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Mini-jobs in Duitsland: jobmotor of 
lagelonenval?

dus geen bestaanszekerheid en 
afdoende sociale zekerheid. Dit 
geldt vooral in situaties waarin 
de mini-job uitgeoefend wordt als 
hoofdjob1.

Deze uiteenzetting concentreert 
zich op de functie van de ’gering-
fügige Beschäftigung’ (de officiële 
naam voor mini-jobs) op de ar-
beidsmarkt: wat maakt mini-jobs 
voor bedrijven en werknemers zo 
aantrekkelijk dat hun aantal sinds 
de zogenaamde Hartz-hervormin-
gen van 2003 gestaag toegeno-
men is? Waarom wordt twee der-
de van alle mini-jobs uitgeoefend 
door vrouwen en waarom komen 
mini-jobs vooral voor in de detail-
handel, de schoonmaaksector en 
de horeca?

Op basis van empirische gege-
vens tonen we aan dat mini-jobs 

in heel wat bedrijven als exit-optie dienen. De ar-
beidsstandaarden die in wetten en collectieve ar-
beidsovereenkomsten vastgelegd worden, worden 
bij mini-jobs vaak niet gerespecteerd. De mini-jobs 
spelen daarom een belangrijke rol bij het zoeken 
naar strategieën om de loonkosten te verlagen. 
Voor de meeste werknemers zijn mini-jobs een la-
gelonenval geworden: 85% van de werknemers die 
een mini-job uitoefenen als hoofdjob, kreeg in 2010 
een uurloon dat lager lag dan de lageloondrempel 
(Kalina & Weinkopf 2012). Ook worden bij mini-
jobs de sociale rechten zoals betaald verlof, door-
betaling van het loon bij ziekte en loontoeslagen 
voor avond- en weekendwerk vaak niet gerespec-
teerd, wat wijst op werkwijzen die indruisen tegen 

In Duitsland is een op de vijf jobs een mini-job. Mini-jobs zijn 

jobs die een maandelijks inkomen opleveren van maximum 

€ 400. Het gaat dus meestal om ’kleine jobs’. Twee derde van die 

jobs wordt uitgevoerd door vrouwen. Deze mini-jobs situeren zich 

vooral in de private dienstensector, bijvoorbeeld in de detailhan-

del, de schoonmaaksector en de horeca. De huidige positieve ba-

lans op de Duitse arbeidsmarkt is dus gedeeltelijk gebaseerd op 

een instabiele basis: de tewerkstellingscijfers stijgen in Duitsland 

mede door het toenemende aantal kleine jobs die een heel hoog 

loonrisico met zich meebrengen en niet voorzien in eigen sociale 

zekerheid. Het politieke landschap is hierover verdeeld: terwijl 

sommigen mini-jobs beschouwen als een noodzakelijk flexibili-

teitspotentieel van de arbeidsmarkt, benadrukken anderen dat 

mini-jobs in grote mate bijdragen aan de uitbreiding en verster-

king van de lagelonensector en een van de oorzaken zijn van het 

grote loonverschil tussen mannen en vrouwen in Duitsland.

Inleiding

Een op de vijf jobs op de Duitse arbeidsmarkt is 
een mini-job. Hiermee zijn de in totaal bijna 7,4 
miljoen ’kleine jobs’ geen randfenomeen meer, 
maar drukken ze hun stempel op de arbeidsduur 
en de tewerkstellingssituatie op de Duitse arbeids-
markt. Mini-jobs zijn jobs die een maandelijks in-
komen van maximum € 400 opleveren en waar-
voor speciale regelingen gelden voor belastingen 
en sociale zekerheid. Wie een mini-job heeft, moet 
geen belastingen en socialezekerheidsbijdragen be-
talen. Deze werknemers zijn echter ook niet ge-
dekt door de ziekte- en werkloosheidsverzekering 
en bouwen weinig pensioen op. Mini-jobs bieden 
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de wetgeving. Tegen de achtergrond van deze ne-
gatieve gevolgen van mini-jobs voor het individu en 
de maatschappij, zijn mini-jobs in Duitsland steeds 
vaker het onderwerp van discussie. Vanuit de we-
tenschappelijke wereld, verbonden, vakbonden en 
politiek komen hervormingsvoorstellen gaande van 
kleine wijzigingen tot het afschaffen van de speci-
ale regelingen voor belastingen en sociale zeker-
heid voor mini-jobs. De Duitse bevolking wordt 
zich steeds meer bewust van het feit dat mini-jobs 
een institutionele hindernis zijn op weg naar een 
arbeidsmarkt waarop vrouwen en mannen gelijke 
kansen krijgen om een volwaardige job met sociale 
zekerheid te hebben.

