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Regelen met betrekk!ni> tot de loonvorming 
(Wet op de loonvorming) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

A. Inleiding 

1. Direct na de bevrijding van ons land, in de ontreddering 
als gevolg van de tweede wereldoorlog, heeft het georganiseer-
de bedrijfsleven een grootse bijdrage geleverd tot de weder-
opbouw van het geteisterde land. 

Tijdens de donkere bezettingsjaren hadden enkele vcrant-
woordelijke bestuurders van de illegaal voortbestaande orga-
nisaties van werkgevers en van werknemers de voorbeceidin-
gen getroffen voor de oprichting van de Stichting van de 
Arbeid. Na de bevrijding trad de stichting voor het voetlicht 
en kon de gezamenlijke wil tot wederopbouw zich manifesteren. 
Zowel werkgevers als werknemers waren zich ervan bewust, 
dat in de na-oorlogse situatie alleen in een gezamenlijke in-
spanning en in nauw overleg tussen alle betrokkenen het 
economische herstel kon worden bewerkstelligd. Daarnaast 
heeft ook de Sociaal-Economische Raad een belangrijke 
functie uitgeoefend als top-orgaan van overleg in het bedrijfs-
leven en als adviesorgaan van de Regering. Deze raad heeft 
in de loop der jaren ook op het terrein van het departement 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid vele kundige adviezen 
uitgebracht. Zo mogen de adviezen over de loonpolitiek worden 
vermeld. Het zijn de meest recente S.E.R.-rapporten over deze 
materie geweest, welke voor het onderhavige ontwerp van 
wet van bijzondere betekenis zijn geweest. In het hierna-
volgende wordt hierop teruggekomen. 

De na-oorlogse loonpolitiek, zoals deze op basis van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 tot op heden 
is gevoerd, is zonder de bovengenoemde organen niet goed 
denkbaar. Met name de werknemersorganisaties hebben in de 
na-oorlogse periode gedurende een aantal jaren afgezien van 
bereikbare verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden, ten einde 
aan het herstel van het bedrijfsleven en de opvoering van de 
produktiviteit, voorrang te verlenen. Dat zulks mede in het 
belang van de werknemers was doet aan de waardering voor 
de houding van deze organisaties niet af. 

Het systeem van loonvorming, dat Nederland sinds 1945 
heeft gekend, werd gekenmerkt door centraal vastgestelde 
normen voor de loonontwikkeling en goedkeuring vooraf van 
collectieve arbeidsovereenkomsten door het College van Rijks-
bemiddelaars. Dit college, bestaande uit onafhankelijke per-
sonen, had tevens de bevoegdheid, waar nodig, regelend ten 
aanzien van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden op te 
treden. Het verrichtte zijn taak binnen het kader van door de 
Minister gegeven algemene aanwijzingen. 

Dit systeem van centraal geleide loonvorming vond mede 
zijn ontstaansgrond in de deplorabele na-oorlogse toestand. 
Het is van de aanvang af omstreden geweest. De principiële 
uitgangspunten voor het institutionele kader van de loonpoli-
tiek liepen uiteen. Als reactie op de vrije loonpolitiek zoals 
deze in de jaren, voorafgaand aan de tweede wereldoorlog, 
werd gevoerd, waren velen van mening, dat een grotere coör-
dinatie gewenst was, terwijl andere groepen van ons volk de 
centraal geleide loonvorming als een kind van de nood zagen, 

dat slechts door de toenmalige omstandigheden gerechtvaardigd 
was. Wèl waren alle betrokkenen het erover eens, dat dit sys-
teem van loonpolitiek in de toenmalige omstandigheden onmis-
baar was. 

Het produktie-apparaat was totaal in het ongerede geraakt, 
er was een groot gebrek aan werkgelegenheid en een ernstige 
inflatie dreigde. De Regering diende onder deze omstandig-
heden voor de verwezenlijking van het sociaal-economisch 
beleid naast andere bevoegdheden ook over een instrument op 
het terrein van de loonvorming te beschikken. 

Dit loonsysteem, dat in het Buitengewoon Besluit Arbeids-
verhoudingen 1945 was verankerd, had een tijdelijk karakter. 
De redactie van de artikelen was evenwel zodanig gekozen, 
dat het ruimte bood voor verschillende variaties van loon-
beleid en wel van een streng geleide loonontwikkeling enerzijds 
tot een stelsel waarbij de sociale partners in de onderscheiden 
bedrijfstakken een grote mate van vrijheid en verantwoordelijk-
heid wordt toegekend, anderzijds. Deze soepelheid verklaart, 
dat een noodvoorziening als het B.B.A. 1945 nog lang na 1945 
heeft kunnen fuctioneren. De verbetering in de algemene eco-
nomische situatie, welke in de loop der jaren is opgetreden, en 
de mede daarmede samenhangende wijziging van opvattingen 
op loonpolitiek gebied, maakten het steeds duidelijker, dat het 
loonpolitieke systeem niet langer in de oude vorm kon worden 
gehandhaafd. In de jaren 1954 en daarna bleek het mogelijk, 
de werknemer meer in de toeneming van de welvaart te doen 
delen. Aanvankelijk werd in samenhang met zogenoemde loon-
ronden gewerkt met loonrichtlijnen, waardoor bij de beoor-
deling van collectieve arbeidsovereenkomsten een grote coör-
dinatie in de loonontwikkeling werd bevorderd. De toegenomen 
welvaart en het verschil in positie van de verschillende bedrijfs-
takken deed een grotere behoefte ontstaan aan differentiatie in 
de arbeidsvoorwaarden. 

