet de aanspraak op gelijk (uur)loon van deeltijd–
werkers ten opzichte van voltijdwerkers in de wet vast te leggen. Het tweede
betreft het al dan niet wettelijk vastleggen van het algemeen uitgangspunt van
gelijke behandeling van deeltijdwerkers ten opzichte van voltijdwerkers.
De indiener van het initiatief-wetsvoorstel, die in een aangehouden motie
van 9 april 1992 (kamerstukken II 1991/92, 22 191, nr. 9) de regering heeft
gevraagd de S.E.R. te benaderen over een advies inzake recht op deeltijd, acht
het teleurstellend dat door de S.E.R. nog steeds geen advies over voornoemde
onderwerpen is uitgebracht. Naar zijn oordeel (paragraaf 4 van de toelichting)
moet niet worden uitgesloten dat het kabinet pas zal reageren als beide
adviezen in hun samenhang kunnen worden bestudeerd en dat dat nog wel
even kan duren.
Inmiddels is de Raad van State gebleken dat deze verwachting te somber is
geweest. Nadat in antwoord op schriftelijke vragen van de leden van de
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Tweede Kamer der Staten-Generaal Witteveen en Van der Burg de Staatssecre–
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 11 maart 1992 had medege–
deeld dat na ontvangst van het advies van de Stichting van de Arbeid het
kabinet een nader standpuntzou innemen over een eventueel wettelijk recht
op deeltijdarbeid en zo ja, in welke variant (Handelïngen I11991/92, nr. 024)
heeft het kabinet, daarbij lettende op het advies dat de Stichting van de Arbeid
op 1 septemberjl. uitbracht, aan de Tweede Kamer zijn standpunt kenbaar
gemaakt (brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7
december 1993; kamerstukken II 1993/94, 23 538, nr. 1).
Nu ook aannemelijk lijkt dat het advies van de S.E.R. spoedig kan worden
tegemoetgezien, beveelt de Raad, mede gezien de ingrijpende inbreuk in de
contracteervrijheid van werkgevers en werknemers waartoe het wetsvoorstel
zou leiden, aan de verdere behandeling van het voorstel aan te houden tot ook
de S.E.R. over het onderhavige vraagstuk heeft gerapporteerd, opdatzowel
met het advies van de Stichting van de Arbeid en het door het kabinet
ingenomen standpunt als met het advies van de S.E.R. in de toelichting op het
voorstel en eventueel in het wetsvoorstel zelfrekening kan worden gehouden.
Het college gaat er in dat geval van uit dat, mocht het advies van de S.E.R. tot
wijziging van het wetsvoorstel op andere dan ondergeschikte punten leiden,
het wetsvoorstel opnieuw aan de Raad ter advisering zal worden voorgelegd.
1. De Raad van State verwijst in zijn advies naar de adviesaanvragen aan de
Emancipatieraad en de SER en naar het kabinetsstandpunt, zoals verwoord in
de brief d.d. 7 december 1993 (23 538, nr 1). Inmiddels is duidelijk dat het
kabinet van oordeel is dat wettelijke maatregelen op het terrein van deeltijd–
arbeid op dit moment niet opportuun zijn. De initiatiefnemer deelt dit oordeel
niet. Zowel waar het gaat om de mogelijkheid de arbeidsduur te verminderen
als op het punt van de gelijke behandeling blijken in de praktijk knelpunten te
bestaan, waaraan dit wetsvoorstel tegemoet wil komen.
Sinds kort is ook het advies van de SER voorhanden, zodat dit bij de
behandeling van dit wetsvoorstel kan worden betrokken. Dit advies heeft,
mede bij gebrek aan unanimiteit binnen de SER, de initiatiefnemer geen
aanleiding gegeven tot wijzigingen in dit wetsvoorstel.
2. Artikel 1637ija van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Blijkens paragraaf 10 van de toelichting beoogt het voorgestelde artikel
1637ija van Boek 7A BW een verduidelijkende en noodzakelijke uitwerking te
zijn van normen die reeds in de Wet gelijke behandeling van mannen en
vrouwen en in artikel 119 van het EG-Verdrag zijn neergelegd. Naar het oordeel
van de Raad is evenwel de vraag gewettigd of niet tevens sprake is van een
uitbreiding van de reikwijdte van bedoelde normen. In paragraaf 7 van de
toelichting wordt opgemerkt dat er thans geen communis opinio bestaat over
de reikwijdte van het gelijke-behandelingsbegrip. De in het wetsvoorstel
gekozen zeer ruime reikwijdte van dat begrip doet naar het oordeel van de
Raad twee vragen rijzen.
In de eerste plaats de vraag of het in artikel 1637ija verboden onderscheid in
al zijn elementen als een ongelijke behandeling in strijd met de eerder
genoemde normen kan worden aangemerkt dan wel of bepaalde elementen
van onderscheid zo inherentzijn aan het verschil in arbeidsduur, dat van een
ongelijke behandeling van gelijke gevallen niet kan worden gesproken. Deze
vraag klemt te meer nu het voorgestelde artikel betrekking heeft op alle
arbeidsvoorwaarden, ook alle secundaire.