De speciale status van de mini-job

De speciale positie van mini-jobs op de Duitse ar-
beidsmarkt kent een lange traditie. ‘Geringfügige 
Beschäftigung’ werd in 1971 ingevoerd als een 
vorm van tewerkstelling die voorzag in een vrijstel-
ling van belasting tot een bepaalde inkomensgrens. 
Hoewel er in de jaren tachtig en negentig vooral uit 
sociaaldemocratische hoek een aantal wetsvoorstel-
len werden gedaan die een hervorming van mini-
jobs eisten, werd deze vorm van tewerkstelling 
pas in 1999 hervormd door de rood-groene rege-
ring met als doel het aantal mini-jobs te beperken 
(Duitse Bondsdag, 1999). In het kader van de zoge-
naamde Hartz-hervormingen zette de rood-groene 
regering in haar tweede regeringsperiode een stap 
terug. Mini-jobs zouden de flexibiliteit van de ar-
beidsmarkt verhogen en de mensen stimuleren om 
te kiezen voor een job met een laag inkomen (Duit-
se Bondsdag, 2003). In dit kader werden in 2003 
een aantal wijzigingen goedgekeurd die het aantal 
mini-jobs moesten doen toenemen: de maximale 
inkomensgrens voor mini-jobs werd opgetrokken 
van € 325 naar € 400 en de tot dan toe geldende 
arbeidsduurbeperking van maximaal 15 werkuren/
week2 werd zonder meer afgeschaft.

Stimulans voor werknemers en bedrijven

De wettelijke regelingen voor mini-jobs zijn een 
stimulans voor werknemers om een mini-job aan 
te nemen, omdat hiervoor geen belastingen en so-
cialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden. 
Een werknemer moet zich een mini-job echter wel 

kunnen “permitteren”, aangezien een maximaal 
inkomen van € 400 geen bestaanszekerheid biedt, 
een mini-job geen ziekte- en werkloosheidsverze-
kering inhoudt en slechts recht geeft op een heel 
beperkt wettelijk pensioen3. Tot nog toe werd de 
afwezigheid van de sociale zekerheid voor mini-
jobs door een groot deel van de Duitse politiek 
niet als problematisch beschouwd. De mini-jobs 
worden (in het westen van het land, minder in het 
oosten) vaak ingevuld door getrouwde vrouwen 
van wie de partner een zogenaamd “normale” job 
uitoefent, of door scholieren, studenten of gepen-
sioneerden (Bäcker & Neuffer, 2012). Deze werk-
nemers krijgen in het Duitse socialezekerheidssys-
teem hun sociale zekerheid via afgeleide rechten, 
waarbij de huwelijkspartners opgenomen zijn in 
de ziekteverzekering van de werkende huwelijks-
partner. In het verleden werd het pensioen van de 
werkende huwelijkspartner afgestemd op de le-
vensstandaardgarantie. Ook scholieren, studenten 
en gepensioneerden zijn via hun respectieve status 
min of meer sociaal verzekerd. Toch wijzen Klen-
ner & Schmidt (2012) op basis van longitudinale ge-
gevens op het feit dat er een groep vrouwen is die 
zich een mini-job financieel en sociaal eigenlijk niet 
kan permitteren, maar op de arbeidsmarkt blijkbaar 
weinig betere alternatieven vindt. Deze groep van 
vrouwen heeft een problematische, onderbroken 
loopbaan met veel mini-jobs.

De wettelijk vastgelegde speciale regelingen voor 
mini-jobs vormen voor de werkgever geen finan-
ciële stimulans. In Duitsland betalen werkgevers 
momenteel bij een paritaire financiering van de so-
ciale zekerheid voor een ’normale’ job ongeveer 
21% van het maandloon aan de sociale zekerheid. 
De belastingdruk bij een mini-job bedraagt voor de 
werkgever ongeveer 30% van het maandloon en 
is dus aanzienlijk hoger dan voor een werknemer 
met socialezekerheidsplicht.4 Ook met het oog op 
regelingen die in wetten en collectieve arbeidsover-
eenkomsten vastgelegd werden, bieden mini-jobs 
geen voordelen voor de werkgever. Conform het 
benadelingsverbod zijn mini-jobs gelijkgesteld met 
jobs met een normale socialezekerheidsplicht en 
mogen ze wat betreft loon en sociale rechten niet 
gediscrimineerd worden in vergelijking met deel-
tijdse of voltijdse jobs. Dit benadelingsverbod werd 
op Europees niveau in richtlijn 97/81/EG van de 
Europese Raad pro rata temporis vastgelegd. Deze 
richtlijn werd naar het Duitse recht vertaald in de 
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wet op de deeltijdse en tijdelijke arbeid en in het 
bijzonder in het verbod op discriminatie (TzBfG 
§ 4). Aangezien de wettelijke regeling van mini-jobs 
een eerder negatieve stimulans is voor werkgevers, 
valt vanuit het standpunt van de werkgever niet te 
verklaren waarom het aantal mini-jobs van 2003 tot 
2010 gestegen is van 5,5 naar 7,4 miljoen (Voss-
Dahm, 2010).