2. Zoals hierboven reeds werd gesteld, bood het B.B.A. 
1945 ruimte voor verschillende variaties in het loonbeleid. 
Naarmate de welvaart toenam werden drang naar meer vrijheid 
en verantwoordelijkheid van de afzonderlijke sectoren van het 
bedrijfsleven groter. De behoefte om meer direkt en functio-
neel bij de loonvorming betrokken te zijn, nam toe, In brede 
kring werd steeds duidelijker dat de eerste verantwoordelijk-
heid verlegd diende te worden naar het georganiseerde be-
drijfsleven. Na 1955 werd een eerste poging gedaan aan dit 
gerechtvaardigde verlangen tegemoet te komen. 

Een volgende fase van ontwikkeling ving in 1959 aan. In 
dat jaar werd door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid aan het College van Rijksbemiddelaars een 
„Algemene aanwijzing betreffende meer differentiatie in ar-
beidsvoorwaarden" gegeven. De ontwikkeling van de arbeids-
produktiviteit in de bedrijfstakken en ondernemingen werd het 
belangrijkste criterium voor de loondifferentiatie. Het gcwij-
zigde loonbeleid beoogde tevens meer speelruimte te bieden 
voor de verschillende vakorganisaties. Zo werd een ruimere 
mogelijkheid geopend tot het instellen of uitbreiden van winst-
delings- en pensioen-regeling. 
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In de praktijk werden evenwel ook tegen dit systeem allengs 
grotere bezwaren gekoesterd. Moeilijkheden met betrekking 
tot de berekening van de zogenaamde produktiviteitsruimte 
rezen, terwijl de stringente koppeling van de lonen aan de 
produktiviteitsstijging het onvoldoende mogelijk maakte reke-
ning te houden met de economische omstandigheden van de 
afzonderlijke bedrijfstakken. 

Een en ander leidde ertoe, dat de Sociaal-Economische Raad 
de Regering mede naar aanleiding van een adviesaanvrage 
over de toetsingsmaatstaven, op 6 juli 1962 adviseerde wijzi-
ging te brengen in het institutionele kader van het loonbeleid. 

Het overleg, dat eind 1962 binnen de Stichting van de Ar-
beid en tussen de Stichting en de Regering over een wijziging 
in het loonpolitieke systeem plaats vond, leidde ertoe, dat 
eind 1962 een noodwet werd ingediend, ten einde aan het ge-
organiseerde bedrijfsleven ruimere bevoegdheden te geven op 
het terrein van de loonvorming. Op grond van deze noodwet 
- kort daarop door een definitieve wijzigingswet vervangen 
- werd onder meer de goedkeuringsbevoegdheid van het col-
lege aan de stichting overgedragen. Deze bevoegdheid heeft 
tot en met mei 1966 bij de stichting berust. De achtergrond 
daarvan was, dat naar de mening van het bedrijfsleven de 
Stichting van de Arbeid als orgaan van het bedrijfsleven beter 
dan een overheidsorgaan met het bedrijfseigene van de onder-
scheiden takken van bedrijf kon rekening houden. In verband 
daarmee werd het produktiviteitscriterium per bedrijfstak 
vervangen door meer globale cijfermatige aanduidingen, waar-
bij een landelijk gemiddelde als toetsingscriterium gold. 

Ook dit gewijzigde stelsel gaf aan het bedrijfsleven, naar in 
de loop van deze jaren bleek, onvoldoende armslag. In 
steeds toenemende mate bleek, mede gezien de ervaringen die 
met dit stelsel waren opgedaan, een verminderde bereidheid 
en mogelijkheid van de organisaties van werkgevers en van 
werknemers, met name in de afzonderlijke bedrijfstakken, 
om medeverantwoordelijkheid voor een geleide loonpolitiek te 
dragen. 

In de jaren 1965 en 1966 is een poging gedaan om te komen 
tot een aanzienlijk vrijer loonbeleid. Deze poging werd evenwel 
niet met succes bekroond; de Regering droeg de goedkeurings-
bevoegdheid wederom aan het college over. 

3. In de periode 1962-1966 heeft de Sociaal-Economische 
Raad enkele malen advies uitgebracht omtrent de herziening 
van het loonpolitieke stelsel. De eerste maal leidde dit tot de 
reeds hiervoor gereleveerde wijziging van het B.B.A. 1945; 
de twee andere adviezen werden in 1965 en 1966 uitgebracht. 
Uit deze adviezen bleek, dat het bedrijfsleven over de belang-
rijkste punten van het wenselijke loonpolitieke systeem niet tot 
overeenstemming kon komen. Een voortgezette discussie in 
het georganiseerde bedrijfsleven leidde er vervolgens in 1967 
toe, dat in de Stichting van de Arbeid tenslotte toch nog nage-
noeg volledige overeenstemming over een systeem van vrije 
loonpolitiek werd bereikt. De stichting bracht haar opvat-
tingen ter kennis van de ondergetekende. Deze opvattin-
gen sloten in grote lijnen geheel aan bij het minderheidsstand-
punt van de S.E.R., zoals neergelegd in de adviezen van 1965 
en 1966. Voor de inhoud van deze adviezen zij verwezen naar 
het onder B, gestelde. 