In de tweede plaats de vraag naar het al ofniet aanwezig zijn van een
objectieve en redelijke grond ter rechtvaardiging van een te maken onder–
scheid. Immers, ook hier geldt dat, ook in die gevallen waarin sprake is van
ongelijke behandeling op grond van de arbeidsduur, er toch slechts strijd is
met eerder genoemde normen, wanneer voor die ongelijke behandeling geen
objectieve en redelijke grond bestaat of niet aan de proportionaliteitseis is
voldaan. De Raad acht het niet bij voorbaat uitgesloten dat de voor een
bepaalde dienstbetrekking geldende voorwaarden en omstandigheden en de
vereiste flexibiliteit bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden een objectieve
en redelijke grond voor een ongelijke behandeling ten aanzien van bepaalde
arbeidsvoorwaarden zouden kunnen opleveren.
Op deze vragen ware in de toelichting meer expliciet dan thans het geval is
in te gaan, terwijl de gekozen zeer algemene formulering van het verbod in het
licht daarvan ware te heroverwegen.
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Overigens stelt de Raad ook de vraag aan de orde of, nu het voorgestelde
artikel 1637ija mede uitwerking beoogt te geven aan de Wet gelijke behan–
deling van mannen en vrouwen, dat oogmerk niet beter kan worden gediend
door een aanpassing van die wet. Ook op die vraag ware in de toelichting
nader in te gaan.
2. De Raad vraagt zich af of het voorgestelde artikel 7A:1637ija geen
uitbreiding beoogt van de reikwijdte van de Wet Gelijke Behandeling en van
artikel 119 EG-Verdrag.
Inderdaad vormt in de voorgestelde bepaling niet het geslacht van de
werknemer, maar de arbeidsduur het bepalende criterium. In die zin kent de
voorgestelde bepaling deels een andere reikwijdte dan een verbod tot het
maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen.
Niettemin vormt de voorgestelde bepaling ook een noodzakelijke aanvulling
op de reeds geldende normen terzake gelijke behandeling van mannen en
vrouwen. In de Memorie van Toelichting wordt daarop al gewezen. Het is
immers een feit van algemene bekendheid dat deeltijdarbeid vooral vrouwen–
arbeid is. Ongelijke behandeling van deeltijders treft daarom in het algemeen
vaker vrouwen dan mannen. In het belang van een betere participatie van
vrouwen op de arbeidsmarkt is de voorgestelde gelijkstellingbepaling van zeer
groot belarig.
In aanvulling op zijn vraag naar de reikwijdte van de bepaling stelt de Raad
nog twee aanvullende vragen. Beide vragen doelen op de mogelijkheid dat een
verschil in behandeling van deeltijders en voltijders gelegitimeerd zou kunnen
worden door een rechtvaardigingsgrond. Zijn bepaalde vormen van ongelijke
behandeling zo inherent aan het verschil in arbeidsduur, dat van een ongelijke
behandeling van gelijke gevallen niet gesproken kan worden? Of kan een
rechtvaardiging voor ongelijke behandeling gevonden worden in de voor een
bepaalde dienstbetrekking geldende voorwaarden en omstandigheden en in
de vereiste flexibiliteit bij de vaststelling daarvan?
De initiatiefnemer vat deze vragen zo op, dat de Raad suggereert dat
«kleine» arbeidsovereenkomsten zich zo fundamenteel kunnen onderscheiden
van full-time arbeidsovereenkomsten, dat daardoor ongelijke behandeling
gerechtvaardigd wordt. Deze suggestie deelt de initiatiefnemer niet. Hij
beschouwt de opmerkingen van de Raad op dit punt als een louter theore–
tische exercitie, die echter geen concrete aanknopingspunten biedt voor de in
de vraag vervatte opvatting dat er een rechtvaardigingsgrond voor ongelijke
behandeling van deeltijders zou kunnen worden aangenomen. Waar de Raad
in het vervolg van zijn advies nog enkele meer concrete twijfels uit, zal de
initiatiefnemer daarop ook nader ingaan.
De initiefnemer neemt niet de suggestie van de Raad over om de gelijke
behandelingsnorm toe te voegen aan de Wet gelijke behandeling van mannen
en vrouwen. Weliswaar is de voorgestelde norm tot op grote hoogte verwant
aan de normen in die wet, anderzijds is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat
slechts vrouwelijke deeltijdwerkers zich kunnen beroepen op de voorgestelde
bepaling.