De mini-job als exit-optie in de 
praktijk

Empirisch onderzoek wijst op een discrepantie tus-
sen de regelgeving en haar toepassing in de prak-
tijk: ondanks het wettelijke verbod om mini-jobs te 
discrimineren op het vlak van verloning en sociale 
rechten, zijn in de bedrijfspraktijk “spelregels” – in-
stitutioneel gezien kan regelgeving ook beschouwd 
worden als “spelregel” voor alle actoren in het re-
levante maatschappelijke veld (North, 1990) – tot 
stand gekomen voor de toepassing van de regelge-
ving omtrent mini-jobs die duidelijk afwijken van 
de wettelijke richtlijnen.

In recenter onderzoek wordt steeds meer aandacht 
besteed aan dergelijke discrepanties tussen de re-
gelgeving en de toepassing ervan. Artus (2010) 
concludeert op basis van haar onderzoek naar in-
dustriële jobs in zogenaamde economische rand-
sectoren, dat “wettelijke regelgeving en concrete 
toepassing (...) aanzien (moeten) worden als feno-
menen waartussen slechts een beperkt verband be-
staat”. In onderzoeken naar verschillende vormen 
van institutionele veranderingen werd vastgesteld, 
dat het gedrag van actoren die zich niet aan de 
regelgeving houden, vaak leidt tot veranderingen 
en verschuivingen in het tewerkstellingssysteem 
(Streeck & Thelen, 2005). Deze discrepantie kan 
ook versterkt worden door zogenaamde exit-op-
ties. Exit-opties zijn de jure of de facto bestaande 
uitzonderingen of lacunes in de wetgeving van een 
anders verregaand geregeld tewerkstellingssysteem 
(Bosch et al., 2010). In een internationaal vergelij-
kend onderzoek naar jobs met lage lonen, werden 
exit-opties vooral vastgesteld in landen die typisch 
een dicht net hebben van wettelijke regelingen en 
collectieve belangenregelingen (Gautié & Schmitt, 
2010). In Duitsland werden mini-jobs als exit-optie 
vooral vastgesteld in de private dienstensector (Car-
ré, 2010). Exit-opties kunnen van ondergeschikt 

belang blijven voor het totale systeem. Voor zover 
er veel nood aan en interesse voor is – omdat be-
drijven er de mogelijkheid in zien de concurren-
tiedruk te verlagen of omdat werkgevers hun uit-
gaven hiermee kunnen beperken – kunnen ze tot 
kleine of grote breuken in het wettelijk voorziene 
kader leiden, waardoor de verhouding tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt verloopt volgens 
andere regels dan de door de politiek beoogde re-
gels (Sengenberger 1987).

Lage lonen voor mini-jobs

Volgens het benadelingsverbo d van deeltijdse 
werknemers hebben werknemers met een mini-job 
recht op hetzelfde bruto uurloon als werknemers 
met een vergelijkbare job met socialezekerheids-
plicht. Er zijn echter tal van aanwijzingen dat in de 
praktijk van deze regel afgeweken wordt: volgens 
evaluaties van het Duitse Statistisches Bundesamt 
(statistisch bureau) verdienden werknemers op 
arbeidsleeftijd die niet studeren, geen opleiding 
volgen en geen bijbaan hebben, met een mini-job 
gemiddeld € 8,98 bruto per uur in 2006. Dit is nog 
niet de helft van wat een zogenaamde ‘normale’ 
werknemer verdient (€ 18,04) (Wingerter 2009). 
Wolf (2010) stelt in een analyse van uurlonen vol-
gens arbeidsduur en geslacht vast dat de laagste 
uurlonen zich situeren bij jobs van 1 tot 14 uur per 
week, en dus vooral bij mini-jobs. Ook uit analy-
ses van het Institut Arbeit und Qualifikation op 
basis van het SOEP (Sozio-oekonomische Panel) 
blijkt dat lage lonen bij mini-jobs eerder regel dan 
uitzondering zijn: 87,6% van alle werknemers met 
een mini-job werkte in 2009 aan een uurloon on-
der de lageloondrempel. Daarom wordt een mini-
job voor de meeste werknemers een lagelonenval. 
Van de ruim 1,2 miljoen mensen met een hoofd-
beroep (met uitzondering van scholieren, studen-
ten, gepensioneerden en mensen met een bijbaan) 
die in 2009 minder dan € 5 per uur verdienden, 
oefende 58,1% een mini-job uit. Het aandeel van 
werknemers met een mini-job in vergelijking met 
alle werknemers die in 2009 een uurloon van min-
der dan € 8,5 bruto verdienden, bedroeg ’slechts’ 
29,8%. Hoe lager het uurloon, hoe groter het aan-
deel van mini-jobs. Als we enkel de werknemers 
met een mini-job bekijken, stellen we vast dat 
meer dan drie vierde (76,4%) minder dan € 8,5 per 
uur verdient.
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Figuur 1.
Werknemers in dienstverband ingedeeld o.b.v. uur-
loon.
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Dergelijke duidelijke vaststellingen van loonverschil-
len tussen werknemers met een mini-job en werk-
nemers met een gewone job met socialezekerheids-
plicht vragen om een verklaring, vooral omdat deze 
loonverschillen noch door de wetgeving, noch door 
de profielen van de werknemers te verklaren zijn.