4. Gedurende de laatste jaren werd steeds duidelijker, dat 
het loonpolitieke systeem, zoals neergelegd in het B.B.A. 
1945, bij het bedrijfsleven op toenemende weerstand stuitte. 
In het najaar van 1967 kwam de Stichting van de Arbeid tot 
de vrijwel eenstemmige conclusie, dat het centraal georgani-
seerde bedrijfsleven geen medeverantwoordelijkheid voor de 
loonvorming meer kon aanvaarden. Aan de overheid komt, 
aldus de stichting, als hoedster van het algemeen belang, een 
verstrekkende bevoegdheid toe. Wèl stelde de Stichting het 
op prijs in bepaalde gevallen te worden gehoord. 

De bezwaren tegen het oude stelsel waren van uiteen-
lopende aard. Hieronder mogen in grote lijnen deze bezwaren, 
welke grotendeels bekend mogen worden verondersteld, nog 
summier worden aangegeven. 

Als een belangrijk bezwaar tegen het oude stelsel gold de 

invloed (magneetwerking), welke uitgaat van het in het kader 
van de centrale loonpolitiek voor een bepaald jaar als aanvaard-
baar of toelaatbaar gekenmerkt percentage van loonstijging. 
Het is voor de werkgevers in economisch zwakke bedrijfs-
takken zeer moeilijk, om zich aan deze invloed te onttrekken, 
terwijl in andere sectoren de toegestane loonsverhoging als 
te gering wordt beoordeeld. Met de bijzondere omstandig-
heden van de bedrijfstakken en ondernemingen kan onvol-
doende rekening worden gehouden. 

Van werknemerszijde werd er onder meer op gewezen, dat 
het in het verleden niet zelden is voorgekomen, dat verbeterin-
gen, waarover tussen werkgevers en werknemers volledige 
overeenstemming was bereikt, in een later stadium door of van-
wege de overheid werden afgewezen, zodat de onderhande-
lingen dienden te worden hervat. Nog afgezien van de teleur-
stelling, welke dit voor de betrokken werknemers betekende, 
ontstond hierdoor ook spanning tussen de afzonderlijke orga-
nisaties in de bedrijfstakken en de centrale organisaties van 
werkgevers en van werknemers, zoals deze in de Stichting van 
de Arbeid waren vertegenwoordigd. Dit laatste bezwaar 
gold in het bijzonder in die periode, waarin de stichting een 
overwegende verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
loonpolitiek droeg. 

Het bedrijfsleven gaat ervan uit, dat onder een loonpolitiek 
systeem, dat in beginsel op vrijheid is gebaseerd, de vaak na 
moeizaam onderhandelen verworven verbeteringen van ar-
beidsvoorwaarden ook inderdaad aan de werknemers ten goede 
zullen komen. Hierdoor zou de zoeven aangeduide spanning 
tot het verleden kunnen behoren. 

Een belangrijk argument tegen het bestaande loonpolitieke 
stelsel vormde mede de omstandigheid, dat op betrekkelijk 
korte termijn een liberalisatie van de arbeidsmarkt binnen 
de E.E.G. tot stand zou komen, terwijl tevens bij de voort-
schrijdende ontwikkeling van deze gemeenschap de concurren-
tiepositie van de onderscheidene exporterende industrieën die 
vanuit het buitenland mededinging op de nationale markt 
ondervinden, extra aandacht vraagt. Het was voorts bekend, dat 
in andere E.E.G.-landen een grotere loondifferentiatie bestaat 
dan hier te lande. Gezien tegen deze achtergrond bestond bij 
het georganiseerde bedrijfsleven er behoefte aan, dat binnen 
onze loonpolitiek de mogelijkheid werd geopend om ook hier 
te lande een grotere loondifferentiatie te realiseren. Het systeem 
van geleide loonpolitiek bood naar het vrijwel unanieme oordeel 
van het centraal georganiseerde bedrijfsleven, gezien de binnen 
dat systeem steeds bestaande duidelijke onderlinge aantrek-
king der lonen, onvoldoende mogelijkheden om op den duur 
tot de gewenste differentiatie der lonen te geraken. 

Een ander bezwaar, dat voorts eveneens meermalen gehoord 
is, betreft de positie van het College van Rijksbemiddelaars, 
dat binnen de door het B.B.A. 1945 gestelde grenzen, vrij 
zelfstandig kan optreden door het feit dat genoemd besluit 
het college rechtstreeks bevoegdheden toekent. Men zou gaarne 
zien, dat de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
in het vervolg bij uitsluiting de verantwoordelijkheid zou 
dragen voor de door de overheid in alle fasen gevoerde loon-
politiek. De ondergetekende acht dit verlangen wel begrijpe-
lijk. Hij stelt het evenwel op prijs zijn grote waardering tot 
uitdrukking te brengen voor het vele en vaak ondankbare 
werk, dat door het College van Rijksbemiddelaars sinds 1945 is 
verricht. 

