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Onderwerp: 4.2.3.1 Het voeren van een adequate
loonadministratie

Norm
In de norm is onder 4.2.3.1 opgenomen dat de onderneming een juiste, volledige
en tijdige loonadministratie moet voeren. Daarbij moet de onderneming onder
andere waarborgen dat ten minste volgens de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag (Wml) wordt betaald.
Situatieschets
Om dit te toetsen zijn in de norm onder 4.2.3.1.4 vijf punten opgenomen waaruit
naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) zou moeten
blijken. Opgenomen als sub d is dat op het moment van uitbetalen van de
vakantiebijslag de som van het brutoloon en vakantiebijslag over de
voorafgaande periode tenminste 108% van het geldende wettelijk
minimumloon bedraagt;. Bij de controle van dit normonderdeel wordt door de
inspectie-instelling beoordeeld of de opbouw minimaal voldoet aan bovenstaande
eisen.
Interpretatie
In het normelement wordt gesproken over de voorafgaande periode. Dit betreft de
periode tussen de huidige uitbetaling van de vakantiebijslag en de voorafgaande
uitbetaling van de vakantiebijslag.
Vakantiebijslag wordt over het algemeen iedere betaalperiode gereserveerd en
kan onder bepaalde voorwaarden periodiek worden uitbetaald. Indien hier sprake
van is en uit steekproef C.1. blijkt dat de som van het loon en de vakantiebijslag
niet tenminste 108% van het geldende wettelijk minimumloon bedraagt, dient de
onderneming aan te tonen dat zij een (schriftelijke) procedure heeft die waarborgt
dat – in de maand juni daaropvolgend (bij publiekrechtelijke regeling of schriftelijke
overeenkomst kan van dit tijdstip worden afgeweken met dien verstande dat het
tenminste eenmaal per kalenderjaar geschiedt) - de som van het door de
medewerkers ontvangen loon en vakantiebijslag minimaal voldoet aan de 108%
eis over alle uren. De inspectie-instelling dient de procedure eenmalig door middel
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van een gerichte steekproef te toetsen. Bij de opvolgende inspecties zal het
(voortdurende) bestaan van de procedure moeten blijken uit de resultaten uit de
steekproef.
Indien vakantiebijslag wordt gereserveerd, dient de inspectie-instelling bij iedere
volledige inspectie te toetsen of de uitbetaling van de vakantiebijslag plaatsvindt.

===

Ingangsdatum
Major / minor
Onderdeel verkorte inspectie
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