Een voorbeeld verduidelijkt hoe een mini-job in de 
praktijk tot een lagelonenval kan worden: een werk-
neemster met socialezekerheidsplicht krijgt voor 
een bepaalde job een bruto uurloon van € 13,50. 
Als ze gehuwd is en geen kinderen heeft, krijgt ze 
na aftrek van belastingen en socialezekerheidsbij-
dragen een netto uurloon van ongeveer € 7 (be-
rekening op www.nettolohn.de). Een werkneem-
ster met een mini-job moet voor dezelfde job – als 
de regelgeving gerespecteerd wordt – ook € 13,50 
per uur verdienen. Omdat er bij een mini-job geen 
belastingen en socialezekerheidsbijdragen betaald 
moeten worden, verdient ze ook netto € 13,50 (bru-
to = netto). In de praktijk wordt op het uurloon 
van een mini-job echter vaak een loonsverlaging 
toegepast. Zo krijgt de werkneemster met de mini-
job bijvoorbeeld maar € 7. De werkgever betaalt 
een globale belasting van 30% op een uurloon van 
€ 7 en bespaart hiermee op personeelskosten in 
vergelijking met de loonkost van een werknemer 
met socialezekerheidsplicht.

Volgende voorbeelden tonen aan dat deze werk-
wijze in de praktijk helemaal geen uitzondering is. 

In een groot Duits bedrijf van detailhandels voor 
levensmiddelen worden in mondelinge afspraken 
tussen de bedrijfsleiding en de ondernemingsraad 
voor mini-jobs lonen vastgelegd volgens activiteit. 
Naast een loonstructuur op basis van de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor werknemers met soci-
alezekerheidsplicht, bestaat er een tweede, infor-
mele loonstructuur voor werknemers met een mini-
job. In de onderzochte filialen maakt deze groep 
35% van het personeel uit. Op het tijdstip van het 
onderzoek in 2006 kregen scholieren een uurloon 
van € 5,15. In vergelijking met de destijds geldende 
loongroepen volgens de collectieve arbeidsover-
eenkomst betekent dit een loonsverlaging van 26%. 
Volwassen werknemers met een mini-job waar-
bij ze de rekken vullen, kregen een uurloon van 
€ 6,80 (loonsverlaging van 29%), werknemers met 
een mini-job waarbij ze aan de kassa zaten of bij 
de klantendienst werkten, kregen een uurloon van 
€ 8,00, een loonsverlaging van 33% in vergelijking 
met de collectieve arbeidsovereenkomst (Voss-
Dahm, 2009). Een onderzoek in de detailhandel 
in Sachsen leverde dezelfde resultaten op. Volgens 
deze studie kregen werknemers met een mini-job 
soms maar de helft van het loon waarop ze volgens 
de collectieve arbeidsovereenkomst recht hadden 
(Benkhoff & Hermet, 2008). Ook bij de discoun-
twinkels KIK (textiel) en Netto (levensmiddelen) 
worden systematische loonverschillen vastgesteld 
tussen werknemers met een mini-job en werkne-
mers met socialezekerheidsplicht (Hinz, 2012).

Ook in de gezondheidssector en in de sociale sec-
tor worden werknemers met een mini-job duide-
lijk niet betaald conform de geldende wetgeving. 
Tot nog toe worden in een bijlage bij de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van het Duitse Rode 
Kruis (DRK) speciale lonen vastgelegd voor werk-
nemers met een mini-job. Deze lonen liggen tus-
sen € 6,75 voor jobs waarvoor weinig vakkennis 
vereist is, en € 8,50 voor jobs waarvoor een vol-
tooide opleiding vereist is. De vakbond Ver.di heeft 
deze bijlage op 31 oktober 2011 nietig verklaard 
en verwacht dat deze onwettige regeling zonder 
gevolgen geschrapt zal worden. De klacht van een 
verpleegassistent(e) duidt erop dat ook bij het ka-
tholieke welzijnsverbond Caritas werknemers met 
socialezekerheidsplicht en werknemers met een 
mini-job systematisch verschillend betaald worden. 
Deze verpleegassistent(e) kreeg € 8,50, het wet-
telijke minimumloon in de zorgsector. Dit is een 
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loonsverlaging van 25% in vergelijking met de ver-
loning zoals vermeld in de collectieve arbeidsover-
eenkomst van een werknemer met socialezeker-
heidsplicht in dezelfde functie.5

Deze voorbeelden illustreren de discrepantie tus-
sen regelgeving en praktijk. De veronderstelling dat 
bij een mini-job bruto gelijk is aan netto en dat 
werknemers met een mini-job dus meer verdienen 
dan werknemers met socialezekerheidsplicht, blijkt 
in de praktijk vaak een illusie. Door loonsvermin-
deringen is het “voordeel” van de vrijstelling voor 
belastingen en socialezekerheidsbijdragen dus niet 
– zoals wettelijk bedoeld – voor rekening van de 
werknemer, maar voor rekening van de werkgever, 
die het hogere belastingtarief van 30% voor mini-
jobs (tegenover ongeveer 21% voor werknemers 
met socialezekerheidsplicht) in de praktijk com-
penseert met aanzienlijk lagere uurlonen. Dit zorgt 
er in de praktijk voor dat mini-jobs voor bedrijven 
vaak exit-opties worden die een verlaging van de 
loonkosten mogelijk maken.