3. In de toelichting op het voorgestelde artikel 1637ija van Boek 7A BW
wordt gesteld dat in dit artikel ligt besloten het verbod aan de werkgever om
op grond van de arbeidsduur onderscheid te maken tussen deeltijdwerkers en
voltijdwerkers. De bepaling impliceert volgens de toelichting dat een pro-rato
norm zal bestaan voor loonbestanddelen die naar arbeidsduur kunnen worden
toegerekend. De toelichting biedt te dezen aanzien een - niet uitputtende - lijst
van voor pro-rato toerekening in aanmerking komende loonbestanddelen. De
toelichting betoogt voorts dat het verbod van artikel 1637ija niet kan worden
toegepast bij de zuivere onkostenvergoedingen - waarvan een aantal
voorbeelden wordt gegeven - omdat een keuze voor een andere systematiek
immers ook hier tot instandhouding van ongelijkheden in de behandeling van
voltijdwerkers en deeltijdwerkers zou leiden. Hetzelfde moet volgens de
toelichting gelden met betrekking tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.
De Raad meent dat uit het artikel en het daarin neergelegde verbod om
onderscheid te maken op grond van de arbeidsduur deze tweeslag niet valt af
te leiden. Als de pro-rato norm wel geldt voor de loonbestanddelen maar niet
voor de door de indiener bedoelde onkostenvergoedingen en secundaire
arbeidsvoorwaarden, dan zou het niet alleen dienstig zijn dat in de wettekst tot
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uitdrukking te brengen, maar ook daarover een verklarende beschouwing in de
toelichting op te nemen.
3. De Raad heeft voorts een beschouwing gewijd aan de inhoudelijke kant
van het voorgestelde artikel 7A:1637ija BW. Enerzijds beoogt het verbod tot het
maken van onderscheid de invoering van een pro rato norm voor
loonbestanddelen, die naar arbeidsduur kunnen worden toegerekend.
Anderzijds beoogt deze bepaling deeltijdwerkers in gelijke mate als voltijd–
werkers aanspraak te geven op onkostenvergoedingen en andere emolu–
menten, die niet naar de arbeidsduur zijn toe te rekenen.
De Raad mist kennelijk in de bewoordingen van de voorgestelde bepaling en
in de toelichting voldoende duidelijkheid over de precieze inhoud van de
gelijke behandelingsnorm. De initiatiefnemer wijst erop dat in de artikelsge–
wijze toelichting een uitvoerige opsomming is gegeven van enerzijds de
arbeidsvoorwaarden die geregeerd worden door de pro-rato norm en
anderzijds de zuivere onkostenvergoedingen waarbij sprake is van volledige
gelijkstelling. Het kwam de initiatiefnemer minder wenselijk voor in de
wettekst nader in te gaan op de concrete uitwerking van de norm.
4. De Raad betwijfelt voorts of in het door de indiener ontwikkelde systeem
voldoende rekening is gehouden met de velerlei situaties die zich in de praktijk
kunnen voordoen.
Voorstelbaar is - bijvoorbeeld - dat een werkgever een moeilijk te vervullen
vacature in deeltijd heeft. Een extra-beloning om deze vacature te kunnen
vervullen zal tot gevolg hebben dat de werkgever gehouden is werknemers die
voltijd werken en dezelfde functie uitoefenen, eveneens extra te belonen.
Mecie wil de Raad aan de orde stellen de door de indiener voorgestane
proratering terzake van de overwerkvergoedingen ofinconveniëntentoeslag.
Indien voor een andere systematiek zou worden gekozen, dan zou dat - aldus
de indiener - niet alleen een inbreuk betekenen op de norm van gelijke
behandeling van deeltijdwerkers en voltijdwerkers maar zou tevens miskend
worden dat deeltijdwerkers meestal naast hun deeltijdbaan andere verplich–
tingen hebben, die door overwerk of door het werken op ongebruikelijke
tijdstippen in het gedrang kunnen komen. De Raad wijst erop dat anderzijds als
gevolg hiervan over uren, die voor voltijdwerkers in de normale werktijd liggen
en die dus voor hen geen overwerktoeslag meebrengen, de deeltijders een
hoger uurloon kunnen verdienen, hetgeen het risico van fricties op de
werkvloer opent.
Ten slotte betwijfelt de Raad of een volledig gelijke aanspraak van de
deeltijdwerker op zuivere onkostenvergoedingen zomede op de door de
werkgever aangeboden opleidings– en loopbaanbegeleidingsfaciliteiten in alle
opzichten aanvaardbaar en wenselijk is. Zo lijkt het de Raad niet zonder meer
vanzelfsprekend te zijn om deeltijdwerkers die slechts voor een beperkt aantal
uren gecontracteerd zijn, in aanmerking te laten komen voor volledige
vergoeding van alle in de toelichting op dit punt genoemde kosten en
faciliteiten. Met betrekking tot deze categohe werknemers, bijvoorbeeld
werkzaam in het midden– en kleinbedrijf voor een tiental uren of minder,
zouden de loonkosten meer dan evenredig stijgen. Dit kan tot gevolg hebben
dat deze categorie deeltijdwerkers voor werkgevers te duur wordt met alle
nadelige gevolgen van dien voor de werkgelegenheid.