5. De Regering heeft begrip voor de wensen, welke 
in de afgelopen jaren en met name sinds 1967 unaniem door 
het georganiseerde bedrijfsleven met betrekking tot de vorm-
geving van het loonpolitieke systeem zijn geuit. Zij wil daarbij 
niet verhelen dat een grotere vrijheid van de contractpartijen 
tevens het gevaar in zich bergt dat de coördinatiegedachte 
geleidelijk geheel teloor zou gaan. Juist ten aanzien van deze 
coördinatie droeg het centraal georganiseerde bedrijfsleven 
een belangrijke functie. In dit verband wil de ondergete-
kende positief waarderen, dat over de garantie van een mi-
nimuminkomen reeds enige jaren terug binnen de Stichting 
van de Arbeid overeenstemming werd bereikt. Het thans 
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bij de Staten-Gencraal voorliggende ontwerp van wet op het 
minimumloon en de minimumvakantiebijslag beoogt de in de 
laatste jaren plaatsgevonden ontwikkeling op dit gebied te 
consolideren. Anderzijds mag niet worden vergeten, dat, indien 
het voorliggende wetsontwerp tot wet wordt verheven, de 
overheid over bevoegdheden zal beschikken, welke het mogelijk 
maken een in het licht van de totale economische situatie te 
sterke loonstijging binnen zekere perken te houden. Op grond 
van het voorgaande zal dan ook een clement van coördinatie 
ook in de toekomst in de loonvorming niet geheel komen te 
ontbreken. 

Zoals in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is uiteen-
gezet is er enerzijds de laatste jaren sprake geweest van een 
afnemende bereidheid van de centrale organisaties van werk-
gevers en van werknemers tot het dragen van medeverant-
woordelijkheid voor een centraal geleide loonpolitiek, terwijl 
anderzijds een groeiend verlangen naar vrijheid en zelfstan-
digheid in de onderscheiden bedrijfstakken kan worden waar-
genomen. Dat het centraal georganiseerde bedrijfsleven ten-
slotte aan de Regering een vrijwel unaniem advies kon aan-
bieden tot introductie van het stelsel van vrije loonpolitiek moet 
dan ook gezien worden als een logisch sluitstuk van een maat-
schappelijke ontwikkeling van jaren. 

Het is duidelijk dat de overheid ten aanzien van de nationaal-
economische belangen een eigen verantwoordelijkheid blijft 
behouden, welke zonder het bestaan van een loonpolitiek in-
strumentarium onvoldoende zou kunnen functioneren. Dit 
wordt zowel van de zijde van de S.E.R. - verwezen moge 
worden naar de desbetreffende adviezen - als door de Stich-
ting van de Arbeid erkend. 

Op grond van de voorgaande overwegingen acht de Regering 
het verantwoord bij de wet een nieuw institutioneel kader van 
loonvorming te introduceren, krachtens hetwelk - onder 
voorbehoud van de algemeen sociaal-economische verantwoor-
delijkheid van de overheid - de loonontwikkeling zich op 
basis van vrije onderhandelingen tussen werkgevers en werk-
nemers zal voltrekken. 

B. De opvatting van het centraal georganiseerde bedrijfs-
icven inzake het nieuwe institutionele kader der loonvorming 

1. Voor een goed begrip van het hierna onder 2 volgende, 
waarbij op de door de Stichting van de Arbeid naar voren 
gebrachte opvatting inzake het nieuwe institutionele kader van 
de loonvorming wordt ingegaan, is het wellicht dienstig, een 
beknopte schets te geven van de daaraan voorafgegane 
S.E.R.-adviezen inzake het loonpolitieke stelsel c.q. de her-
ziening van het loonpolitieke stelsel 1). In beide adviezen is 
naast het standpunt van de raad, ten aanzien van vele be-
handelde hoofdpunten tevens het standpunt van een minder-
heid van de Raad, bestaande uit een groot aantal leden, uit-
voerig opgenomen. Aan het standpunt van de laatsten refe-
reert de Stichting van de Arbeid ten aanzien van de door haar 
nader uitgewerkte opvatting over het loonpolitieke systeem. 

Naar de mening van de raad dient het toezicht op de loon-
vorming door middel van toetsing van c.a.o.'s onder verant-
woordelijkheid van de overheid voorlopig te worden gehand-
haafd; daarbij kan echter de „toetsing vooraf" van c.a.o.'s 
vervallen. De toetsing van c.a.o.'s ware op te dragen aan een 
College van Rijksbemiddelaars. Wanneer dit college, dat hier-
bij over een grote mate van vrijheid beschikt, geen bezwaar 
maakt tegen de inhoud van een c.a.o., treedt het contract na 
vier weken automatisch in werking. 

Een minderheid van de raad, bestaande uit een groot aantal 
leden, was van mening, dat bij het nieuwe systeem van loon-
vorming een toetsing van de afzonderlijke c.a.o.'s achterwege 
dient te blijven. Deze leden erkenden overigens dat de cen-
trale overheid de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt 
voor het loonbeleid als instrument van nationale economische 
politiek. De hantering van dit instrument dient echter niet te 
bestaan in een toetsing c.q. een goedkeuring vooraf van c.a.o.'s, 

1) Uitgaven van de Sociaal-Economische Raad 1965, nr. 10 en 1966, 
nr. 7. 

maar in een volgen van de concrete loonontwikkeling met de 
mogelijkheid van ingrijpen wanneer de loonontwikkeling in 
strijd dreigt te komen met de algemene doeleinden van de 
nationale economische politiek. 