Omzeilen van arbeidsrechtelijke wetten 
en richtlijnen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst

Het discriminatieverbod voor mini-jobs dat in de 
Duitse wetgeving rond deeltijdse en tijdelijke te-
werkstelling opgenomen werd, wordt niet enkel 
op het vlak van verloning, maar ook op het vlak 
van andere, wettelijk vastgelegde sociale rechten 
met voeten getreden. Winkel (2005) verklaart dat 
de financiële middelen voor doorbetaling van het 
loon bij ziekte van werknemers met een mini-job 
procentueel aanzienlijk minder vaak aangesproken 
worden dan de middelen voor werknemers met so-
cialezekerheidsplicht. Dit kan erop wijzen dat het 
recht op doorbetaling van het loon bij ziekte van 
werknemers met een mini-job minder vaak geres-
pecteerd wordt. Onderzoek bij de detailhandel nu-
anceert dit: de doorbetaling van het loon bij ziekte 
gedurende tien weken, zoals vastgelegd in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst voor de detailhandel, 
geldt in een van de levensmiddelenbedrijven met 
het grootste aantal filialen in Duitsland niet voor 
werknemers met een mini-job. Deze werknemers 
krijgen in geval van ziekte enkel de wettelijke door-
betaling van het loon gedurende zes weken (Voss-
Dahm, 2009).

Tegen de achtergrond van de opvatting die bij 
bedrijven en vaak ook bij werknemers leeft, dat 
mini-jobs slechts “mini” zijn en dus een beperkte 
vorm van een normale tewerkstelling, hoeft het 
niet te verbazen dat er nog andere elementen zijn 
die wijzen op het omzeilen van verdere arbeids-
rechtelijke wetten en richtlijnen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst. In een onderzoek binnen 
de schoonmaaksector stootten Gather et al. (2005) 
op een reeks van afwijkingen met betrekking op 
toeslagen en andere bonussen. Ook werd bericht 
over de verplichting om uren die wegens wettelijke 
feestdagen niet gepresteerd werden, achteraf nog 
te presteren. Bovendien werden overuren niet (vol-
ledig) vergoed en werd bij de toewijzing aan een 
bepaalde loongroep geen rekening gehouden met 
de leidinggevende aspecten van de job. Het onder-
zoek binnen de detailhandel in Sachsen wees uit 
dat werknemers met een mini-job gewoonlijk geen 
vakantiegeld krijgen, nauwelijks bijgeschoold wor-
den, werken in functie van de werklast (‘Arbeit auf 
Abruf’) en vaak na korte tewerkstelling vroegtijdig 
terug naar huis gestuurd worden (Benkhoff & Her-
met, 2008). Ook de Duitse Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwic-
klung (raad van economische experts) (2009, Ziffer 
553) wijst op het feit dat de schriftelijk vastgelegde 
sociale overeenkomsten voor mini-jobs niet geres-
pecteerd worden. Als mogelijke redenen hiervoor 
noemen zij onder andere het feit dat “werknemers 
niet op de hoogte zijn van hun rechten of dat zij 
wegens hun beperktere tewerkstelling en activitei-
ten niet op hun rechten staan”.

De aanvaarding van bedrijven en werknemers 
van de omgang met mini-jobs in de praktijk

Deze resultaten roepen de vraag op waarom de 
veelvuldige inbreuken op de geldende regelgeving 
in de praktijk blijkbaar min of meer stilzwijgend 
getolereerd worden. Waarom houdt deze situatie 
zo hardnekkig stand, ook al valt te vermoeden dat 
door mini-jobs als exit-optie te gebruiken neer-
waartse spiralen in gang gezet worden die meer 
verliezers dan winnaars opleveren?

Voor bedrijven is deze exit-optie een mogelijkheid 
om de loonkosten te doen dalen. In drie private 
dienstensectoren met een hoog aandeel werkne-
mers met een mini-job, namelijk de detailhandel, 
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de horeca en de schoonmaaksector, is deze prak-
tijk wijdverbreid. In deze drie sectoren worden in 
Duitsland ongeveer 5,7 miljoen mensen tewerkge-
steld. Hiervan oefent ongeveer 40% een mini-job 
uit.6 Deze sectoren worden gekenmerkt door een 
hoog aantal vrouwelijke werknemers en deeltijdse 
jobs, arbeidsintensieve dienstverlening, wisselende 
uren en ochtend-, avond- en weekendwerk. Daar-
bij komt dat de concurrentie tussen bedrijven ge-
kenmerkt wordt door het streven naar zo laag mo-
gelijke kosten opdat het marktaandeel behouden 
respectievelijk vergroot zou kunnen worden. Eens 
deze vorm van tewerkstelling als exit-optie in een 
dergelijke omgeving deel wordt van een set van 
“spelregels” binnen de sector, dan moet de mini-
job niet enkel de flexibiliteit van de arbeidsmarkt 
verhogen en arbeidspieken opvangen, maar ook 
een daling van de loonkosten mogelijk maken. 
Bedrijven die hun concurrentiepositie baseren op 
lage kosten, hebben geen baat bij een wijziging van 
de huidige tewerkstellingspraktijk. Andere bedrij-
ven uiten stevige kritiek op de aantrekkingskracht 
van deze “low road”-strategie, omdat deze de stan-
daarden van tewerkstelling en de kwaliteit van de 
dienstverlening onder druk zet. Als enige bedrijf 
kiezen voor een verloning van mini-jobs volgens 
de geldende wetgeving, zal door de markt wellicht 
nauwelijks beloond worden en lijkt een riskante 
strategie.