De Raad adviseert aan al deze aspecten in de toelichting aandacht te
besteden.
4. De Raad werpt de vraag op of de norm van gelijke behandeling
voldoende rekening houdt met de vele situaties die zich in de praktijk kunnen
voordoen. Als concreet voorbeeld bij deze vraag noemt de Raad de situatie dat
een werkgever een moeilijk te vervullen vacature in deeltijd heeft een
aspirant-werknemer een hogere beloning in het vooruitzicht wil stellen.
Het gaat hier naar de mening van de indiener van dit wetsvoorstel om een
nogal «gezocht» voorbeeld. Niettemin wil de initiatiefnemer, door de Raad van
State zo uitdrukkelijk voor de keuze geplaatst, wel nader ingaan op deze casus.
De bedoeling van de voorgestelde bepaling is de nu nog frequent voorko–
mende tenachterstelling van deeltijders onmogelijk te maken. De achtergrond
van de regeling is uiteraard niét om voltijders meer aanspraken te verlenen. In
die zin zou er niets op tegen behoeven te zijn om werkgevers toe te staan
deeltijdwerkers hogerte belonen dan voltijdwerkers. Niettemin acht de
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indiener het een weinig fraaie constructie om de norm van gelijke behandeling
slechts ten gunste van deeltijders en niet ook eventueel ten gunste van
voltijders te laten werken.
Dit neemt niet weg dat de overheid door middel van maatregelen in
bijvoorbeeld de fiscale sfeer deeltijdarbeid zou kunnen stimuleren. Dergelijke
maatregelen zouden er toe kunnen leiden dat een deeltijder bij een gelijk
bruto-uurloon een hoger netto salaris overhoudt dan zijn voltijdse collega. Dat
zou echter niet betekenen dat de werkgever in een dergelijke situatie in strijd
handelt met het verbod tot het maken van onderscheid wegens de
arbeidsduur, zolang de bruto betaling per uur maar gelijk is.
Ten aanzien van overwerk– en inconveniëntentoeslagen heeft de Raad
opgemerkt dat het door de indiener voorgestane systeem mogelijk leidttot
fricties op de werkvloer, omdat een bepaald klokuur voor sommige
werknemers als overwerk kan gelden en voor anderen als normale werktijd.
Deze gedachte deelt de initiatiefnemer niet. Voorzover deze fricties al zouden
voorkomen - de indiener betwijfelt of dit vaak het geval zal zijn - dan is het aan
de betrokkenen (werkgever, personeelsfunctionaris, OR) om de betreffende
werknemers voor te lichten over het motief achter de maatregel.
Voorts betwijfelt de Raad of het wel in alle omstandigheden aanvaardbaar en
wenselijk is om deeltijders dezelfde faciliteiten te gunnen op het gebied van
bijvoorbeeld scholing en loopbaanbegeleiding. Ook daarbij noemtde Raad
weer een voorbeeld, waarvan men zich af dient te vragen hoe realistisch dat
wel is. Over het algemeen zal bijvoorbeeld een zaterdaghulp in het winkelbe–
drijf immers zelf geen enkele behoefte hebben aan scholing of loonbaan–
begeleiding. De vrees dat de loonkosten voor kleine deeltijders in het midden–
en kleinbedrijf door dit wetsvoorstel meer dan evenredig zullen stijgen komt
de indiener van dit wetsvoorstel dan ook tamelijk vergezocht voor.
5. De indiener verwacht van het voorstel een grotere rechtszekerheid
(paragraaf 7) doordat werknemers en werkgevers een duidelijk houvast
hebben bij de vaststelling van hun rechten en plichten. Een eenduidige
wettelijke regeling op dit punt kan, zo zegt de indiener, het beroep op de
rechter terugdringen.
Deze verwacht/ng lijkt te optimistisch te zijn.
Hoewel deeltijdwerkende vrouwen via de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de arbeid indirecte discriminatie niet meer aannemelijk
hoeven te maken, schept het nieuwe voorschrift toch nieuwe problemen. De
indiener maakt onderscheid tussen loonbestanddelen, waarvoor de «pro
rato-norm» zou moeten gelden en de overige arbeidsvoorwaarden, waaronder
onkostenvergoedingen, waarop aan elke werknemer een volledige aanspraak
zou moeten toekomen. Betwijfeld kan evenwel worden of in de praktijk dit
onderscheid - voorzowel de loonbestanddelen als de onkostenvergoeding
geeft de indiener in de toelichting overigens een niet-limitatieve opsomming immer hanteerbaar is, nu onkostenvergoedingen soms voor een deel als loon
in de zin van artikel 1637a BW worden aangemerkt. De Raad verwijst in dit
verband naar de adviesaanvrage van 28 februari 1992 aan de S.E.R. (bladzijde
101.