2. De door de S.E.R. uitgebrachte adviezen uitwerkend 
en aan de inmiddels verder zich ontwikkelende situatie aan-
passend, heeft de Stichting van de Arbeid zich rond de jaar-
wisseling 1967-1968 tot de ondergetekende gericht. Deze heeft 
zich ten aanzien van de bedoelingen van de Stichting van de 
Arbeid, zowel met betrekking tot de definitieve vorm van het 
nieuwe loonpolitieke systeem als tot het tijdens de overgangs-
fase te voeren beleid een zo groot mogelijke duidelijkheid 
willen verschaffen. De ondergetekende heeft de inhoud van 
het nieuwe loonpolitieke stelsel derhalve enige malen tot onder-
werp van een uitvoerige mondelinge gedachtenwisseling met 
de Stichting van de Arbeid gemaakt. Daarbij heeft hij namens 
de Regering ten aanzien van de vrijwel unanieme wens van het 
centraal georganiseerde bedrijfsleven duidelijk gesteld, dat 
de Regering de door de stichting ontvouwde opvattingen 
omtrent een vrije loonpolitiek wat de hoofdlijnen betreft tot 
de hare maakte. 

De ondergetekende laat hieronder in grote lijnen een weer-
gave volgen van de door de Stichting van de Arbeid ten aan-
zien van de uiteindelijke vorm van het nieuwe loonsysteem 
ontwikkelde gedachten. 

a. Uitgangspunt voor het beraad in de Stichting van de 
Arbeid dat zij blijft voeren over de loonpolitieke uitgangs-
punten, vormen de elk half jaar uit te brengen rapporten van 
de S.E.R. De stichting wil deze aan een onderzoek onderwer-
pen, ten einde na te gaan of in de loonpolitieke consequenties 
daarvan binnen haar kring een gemeenschappelijk inzicht kan 
worden verkregen. Dit beraad zal niet leiden tot een kwantita-
tieve aanduiding van de mogelijk geachte loonontwikkeling. 

De Stichting van de Arbeid zal de Regering van de resultaten 
van het beraad over de S.E.R.-rapporten in kennis stellen en is 
bereid — indien daartoe uitgenodigd — hierover met de 
Regering overleg te plegen. 

Indien het beraad binnen de stichting leidt tot een gemeen-
schappelijke opvatting, kan zij hiervan mededeling doen aan de 
aangesloten organisaties. Deze mededeling kan het karakter 
dragen van een - juridisch niet bindende — aanbeveling. Daar-
bij kan eveneens de eventuele opvatting van de Regering ter 
kennis worden gebracht. De stichting sluit tenslotte niet bij 
voorbaat de mogelijkheid uit om aanbevelingen te geven over 
centrale loonpolitieke elementen zoals : arbeidstijdverkorting, 
pensioenen, vakantieduur, vakantietoeslag, vrouwenionen, mi-
nimumcontractsduur en de indexeringsclausules in langlopende 
comracten. Ook deze aanbevelingen hebben geen juridische 
binding voor de aangesloten organisaties. 

b. Wat partijen zelf aangaat, die betrokken zijn bij een col-
lectieve arbeidsovereenkomst, neemt de stichting als uitgangs-
punt, dat deze zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de 
af te sluiten c.a.o. Zij acht het gewenst, dat de contracterende 
partijen daarbij rekening houden met de situatie in de eigen 
bedrijfstak of onderneming, met het S.E.R.-rapport, met even-
tuele aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid en met het 
eventuele standpunt van de Regering. 

Bij vrije onderhandelingen zal naar haar inzicht ook een wij-
ziging van het karakter van de c.a.o. aan de orde kunnen komen. 
Omtrent mogelijkheden tot afwijken van een c.a.o. beveelt de 
stichting aan deze in de c.a.o. zelf aan te geven. Zulks is met 
name van belang, aangezien in een systeem van vrije loon-
politiek het verlenen van dispensaties niet past. 

c. De Stichting van de Arbeid erkent, dat de overheid gezien 
haar verantwoordelijkheid voor het algemeen sociaal-econo-
misch beleid en de wijze waarop zij dit beleid moet kunnen 
uitvoeren, in de loonontwikkeling, zij het bij uitzondering, moet 
kunnen ingrijpen, al. wanneer deze een ernstige verstoring van 
het economisch evenwicht veroorzaakt. Dit ingrijpen van de 
overheid kan tweeledig zijn: door middel van maatregelen in 
algemene zin en door middel van ingrijpen in een afzonder-
lijke c.a.o. 
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Uitgangspunt dient naar het oordeel van de Stichting van de 
Arbeid te zijn, dat een c.a.o. die in redelijk overleg tot stand 
is gekomen, in het algemeen in werking moet kunnen treden. 
In het licht hiervan is ingrijpen in een afzonderlijke c.a.o. 
naar haar oordeel alleen dan gemotiveerd, wanneer de over-
heid van mening is, dat deze bepaalde c.a.o. een ernstige ver 
storing van het economisch evenwicht dreigt op te roepen. 
Een dergelijke ingreep zou door de Minister dienen te gesehie-
den en zulks niet dan nadat advies is verkregen van een niet-
ambtelijke instantie, welke het vertrouwen van het centraal 
georganiseerde bedrijfsleven geniet. 

De Stichting wil de Minister voorts de bevoegdheid toe-
kennen om bij hoge uitzondering een maatregel van algemeen 
karakter te nemen, i.c. de feitelijke loonsituatie te bevrie-
zen. De stichting memoreert in dit verband, dat blijkens het 
S.E.R.-advies inzake herziening van het loonpolitieke stelsel 
dd. 12 november 1965, zoals hierboven onder 1 reeds terloops 
is aangegeven, een minderheid van de S.E.R. van oordeel was, 
dat de mogelijkheid van het afkondigen van een loonstop - het 
tijdelijk bevriezen van de feitelijke loonsituatie - . in een 
situatie, waarin een economische ontwikkeling plaatsvindt, 
die duidelijk gaat in een richting in strijd met het nationale 
economische belang, zou moeten worden opengehouden. Deze 
maatregel zou - aldus deze minderheid —, moeten worden 
afgekondigd in samenhang met andere overheidsmaatregelen, 
terwijl deze zo min mogelijk een discriminerend karakter zou 
moeten dragen. 