Werknemers met een mini-job zijn geen homogene 
werknemersgroep en worden afhankelijk van de 
thuissituatie en de duur van de mini-job over de 
hele loopbaan op verschillende manieren getrof-
fen. Zelfs als werknemers met een mini-job op de 
hoogte zijn van hun rechten en plichten, wijst een 
en ander er toch op dat ze op basis van hun mar-
ginale status binnen het personeelsbestand geen 
sterke machtspositie hebben om het loon en de 
sociale voorzieningen waarop ze recht hebben, op 
te eisen. Voor werknemers met een mini-job die 
dankzij hun thuissituatie toch van financiële en 
sociale zekerheid genieten, heeft de mini-job de 
status van een – vaak echter wel noodzakelijke 
– bijverdienste. Zelfs als deze werknemers de re-
aliteit van mini-jobs onrechtvaardig vinden, valt te 
betwijfelen of ze zich als werknemer met (normaal 
gezien) een beperkt aantal werkuren per week en 
dus een korte aanwezigheid in het bedrijf actief zul-
len inzetten voor een correcte omzetting van de 
regelgeving inzake mini-jobs in de praktijk. Voor 

werknemers met een mini-job die aangewezen zijn 
op een winstgevendere job dan hun mini-job, maar 
geen alternatief vinden7, worden de tewerkstel-
lingsvoorwaarden door het omzeilen van de rech-
ten zoals die beschreven staan in het arbeidsrecht 
en in de collectieve arbeidsovereenkomst, voelbaar 
slechter. Over de bereidheid van deze groep om tot 
actie over te gaan, is niets gekend. Uit onderzoeken 
van Klenner & Schmidt (2012) blijkt echter dat deze 
groep van werknemers eerder zou kiezen voor de 
exit-optie dan voor de voice-optie. Vrouwen met 
een problematische, onderbroken loopbaan verkie-
zen duidelijk een uitbreiding van het aantal arbeid-
suren en oefenen dus onvrijwillig een mini-job uit. 
Als ze de mogelijkheid krijgen, kiezen ze voor een 
job met socialezekerheidsplicht (zie ook Wanger, 
2011).

Ook de werknemers met socialezekerheidsplicht ko-
men slechts in beperkte mate in aanmerking om 
te strijden voor een verandering van de mini-job 
als huidige exit-optie. Als de regelingen voor werk-
nemers met een mini-job volgens de letter van de 
wet uitgevoerd zouden worden, dan zouden de 
werknemers met een bijzonder korte arbeidsduur 
netto nog meer voordeel doen dan werknemers 
met socialezekerheidsplicht, terwijl deze meer tijd 
op het werk doorbrengen en vaak (maar niet altijd!) 
meer verantwoordelijkheid dragen voor bepaalde 
 arbeidsprocessen. Als het bedrijf blootgesteld 
wordt aan een hoge kostendruk, is deze exit-optie 
ook tijdelijk voordelig voor hen: aangezien er via 
werknemers met een mini-job op loonkosten be-
spaard wordt, zijn de werknemers met socialeze-
kerheidsplicht tenminste voor een tijdje beschermd 
tegen afvloeiingen in hun eigen gelederen. Als het 
aantal mini-jobs wegens de loonkosten uitgebreid 
wordt en dure arbeidsuren door goedkopere ver-
vangen worden, kan dit op lange termijn een ne-
gatieve invloed hebben voor de werknemers met 
socialezekerheidsplicht.