Niet vrij van interpretatiegeschillen is voorts de vraag met welke voltijd–
werker de deeltijdwerker moet worden vergeleken. De Raad wijst daarbij op de
interpretatieproblemen die zich bij de toepassing van de regeling gelijk loon
mannen/vrouwen rondom het beghp «arbeid van (nagenoeg) gelijke waarde»
hebben voorgedaan (kamerstukken II 1989/90, 21 655, nr. 1, bladzijde 5).
Aan deze punten ware nadere aandacht te besteden.
5. De Raad deelt niet de mening van de indiener dat dit wetsvoorstel tot een
grotere rechtszekerheid leidt. De indiener betreurt het dat hij de Raad op dit
punt niet heeft weten te overtuigen.
Voor ongeveer 75 % van de werknemers geldt dat zij onder de bepalingen
van een collectieve arbeidsovereenkomst vallen. Zondermeer mag verwacht
worden dat na invoering van dit wetsvoorstel de sociale partners in staat
zullen zijn de arbeidsvoorwaarden aan te passen aan de tekst en strekking van
de voorgestelde bepaling. In de CAO-sectoren zullen dus naar alle waarschijn–
lijkheid geen interpretatieproblemen voorkomen.
Het is verder weinig aannemelijk dat werkgevers en werknemers in de
niet-CAO-sectoren niet in staat zullen zijn het onderscheid te maken tussen
loonbestanddelen die naar tijdsduur kunnen worden toegerekend en de
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overige emolumenten. Het voorbeeld dat de Raad hier geeft - onkostenvergoe–
dingen die voor een deel als loon in de zin van artikel 1637a BW worden
aangemerkt - bergt ook reeds het antwoord op de vraag van de Raad in zich:
voorzover de onkostenvergoeding beschouwd moet worden als loon in de zin
van artikel 1637a BW, kan zij geprorateerd worden. Voor het overige dient de
vergoeding als een reële onkostenvergoeding te worden aangemerkt en geldt
zij gelijkelijk voor deeltijders en voltijders.
Ten aanzien van mogelijke problemen bij de vergelijking van deeltijders met
een «maatman», merkt de indiener op dat dit probleem veel minder groot is bij
de onderhavige materie dan bij de vergelijking van vrouwenarbeid met
mannenarbeid. Voor wat de CAO-sectoren betreft kunnen deeltijders hun
aanspraken eenvoudig aflezen uit de salaristabellen. In de niet-CAO-sectoren
kan de situatie zich voordoen dat bepaalde werkzaamheden slechts in deeltijd
worden verricht, terwijl alle werkzaamheden die de voltijders in dat bedrijf
verrichten wezenlijk anders van aard zijn. Ook hier heeft de Raad van State
kennelijk het oog op een zeer uitzondelijke situatie, waarvan men zich moet
afvragen of deze in de praktijk wel voorkomt. In een dergelijk geval zal
inderdaad uiteindelijkde rechter uitkomst moeten bieden.
6. In de toelichting (paragraaf2, bladzijde 3) wordt gesteld dat onderzoek
naar c.a.o.-bepalingen heeft uitgewezen dat, met name bij kleinere deeltijd–
banen, de honorering verhoudingsgewijze achterblijft bij die van (bijna)
voltijdwerkers. Een gecombineerd onderzoek van de Loontechnische Dienst en
de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden spreektzelfs van 16 procent van de
gevallen waarin het basis(uur)loon van de deeltijdwerker lager is dan dat van
de voltijdwerker. De Raad sluit niet uit dat dit cijfer achterhaald is als gevolg
van de inwerkingtreding op 1 januari 1993 van de wet tot wijziging van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag met betrekking tot de aanspraken
van werknemers die als regel gedurende niet meer dan een derde van de
normale arbeidsduur arbeid verrichten en van de Wet loonkostenreductie op
minimumloonniveau (Stb.1992, 536). De Raad adviseert om voorzover
mogelijk op dit punt nieuwe cijfers te verschaffen.
6. De Raad sluit niet uit dat de gegevens over ongelijke beloning, die door
de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden in 1991 zijn geïnventariseerd
achterhaald zijn door de verruiming van de Wet Minimumloon per 1 januari
1993. Helaas beschikt de indiener niet over recentere onderzoeksgegevens dan
de inventarisatie uit 1991. Desgevraagd deelde de Dienst Collectieve Arbeids–
voorwaarden de indiener mee dat onduidelijk is of op korte termijn een
vervolgonderzoek zal worden verricht.
Niettemin verwacht de indiener niet dat de verruiming van de WML veel
invloed heeft gehad op het finaal terugdringen van ongelijke behandeling. In
de eerste plaats liggen de meeste referentielonen boven het minimumloon. De
ruimere toepassing van de WML impliceert daarom niet per se dat er sprake is
van gelijke beloning. Daarnaast heeft de regering indertijd zelf ook aangegeven
dat de effecten van die afschaffing door het achterbljven van de hoogte van
het minimumloon beperkt zouden zijn (TK 1989-1990, 21 655, nr 1, p. 3).