Naar het oordeel van de stichting zou een bevoegdheid ais 
zojuist omschreven passen in het nieuwe loonpolitieke systeem. 
Op grond van deze bevoegdheid zou de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid bij hoge uitzondering de lonen 
kunnen bevriezen. Overleg vooraf met de stichting verdiende 
naar haar oordeel aanbeveling. Daarbij zou kunnen worden 
nagegaan of de situatie van dien aard is. dat een loonstop in-
derdaad onvermijdelijk is of dat de moeilijkheden wellicht op 
andere wijze kunnen worden ondervangen. Tegelijk met het 
besluit tol afkondiging van de loonstop zou advies aan de 
S.E.R. moeten worden gevraagd over de economische situatie 
en de in verband hiermede te treffen maatregelen alsmede over 
de vraag, wanneer en op welke wijze de loonstop zou kunnen 
worden opgeheven of vervangen door andere maatregelen. 
Daarbij zou naar het oordeel van de stichting b.v. gedacht kun-
nen worden aan maatregelen van beperkte aard ten behoeve 
van werknemers, die door de loonstop in een nadelige positie 
zijn gekomen. De stichting gaat ervan uit, dat in de wettelijke 
voorziening de bevoegdheid van de Minister voldoende ruimte 
moet bieden om algemene maatregelen met verschillende mo-
daliteiten mogelijk te maken. 

d. Gezien het bovenstaande is zowel voor de overheid als 
voor het bedrijfsleven inzicht in de loonvoming noodzakelijk. 
Mede om de rechtszekerheid te bevorderen wordt een regi-
stratie van alle afgesloten ca.o.'s noodzakelijk geacht. De 
Stichting van de Arbeid is van oordeel, dat het Loonbureau 
hiervoor als de meest aangewezen instantie moet worden be-
schouwd. Zij gaat ervan uit, dat het Loonbureau mede ten 
dienste blijft staan van het bedrijfsleven. 

e. Het systeem van vrije loonvorming, waarin de contrac-
terendc partijen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor 
een afgesloten c.a.o.. verdraagt zich naar de mening van de 
stichting in beginsel niet met het opnemen in de contractuele 
sfeer van strafsancties op afwijking van de in de c.a.o. neer-
gelegde arbeidsvoorwaarden, zij het dat geen overeenstemming 
bestaat over de vraag of de sancties reeds thans dienen te 
worden afgeschaft. Aan partijen zou moeten worden over-
gelaten de naleving van de afgesloten c.a.o. zeker te stellen door 
middel van civielrechtelijke vorderingen of interne maat-
regelen. Wèl zou de overheid bij onverbindend verklaren of 
bij algemene loonmaatregelen, gericht op handhaving of her-
stel van het economisch evenwicht, deze door het opleggen 
van strafsancties moeten kunnen effectueren. 

/. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zou 
- opnieuw - de bevoegdheid dienen te hebben om bepalin-

gen van c.a.o.'s op grond van de wet van 1937 algemeen ver-
bindend te verklaren. Het verdient, naar de mening van de 
stichting, aanbeveling hierbij een adviesinstantie in te schakelen, 
waarbij gedacht zou kunnen worden aan een commissie van de 
S.E.R. ex artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. 
Aangezien bij een verzoek tot het algemeen verbindend ver-
klaren niet alleen vaak problemen inzake de werkingssfeer van 
de c.a.o. in het geding zijn, doch ook loonpolitieke aspecten, 
alsmede de invloed, de ervaring en de verantwoordelijkheid 
der betrokken organisaties, meent de stichting, dat zijzelf de 
meest aangewezen insiantie is om met deze adviserende taak 
te worden belast. 

g. Ook in een systeem van vrije loonpolitiek kan de behoefte 
blijven bestaan aan bindende regelingen. Voor zover het om 
regelingen voor één bedrijfstak gaat, dienen deze zoveel 
mogelijk door c.a.o.'s te worden vervangen. De bindende 
regelingen welke de Overheid thans op grond van het B.B.A. 
1945 ambtshalve kan opleggen, zonder dat daarbij door de 
betreffende organisaties of door de Stichting van de Arbeid 
een verzoek is gedaan, behoren naar het oordeel van de stichting 
in het nieuwe loonbcstel niet te worden gehandhaafd. 

Voorts geeft de stichting ten aanzien van de verschillen-
de soorten van bindende regeling de te volgen procedure aan, 
waarbij zij in het algemeen stelt dat deze procedure nauw 
moet aansluiten bij die, welke ten aanzien van de c.a.o. gevolgd 
zal worden. 