En wat is de houding van de ondernemingsraden? 
Eerst en vooral moet voor de drie genoemde sec-
toren opgemerkt worden, dat de aanwezigheid 
van een controleorgaan dat voeling heeft met de 
werkvloer en toeziet op de uitvoering van de te-
werkstellingsvoorwaarden, eerder uitzonderlijk is. 
In 2009 telde slechts een op tien Duitse handelson-
dernemingen een ondernemingsraad. In de horeca 
of andere dienstensectoren lag dat aandeel met 3% 
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nog aanzienlijk lager (Ellguth & Kohaut, 2010).8 In 
bijna alle gevallen zijn er dus geen belangenbehar-
tigers binnen het bedrijf die toezien op de confor-
me omzetting van voorschriften in de praktijk. Zelfs 
waar er belangenbehartigers zijn, wijzen onderzoe-
ken in de detailhandel op de verschillende posi-
ties van deze ondernemingsraden (zie Voss-Dahm 
2009). Sommige ondernemingsraden hebben niet 
genoeg speelruimte om tegen de kostendruk van 
het bedrijf in te gaan en beschouwen de ongelijke 
behandeling van werknemers met een mini-job in 
vergelijking met de afvloeiing van werknemers met 
socialezekerheidsplicht als het minste kwaad. An-
deren zien er het gevaar van in werknemers met 
socialezekerheidsplicht te vervangen door werkne-
mers met mini-jobs en argumenteren strategisch, 
zoals deze bedrijfleidster: “Als we er niet op letten 
dat ook de werknemers met een mini-job betaald 
worden conform de collectieve arbeidsovereen-
komst, dan eten ze ons een voor een op.” (Voss-
Dahm, 2009)
Samengevat kunnen we stellen dat er (nog) geen 
sprake is van een breed front dat strijdt voor een 
toepassing van de regelgeving voor werknemers 
met een mini-job conform de wet. Deze niet-wette-
lijke omgang met mini-jobs heeft zich in de praktijk 
blijkbaar versterkt en kan enkel ongedaan gemaakt 
worden door een wettelijke (her-)regeling in com-
binatie met een strategie die streeft naar het effec-
tief uitvoeren van de geldende wetten.

Balans van mini-jobs en politieke 
reacties

Negen jaar na de hervorming van mini-jobs in 
Duitsland is de balans van het effect op de arbeids-
markt ontnuchterend: mini-jobs zijn de motor van 
de economische groei in Duitsland en zijn tegelij-
kertijd voor heel wat werknemers een lagelonenval 
geworden. In de praktijk stellen we inbreuken vast 
op de basisarbeidsrechten van werknemers met 
een mini-job, ook omdat er noch effectieve contro-
les op de uitvoering van de wetgeving, noch voel-
bare sancties bij inbreuken op de wetgeving zijn.

Niet enkel de vaak onwettige omzetting van de re-
gelgeving in de praktijk is problematisch voor de 
tewerkstellingssituatie op de Duitse arbeidsmarkt, 
ook de speciale belastingstatus van mini-jobs zelf 
leidt tot een ontwrichting van de arbeidsmarkt. 

Ten eerste wordt de verhouding man/vrouw op 
de arbeidsmarkt verstoord. In een vergelijking tus-
sen 19 Europese landen was in 2008 enkel in Ne-
derland het aandeel van vrouwen die minder dan 
20 arbeidsuren presteerden met 31,2% hoger dan 
in Duitsland, waar 20,8% van alle vrouwen 1 tot 
20 arbeidsuren presteerden (Lehndorff, Wagner & 
Franz, 2011). Het hoge aandeel vrouwen in korte 
deeltijdse jobs in Duitsland wordt door de mini-
jobregeling kunstmatig in stand gehouden, met 
negatieve gevolgen voor hun materiële en sociale 
zekerheid (zie Voss-Dahm 2011). Ten tweede wordt 
de gender wage gap, die in Duitsland volgens ge-
gevens van de OECD (2011) 22% bedroeg, door 
deze mini-jobregeling nog vergroot. Logischerwijze 
komt de Sachverständigenkommission zur Erstel-
lung des Ersten Gleichstellungsberichts der Bundes-
regierung (raad van experten voor het opmaken 
van het eerste gelijkheidsrapport van de Bonds-
regering) (2011) tot de conclusie dat de “huidige 
mini-jobstrategie (...) vanuit het standpunt van de 
gelijkheid tussen de geslachten (...) rampzalig” ge-
noemd kan worden.