Bovendien heeft de uitbreiding van de werkingssfeer van de WML slechts
invloed de primaire loonbestanddelen en niet optoeslagen, onkostenvergoe–
dingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ongelijke behandeling vindt
hoofdzakelijk plaats bij dit soort loonbestanddelen. Om deze redenen verwacht
de indiener niet dat de verruiming van de WML van grote invloed is geweest
op het terugdringen van ongelijke behandeling van deeltijders en voltijders.
7. Het heeft de Raad bevreemd dat in de toelichting met betrekking tot
artikel 1637ija nauwelijks of niet op werkgelegenheidseffecten is ingegaan.
Paragraaf 8 lijkt zich te concentreren op de positieve gevolgen van het
voorgestelde artikel 1638pp. Het saldo genoemd in die paragraaf– 100 000
banen - geeft, gezien de alleszins mogelijke nadelige effecten van artikel
1637ija, een vermoedelijk onbetrouwbaar beeld.
De Raad adviseert aan de kosten– en werkgelegenheidseffecten van dit
artikel tenminste in de toelichting aandacht te besteden.
7. De Raad adviseert aandacht te besteden aan de kosten– en
werkgelegenheidseffecten van invoering van het voorgestelde artikel 1637ija
BW. De indiener meent dat deze gevolgen beperkt geacht kunnen worden en
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gerechtvaardigd geacht kunnen worden door het belang dat door de voorge–
stelde bepaling wordt gediend. De indiener wijst er in dit verband op dat ook
het kabinet van mening is dat deeltijders aanspraak zouden moeten kunnen
maken op gelijke beloning (uurloon, vakantierechten en pensioenaanspraken).
Voorzover dit wetsvoorstel verder gaat dan het standpunt van het kabinet,
beoogt het de gelijke behandeling van deeltijders en voltijders voor wat de
overige emolumenten betreft. Aangenomen kan worden dat een hogere
aanspraak van deeltijders op deze overige emolumenten niet tot een al te grote
kostenstijging voor werkgevers leidt.
8. De Raad is van mening dat met name in verband met op het moment van
inwerkingtreding van het voorstel nog van krachtzijnde c.a.o.'s, een
overgangsbepaling niet kan worden gemist. Het voorstel ware aan te vullen.
8. Met het oog op lopende cao-bepalingen heeft de Raad van State
aanbevolen een overgangsregeling te treffen. Aan deze aanbeveling komt de
indiener graag tegemoet.
Artikel 1638pp BW
9. In het advies van 1 september 1993 heeft de Stichting van de Arbeid de
minister unaniem geadviseerd wetgeving ter zake van het recht op deeltijd
achterwege te laten. Voor de vraag ofeen ingreep op het contractsrecht
gerechtvaardigd is, wordt verwezen naar het unanieme S.E.R.-advies
«Convergentie en Overlegeconomie» van 20 november 1992, waarin onder
meer wordt gepoogd de verantwoordelijkheden van de sociale partners op
sociaal-economisch gebied te definiëren en een afbakening naar het domein
van de overheid te formuleren. In overeenstemming met deze afbakening
hebben de sociale partners hun verantwoordelijkheid op het terrein van het
bevorderen van deeltijdarbeid in de bij het advies gevoegde nota doen blijken.
Binnen de context van een bredere visie op differentiatie in arbeidsduur–
patronen zijn velerlei aanbevelingen geformuleerd. De sociale partners zullen
deze aanbevelingen nadrukkelijk onder de aandacht van hun leden brengen en
vertrouwen op de werking die een en ander zal hebben. Voorts wijst de
stichting op de betekenis van artikel 1638z BW («goed werkgeverschap») voor
aanvragen om minder te mogen werken.
In aansluiting op hetgeen in punt 1 van ditadvies naar voren is gebracht,
vertrouwt de Raad dat de indiener dit advies, uitgebracht na indiening van het
wetsvoorstel, in zijn nadere beschouwingen zal betrekken. Hetzelfde geldt
uiteraard met betrekking tot het standpunt van het kabinet.
Artikel 7A:1638pp BW
9. De Raad van State stelt dat het bevorderen van deeltijdarbeid tot het
domein van de sociale partners behoort en dat verder artikel 7A:1638z BW in
individuele gevallen uitkomst zou kunnen bieden bij deeltijdwensen van
werknemers.
De indiener van dit wetsvoorstel is er niet van overtuigd dat de sociale
partners in alle gevallen tot goede afspraken zullen komen met betrekking tot
de bevordering van deeltijdarbeid. Het onderwerp deeltijdarbeid staat al jaren
op de agenda van politiek en sociale partners, doch niettemin blijkt er nog
steeds een grote discrepantie te bestaan tussen de deeltijdwensen en de
deeltijdmogelijkheden van veel werknemers. In de memorie van toelichting is
hiervan een nadere onderbouwing gegeven.