C. Hoofdlijnen van het loonpolitieke systeem 
1. De Regering heeft in haar overleg met de Stichting van 

de Ai beid over de van de zijde van het bedrijfsleven voorge-
stelde wijziging in het loonpolitieke stelsel verklaard, dat zij 
met de grondgedachten van een vrij loonbeleid, zoals deze van 
die zijde waren voorgesteld, kon instemmen. Deze hielden in 
de eerste plaats in. dat partijen in beginsel vrij zijn de lonen 
en andere arbeidsvoorwaarden naar eigen goedvinden te re-
gelen. Een tweede punt, dat met het eerste nauw samenhangt, 
hield in de afschaffing van het systeem van preventieve goed-
keuring door een toetsend orgaan als het College van Rijks-
bemiddelaars of de Stichting van de Arbeid. Als derde punt 
van overeenkomst tussen de Regering en de Stichting van de 
Arbeid moge genoemd worden, dat de uiteindelijke verant-
woordelijkheid voor de loonpolitiek bij de centrale overheid 
dient te berusten. De Regering zou bepalingen van afzonder-
lijke c.a.o.'s moeten kunnen onverbindend verklaren, doch 
daarnaast tevens door middel van maatregelen met een meer 
algemene werking in de loonontwikkeling moeten kunnen in-
grijpen. 

De ondergetekende wil het positief waarderen, dat de or-
ganisaties van werkgevers en van werknemers in de verschillen-
de sectoren van het bedrijfsleven de eigen verantwoordelijk-
hcid voor de totstandkoming van lonen en andere arbeids-
voorwaarden willen aanvaarden. Hij is van mening, dat in onze 
maatschappij zoveel mogelijk ruimte moet worden geschapen 
voor het dragen van deze eigen verantwoordelijkheid. Dit laat 
echter geheel onverlet, dat de overheid als hoedster van het 
algemeen belang de bevoegdheid moet houden tot ingrijpen 
in de loonontwikkeling, wanneer deze ontwikkeling de natio-
nale economische ontwikkeling in gevaar zou brengen. De be-
hartiging van het algemeen belang is bij uitstek een taak van 
de overheid. 

2. Een belangrijk onderdeel van het loonsysteem, dat 
nauw aansluit bij de in het verleden gevolgde praktijk, beteft 
de advisering door de S.E.R. per jaar over de economische 
situatie. Hierover bestaat met het centraal georganiseerde be-
drijfsleven overeenstemming. Het gaat hier om een reeds uit 
1962 daterende afspraak met het bedrijfsleven, welke naar 
het oordeel van de ondergetekende in verband daarmede geen 
wettelijke regeling behoeft. 

Ook is de Regering van oordeel, dat het gewenst is met be-
trekking tot het overleg, dat naar aanleiding van de halfjaar-
lijkse rapporten in de Stichting van de Arbeid en vervolgens 
tussen de Regering en Stichting over de loonontwikkeling 
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ware te voeren, in belangrijke mate bij de bestaande praktijk 
aan te sluiten. De Stichting van de Arbeid is tot dat overleg 
bereid. De Regering blijft grote waarde hechten aan het loon-
overleg, dat in de laatste jaren in het najaar met het bedrijfs-
leven plaatsvond. De Regering kan ermede akkoord gaan, dat 
het resultaat daarvan niet zal zijn, dat richtlijnen voor de loon-
ontwikkeling in de naaste toekomst worden vastgesteld. Niet-
temin blijft zij dit overleg van grote betekenis achten. De 
Stichting van de Arbeid heeft het nl. niet uitgesloten geacht, 
dat van haar aanbevelingen aan het bedrijfsleven kunnen uit-
gaan ten aanzien van de loonkostenontwikkeling alsmede ten 
aanzien van centrale loonpolitieke elementen. Aldus kan de 
Stichting van de Arbeid als toporgaan van het georganiseerd 
overleg een taak blijven vervullen en een eigen verantwoor-
delijkheid blijven dragen. 

3. Overgaande tot onderdelen, moge de ondergetekende 
allereerst met betrekking tot de totstandkoming van c.a.o.'s 
opmerken, dat het uitgangspunt dat partijen in beginsel vrij 
zijn in het overeenkomen van lonen en andere arbeidsvoor-
waarden, inhoudt dat de naleving van c.a.o.'s slechts door ci-
vielrechtelijke vorderingen zal kunnen worden afgedwongen. 
Toekenning van een van een c.a.o. afwijkende arbeidsvoor-
waarde zal niet langer strafbaar zijn; wel blijven hieraan uiter-
aard civielrechtelijke consequenties verbonden. Zo kan de 
werknemer het niet uitbetaalde deel van het hem volgens de 
c.a.o. toekomende loon bij de burgerlijke rechter opeisen. 

4. Van grote betekenis is, dat de overheid van de ont-
wikkeling van de loonvorming volledig op de hoogte'is. In 
dat verband is essentieel, dat partijen bij een c.a.o. worden 
verplicht, de c.a.o. bij een overheidsinstantie aan te melden. 
Voorts dient te worden onderscheiden tussen de ontwikke-
ling. zoals deze zich langs de weg van collectieve arbeidsover-
eenkomsten voltrekt en die, welke zich in de praktijk in het 
algemeen voordoet. Wat het eerste punt betreft, zij erop 
gewezen, dat de c.a.o. voor de rechtspositie van de werkne-
mers van grote en toenemende betekenis is. Ook het centraal 
georganiseerde bedrijfsleven kan op gelijke wijze als tot nu 
toe op de hoogte van de ontwikkeling blijven. Aangezien bo-
vendien de c.a.o.'s voor het gehele sociaal-economische bestel 
van belang zijn, dient de overheid omtrent de inhoud hiervan 
niet onkundig te blijven. Zo wordt tevens een centrale docu-
mentatie opgebouwd. Bovendien vervult de aanmelding een 
functie bij het toezicht van de overheid, in verband met haar 
uiteindelijke verantwoordelijkheid daarvoor, op de loonvor-
ming. Als instantie waarbij c.a.o.'s zullen moeten worden aan-
gemeld zal evenals thans het Loonbureau fungeren. Op het 
belang van de aanmelding in verband met de door de Rege-
ring te dragen verantwoordelijkheid komt de ondergetekende 
hieronder nog terug (onder 7). 