Momenteel komt er op politiek vlak weer beweging 
in het Duitse debat over de regelgeving van mini-
jobs. De conservatief-liberale regeringscoalitie wil 
de status-quo handhaven en heeft aangekondigd 
in de zomer van 2012 het loonplafond voor mini-
jobs op te trekken tot € 450. Jobs met socialezeker-
heidsplicht die vandaag € 400 tot € 450 opleveren, 
zouden dan ook mini-jobs worden. Dit zou meer 
jobs creëren zonder sociale zekerheid en dus het 
loonrisico op de Duitse arbeidsmarkt doen stijgen. 
De sociaaldemocratische oppositie in de Bondsdag 
geeft momenteel de voorkeur aan een oplossing 
waarbij werknemers met een mini-job recht hebben 
op sociale zekerheid, maar waarbij de laagste inko-
mens slechts beperkte socialezekerheidsbijdragen 
moeten betalen die evenredig aan hun inkomen 
toenemen. Naast de eis tot invoering van een wette-
lijk minimumloon, moet het hoge aandeel aan lage 
lonen in mini-jobs weggewerkt worden. De Duitse 
Frauenrat, die meer dan 50 vrouwenverenigingen 
omvat, eist de afschaffing van de speciale status 
voor mini-jobs omdat die vooral de economische 
zelfstandigheid van vrouwen in gevaar brengt. De 
Duitse Juristentag (vergadering van Duitse juristen) 
sprak zich uit voor de afschaffing van de speciale 
status met het argument dat door de ontbrekende 
sociale zekerheid van mini-jobs armoede op latere 
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leeftijd onvermijdelijk wordt. Enkele vakbonden, 
zoals Ver.di, de vakbond van de dienstensector, en 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hebben be-
sluiten gevormd voor een gelijke behandeling van 
alle werknemers, onder andere omdat ze door het 
verdringen van volwaardige jobs met socialeze-
kerheidsplicht door mini-jobs een dalende kwali-
teit van de arbeidsstandaarden in hun sector vast-
stellen. De Duitse Gewerkschaftsbund (DGB), de 
koepelorganisatie van Duitse vakbonden, heeft in 
maart 2012 een voorstel met eisen voor een nieuwe 
regeling voor mini-jobs goedgekeurd waarbij ge-
streefd wordt naar een gelijke behandeling van alle 
werknemers door een omschakeling van mini-jobs 
naar jobs met socialezekerheidsplicht. Het huidige 
debat wijst dus op een politieke herwaardering van 
mini-jobs. Het blijft echter af te wachten of de po-
litieke eisen van vakbonden en vakverenigingen 
hun weerslag zullen vinden in overeenkomstige 
wetswijzigingen. Ook valt af te wachten of even-
tuele wetswijzigingen in de praktijk omgezet zullen 
worden. Gelet op de ontwrichting van de Duitse 
arbeidsmarkt door mini-jobs, is het de hoogste tijd 
voor een beperking van het aantal mini-jobs met 
lage lonen en beperkte sociale zekerheid.

Dorothea Voss
Hans-Böckler-Stiftung

Noten
1. 4,8 miljoen mini-jobs (dat is twee derde) worden uitge-

oefend als hoofdjob. 2,5 miljoen mini-jobs (ongeveer een 
derde) zijn bijbanen die uitgeoefend worden naast een 
’normale’ job met socialezekerheidsplicht (cijfers van juni 
2011, Bundesagentur für Arbeit 2012). Beide types mini-
job zijn onderhevig aan dezelfde wettelijke regelingen. 
In deze uiteenzetting wordt voornamelijk ingegaan op de 
mini-job als hoofdjob.

2. Sinds de beperking van 15 werkuren/week voor mini-jobs 
afgeschaft werd, kan een mini-job met een heel laag uur-
loon ook als voltijdse job uitgeoefend worden. Uit onder-
zoeken met het Duitse SOEP (Sozio-Ökonomisches Panel – 
socio-economisch panel) blijkt dat de contractuele arbeids-
duur voor mini-jobs in 2008 gemiddeld 12,8 werkuren/week 
bedroeg. Dit betekent dat mini-jobs doorgaans uitgeoefend 
worden als kleine, deeltijdse jobs (Weinkopf, 2011).

3. Werknemers met een mini-job hebben wegens de socia-
lezekerheidsbijdragen van de werkgever heel beperkte 
rechten op een wettelijk pensioenfonds. De mogelijkheid 

bestaat om de pensioenbijdragen vrijwillig aan te zuive-
ren met een algemene pensioenbijdrage van 19,9% om zo 
meer pensioenrecht op te bouwen. Slechts 5% van alle 
werknemers met een mini-job maken van deze mogelijk-
heid gebruik (Minijobzentrale, 2011).

4. Sinds 2006 betalen werkgevers voor mini-jobs 15% aan 
het wettelijk pensioenfonds, 13% aan de wettelijke ziekte-
verzekering en 2% globale loonbelasting. Voor “normale” 
jobs met socialezekerheidsplicht bedragen de overeenkom-
stige bijdragen 9,95% voor het wettelijk pensioenfonds, 
7,3% voor de wettelijke ziekteverzekering, 1,5% voor de 
werkloosheidsverzekering, 0,975% voor de zorgverzeke-
ring en 1,6% voor de ongevallenverzekering.

5. Zie vonnis (AZ:18 Sa 2049/10) van de arbeidsrechtbank 
van Hamm op 29.07.2011.

6. In december 2010 telde de sector van de detailhandel vol-
gens de tewerkstellingsstatistieken van het Duitse Bun-
desagentur für Arbeit ongeveer 3,2 miljoen werknemers. 
Daarvan oefende 32% een mini-job uit. De horeca telde 
1,6 miljoen werknemers van wie 49% een mini-job uitoe-
fende (Bundesagentur für Arbeit 2012). Riedel (2012) telt 
in de schoonmaaksector ongeveer 874.000 werknemers 
van wie 53% met een mini-job.

7. Zo is het bijvoorbeeld in de schoonmaaksector door het 
hoge aantal mini-jobs buiten de leidinggevende functies 
heel moeilijk om nog een ‘normale’ job met socialezeker-
heidsplicht te vinden.

8. Deze cijfers hebben betrekking op private ondernemingen 
met minstens vijf werknemers.
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