Voor wat de toepassing van artikel 7A:1638z BW betreft meent de indiener
dat hiervan geen overdreven verwachtingen mogen worden gekoesterd.
Weliswaar zijn er inmiddels in de lagere rechtspraak enkele uitspraken bekend
over verzoeken tot arbeidsduurverkorting in relatie tot het begrip «goed
werkgeverschap», doch deze uitspraken stemmen niet bepaald hoopvol over
de mogelijkheden die werknemers aan deze bepaling kunnen ontlenen. In de
praktijk blijkt dit begrip immers niet veel meer in te houden dan dat een
werkgever een verzoek tot arbeidsduurverkorting serieus in overweging dient
te nemen of gemotiveerd dient te beantwoorden. Artikel 1638z biedt geen
concreet houvast hoe in voorkomende gevallen beslist moet worden.
Een wettelijk vastgelegd recht op deeltijdarbeid kan bovendien, anders dan
het bestaande instrumentarium, mede van invloed zijn op een omslag in het
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denken van werknemers over de verdeling van betaald en onbetaald werk.
Veel (juist ook mannelijke) werknemers verwachten dat zij geen kans zullen
maken met een verzoek om arbeidsduurvermindering, omdat een dergelijk
verzoek niet in de bedrijfscultuur past. Een wettelijk recht op deeltijdarbeid kan
dit soort denkpatronen, en de daardoor veroorzaakte traditionele rolpatronen,
doorbreken.
10. Naar sanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel tot afschaffing
van het zogenoemde 1/3-criterium in de Wet minimumloon (kamerstukken II
1991/92, 22 191, nr. 8, bladzijde 3) heeft de minister gewezen op een aantal
bezwaren om het recht op deeltijdwerk in de wet te verankeren. De Raad
beveelt de indiener aan deze bezwaren in de toelichting te bespreken.
De Raad is de mening toegedaan dat het voorgestelde artikel 1638pp BW in
zijn huidige vorm bezwaarlijk zal kunnen blijken te zijn voor zowel de
particutiere sector als de overheid. Te verwachten valt dat bijvoorbeeld het
toekennen van een absolute aanspraak op deeltijd in kleinere bedrijven of
kleinere afdelingen van overheidsorganisaties - voor alle functies - ernstige
problemen kan opleveren. Voor specifieke functies - onder meer van leidingge–
vende aard - zal het in ettelijke gevallen onmogelijk zijn werknemers deeltijd te
gunnen, zeker niet tot 50%. De In het voorschrift vervatte clausuleringen
teneinde organisatorische problemen te beperken, te weten de aankondigings–
termijn, de termijn van één jaar die de arbeidsrelatie geduurd moet hebben
alsmede het maximum van 50%, zullen naar 's Raads verwachting in veel
gevallen tekortschieten.
De indiener gaat er, naar het de Raad voorkomt, te veel vanuit dat bij
werkgevers een terughoudende opstelling met betrekking tot deeltijdarbeid
terug te voeren valt tot - zo wordt in de toelichting geformuleerd - een weerzin
die niet op rationele argumenten stoelt.
De Raad is van oordeel dat in het voorgestelde artikel 1638pp BW in ieder
geval een clausule dient te worden opgenomen die ertoe strekt dat de
werkgever om bedhjfsorganisatorische redenen, mits passend gemotiveerd,
een verzoek tot vermindering van de overeengekomen arbeidsduur kan
afwijzen.
10. De Raad verwijst naar de bezwaren die de regering indertijd bij de
behandeling van het wetsvoorstel tot verruiming van de WML heeft aange–
voerd tegen een wettelijk recht op deeltijdarbeid. Deze bezwaren betroffen
echter een ongeclausuleerd recht op arbeidsduurvermindering. De regering
gaf bij die gelegenheid immers expliciet aan dat een geclausuleerd recht op
deeltijdarbeid tot de mogelijkheden behoort, zij het dat de regering aarzelingen
koesterde voor wat de wenselijkheid van een wettelijke regeling betreft.
Ook de indiener deelt de mening dat een wettelijk recht op deeltijdarbeid aan
voorwaarden gebonden moet worden. Hij meent echter dat het wenselijk is
deze voorwaarden zo objectief mogelijk te formuleren. Om die reden heeft hij
voorwaarden opgenomen met betrekking tot de duur van het dienstverband,
de aanzegtermijn en de omvang van de arbeidsduurvermindering. Daarbij
geldt tevens dat de werkgever, na overleg met de werknemer, de spreiding van
de resterende arbeidsuren over de week kan bepalen.
Uiteraard is het ook denkbaar om tot een meer subjectieve clausulering te
komen, bijvoorbeeld door het recht op deeltijdarbeid afhankelijk te stellen van
bedrijfsorganisatorische omstandigheden. Te vrezen valt echter dat hiermee
onvoldoende tegemoet gekomen kan worden aan de bij veel werknemers
levende wens hun arbeidsduur te verkorten. In veel gevallen zal het honoreren
van deeltijdwensen immers enige organisatorische problemen metzich mee
brengen. Het is de overtuiging van de initiatiefnemer dat dit soort bezwaren
niet moeten kunnen prevaleren.
