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Meerkeuzevragen

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

VRAGEN STAAT VRIJ
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 moet je soms gebruikmaken van de
informatiebronnen 1 en 2 in de bijlage.
Gebruik informatiebron 1.
Æ Hoeveel uur per week is Anneke sinds mei 2005 bezig met het bezorgen van de
zondagskrant? Laat de berekening zien.

1p

{

1p

z 2

Is
A
B
C
D

1p

{

3

Voordat de kranten worden rondgebracht, moeten ze ook nog worden gevouwen.
Æ Wanneer is hierbij sprake van arbeidsintensieve productie?
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Met het bezorgen van de zondagskrant verdien je niet veel.
Wat kan daarvoor de verklaring zijn?
A Er is veel belangstelling bij werkgevers voor dit werk en dus veel vraag naar arbeid.
B Er is veel belangstelling van jongeren voor dit werk en dus veel aanbod van arbeid.
C Er is weinig belangstelling bij werkgevers voor dit werk en dus weinig vraag naar
arbeid.
D Er is weinig belangstelling van jongeren voor dit werk en dus weinig aanbod van arbeid.
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Anneke vindt dat ze veel te weinig verdient en ze zegt haar baan op.
Ze vraagt wel een werkloosheidsuitkering aan.
Æ Zal Anneke een werkloosheidsuitkering krijgen? Verklaar je antwoord.
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het bezorgen van kranten door Anneke formele arbeid of informele arbeid?
Formele arbeid, want Anneke is over haar salaris loonheffingplichtig.
Formele arbeid, want Anneke werkt twee dagen per week.
Informele arbeid, want Anneke verdient heel weinig geld.
Informele arbeid, want Anneke zit nog op school.

Gebruik informatiebron 2.
De vader van Anneke beweert dat zijn dochter minder dan het minimumjeugdloon
verdient.
Æ Toon met een berekening aan dat hij gelijk heeft.
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VRAGEN STAAT VRIJ
Informatiebron 1
In het blad van FNV Bondgenoten staat een rubriek met de titel ‘BM weet raad’.
Daarin staat de volgende brief.
Ik zit met de volgende vraag: Mijn dochter Anneke is zestien jaar. Sinds januari 2004 bezorgde ze
voor de Interlanden Spreigroep op donderdag reclamefolders. Op zaterdagmiddag bezorgde ze
ook de zondagskrant in onze woonwijk. Dat zijn 373 kranten. Hiermee verdiende zij gemiddeld
€ 13,50 per week.
Sinds mei 2005 zijn de folders komen te vervallen, waardoor zij nu € 8,46 per week verdient.
Met bezorging van de kranten is zij gemiddeld ….. uur per week bezig. Dit komt neer op een
uurloon van € 1,88. Dit bedrag ligt volgens mij ver onder het wettelijke minimumjeugdloon.
Zij heeft wel een aanstellingsformulier. Zij heeft nooit een loonsverhoging ontvangen.
Per krant ontvangt zij nog steeds 2,27 cent! Bestaan er vaste regels over een wettelijke
minimumbetaling voor dergelijke werkzaamheden? Onder welke CAO vallen krantenbezorgers?
D.Lam
Amersfoort
Het antwoord van BM
Ik heb contact opgenomen met onze vakbondscollega’s van FNV Kiem. Degenen die
kranten/folders en dergelijke verspreiden, behoren tot hun sector. Voor de werknemers in de
bezorgsector geldt geen CAO. Als er geen CAO van toepassing is, wordt het volgende van belang:
Is er sprake van een arbeidsovereenkomst waaraan rechten ontleend kunnen worden?
Gezien het feit dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst hoeft Interlanden Spreigroep het
minimumjeugdloon niet uit te betalen. Interlanden Spreigoed betaalt een zogenaamde ‘vergoeding
voor het leveren van diensten’. Met deze vergoeding kan men al dan niet akkoord gaan.
Ik moet u dus tot mijn spijt mededelen dat volgens de wet geen hoger salaris voor uw dochter
geclaimd kan worden.
BM
Informatiebron 2
Minimumloon € 298,15 per week bij een 38-urige werkweek.
Wettelijk bruto minimumjeugdloon
Leeftijd
22 jaar
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15 jaar
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% van het minimumloon
85,0 %
72,5 %
61,5 %
52,5 %
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39,5 %
34,5 %
30,0 %
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