Bovendien wil de indiener voorkomen dat een regeling getroffen wordt die
in de praktijk tot dusdanig veel discussie aanleiding geeft dat gevreesd moet
worden voor een groter beroep op de rechter of tot grotere onenigheid binnen
de arbeidsorganisatie.
De Raad spreekt als zijn mening uit dat de voorgestelde regeling bezwaarlijk
zal kunnen zijn, met name bij kleinere bedrijven of kleinere afdelingen van
overheidsorganisaties. Tevens zou de voorgestelde regeling bezwaarlijk
kunnen zijn in specifieke functies, onder meer van leidinggevende aard.
Deze mening gaat naar het oordeel van de initiatiefnemer teveel uit van een
starre kijk op arbeidsorganisaties. Bedacht moet immers worden dat dit soort
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argumenten ook gelden tegen vakantierechten, ADV-dagen en tegen ouder–
schapsverlof of andere vormen van verlof. Bovendien dienen zich vergelijkbare
organisatorische problemen aan bij ziekte of zwangerschap en bevalling van
werknemers. In de praktijk geldt ook zonder een wettelijk recht op deeltijd–
arbeid reeds dat zowel in grote als in kleine bedrijven op alle nivo's van
arbeidsorganisaties voortdurend een flexibele organisatie nodig is. De
bezwaren die de Raad in dit verband noemt dienen dus niet overschat te
worden. Bovendien meent de indiener dat deze bezwaren goeddeels wegge–
nomen worden door de bepalmg dat de werkgever uiteindelijk de spreiding
van de resterende arbeidstijd over de werkweek kan bepalen.
7 7. In de toelichting met betrekking tot dit artikel heeft de Flaad een
beschouwing gemist over de financiële consequenties die het voorgestelde
artikel met zich kan brengen. Hierin ware te voorzien.
11. De indiener heeft de suggestie van Raad overgenomen om in de
toelichting nader aandacht te besteden aan de financiële consequenties van de
voorgestelde bepaling.
72. Artikelll
In dit artikel worden - kort samengevat - de voorgestelde artikelen 1637ija
en 1638pp van Boek 7A BWvan overeenkomstige toepassing verklaard op
werknemers bij de overheid. U/t een oogpunt van onder meer goede
kenbaarheid van wetgeving, verdient de voorgestane constructie geen
aanbeveling. Een schakelbepaling in deze artikelen ofeen aanpassing van de
ambtenarenwetgeving ligt meer in de rede.
De Raad merkt in dit verband op dat in het overleg op 30 augustus 1993
tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de centrales van overheids–
personeel is besloten rijksambtenaren in principe het recht toe te kennen in
deeltijd te gaan werken. Mocht het werk zich daartegen verzetten, dan mag van
de werkgever medewerking worden verwacht bij het vinden van een oplossing
(Stcrt. van 1 september 1993, nr. 166, bladzijde 5). In de toelichting ware van de
relevante onderdelen van deze besluitvorming melding te maken.
De Vice-President van de Raad van State,
W. Scholten
12. De Raad uit kritiek op de wijze waarop de gelijkschakeling van
werknemers en ambtenaren in het wetsvoorstel plaatsvindt. De indiener wijst
erop dat de wijze waarop de gelijkschakelmg in het wetsvoorstel geformuleerd
is overeenkomt met de wijze waarop dat bij eerdere wetsvoorstellen is
geschied, onder meer bij de wet op het ouderschapsverlof.
De Raad verwijst tenslotte nog naar het overleg dat op 30 augustus 1993
heeft plaatsgevonden tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de
centrales van overheidspersoneel en noemt de uitkomsten van dit overleg
voorzover betrekking hebbend op het onderwerp deeltijdarbeid. De indiener
heeft van de uitkomst van dat overleg met belangstellmg kennisgenomen. De
overheidssector is de eerste belangrijke sector waar het recht op deeltijdarbeid
onder bepaalde voorwaarden wordt gerealiseerd. De indiener is uiteraard
benieuwd naar de mate waarin een en ander ook inderdaad leidt tot een
verruiming van de mogelijkheden van ambtenaren om in deeltijd te gaan
werken. Vooralsnog meent de indiener dat de overeengekomen regeling nog
teveel mogelijkheden geeft om een verzoek om deeltijdwerk op tamelijk
subjectieve gronden af te wijzen. Hij heeft er bij de opstelling van dit
wetsvoorstel bewust voor gekozen om slechts uit te gaan van objectieve
clausules. Dit betekent dat hij vooralsnog geen aanleiding ziet de overheids–
sector van de werking van dit wetsvoorstel uit te sluiten.
Rosenmöller
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