5. Een volgend punt betreft de mogelijkheid om van over-
heidswege te voorzien in een bij bepaalde ondernemingen of 
bedrijfstakken bestaande behoefte aan een met de c.a.o. ver-
gelijkbare algemene regeling van arbeidsvoorwaarden. Be-
paald is, dat hetzij op verzoek van beide partijen, hetzij op 
verzoek van de Stichting van de Arbeid, voor een onderne-
ming, een bedrijfstak of een gedeelte daarvan een regeling 
kan worden vastgesteld, welke dezelfde functie vervult als 
een c.a.o. respectievelijk als verbindend verklaarde bepalin-
gen van een c.a.o.. Deze bevoegdheid is niet nieuw; verwezen 
zij naar artikel 12 B.B.A.. Wel is de toepassingsmogelijkheid 
vergeleken met de oude bindende regeling sterk beperkt, daar 
oplegging slechts kan plaatsvinden op verzoek van partijen 
gezamenlijk of, indien het geen gezamenlijk verzoek betreft,, 
instemming van de Stichting van de Arbeid. Wat de eerste 
figuur betreft is de ondergetekende het eens met de Stichting 
van de Arbeid, dat ter voorziening in arbeidsvoorwaarden aan 
c.a.o.'s boven regelingen de voorkeur dient te worden gege-
ven. In bepaalde omstandigheden kan echter, naar het de 
ondergetekende voorkomt, aan een regeling toch behoefte 
bestaan. In het verleden is artikel 12 B.B.A. 1945 meermalen 
op verzoek van gezamenlijke partijen toegepast, indien men 
om technische of andere redenen geen c.a.o. kon of wilde slui-

ten. In het tweede geval waarborgt het vereiste van de in-
stemming van de Stichting, naar het de ondergetekende voor-
komt, dat de bevoegdheid alleen dan zal worden toegepast, 
als te dezen aanzien tussen werkgevers- en werknemersorgani-
saties op centraal niveau in voldoende mate overeenstemming 
bestaat. 

6. De bevoegdheid tot algemeen verbindend verklaring 
welke de Wet op het algemeen verbindend en het onverbin-
dend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsover-
eenkomsten van 1937 reeds aan de Minister van Sociale Za-
ken en Volksgezondheid toekent, zal door het vervallen van 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 niet 
meer door het College van Rijksbemiddelaars doch wederom 
door de Minister worden uitgeoefend. 

De procedure, welke bij het algemeen verbindend verkla-
ren wordt gevolgd, blijft verder vrijwel ongewijzigd. Overeen-
komstig haar wens zal de Stichting van de Arbeid worden 
geraadpleegd in de gevallen, dat de Minister overweegt van 
zijn bevoegdheid gebruik te maken. Evengenoemde wet van 
1937 wordt dienovereenkomstig gewijzigd. 

7. De aanmelding van c.a.o.'s, waarop hierboven werd in-
gegaan, is tevens ingepast in de procedure tot ingrijpen in af-
zonderlijke c.a.o.'s. Teneinde te voorkomen, dat de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid in een c.a.o. zou moe-
ten ingrijpen, welke reeds toepassing vindt, is op voorstel van 
het bedrijfsleven bepaald, dat een aangemelde c.a.o. eerst na 
verloop van enkele weken in werking treedt. Wil de Minister 
bepalingen van een c.a.o. onverbindend verklaren, dan dient 
hij hiertoe vóór de afloop van deze termijn, welke eventueel 
verlengd kan worden, over te gaan. 

De on verbindendverklaring, bekend uit de wet van 1937, 
kan volgens dit wetsontwerp alleen geschieden op grond van 
het algemeen sociaal-economisch belang. De Stichting van 
de Arbeid heeft geadviseerd, dat dit middel slechts bij hoge 
uitzondering zal worden gehanteerd. Van de zijde van de Re-
gering is in het overleg met de stichting verklaard, dat de Re-
gering zo weinig mogelijk van dit instrument gebruik zal ma-
ken. De ondergetekende wil hieraan toevoegen, dat. zoals in 
het recente verleden is gebleken, de onverbindendverklaring 
geen loonpolitiek instrument is. dat binnen een kort tijdsbe-
stek bij herhaling kan worden gehanteerd om een loonstij-
ging, welke over de gehele linie naar het oordeel van de Re-
gering een te hoog stijgingspercentage vertoont, binnen voor 
haar aanvaardbare grenzen te houden. 

Het middel van onverbindendverklaring leent zich slechts 
voor selectieve toepassing in die gevallen waar de ontwikke-
ling in een of enkele sectoren van het bedrijfsleven uit alge-
meen sociaal-economisch gezichtspunt beschouwd ernstige 
bezwaren oproept. De Regering zal evenwel niet aarzelen 
daar waar zulks nodig is van dit middel gebruik te maken. 

8. Algemeen aanvaard is de gedachte, dat de centrale 
Overheid de bevoegdheid dient te hebben om, indien het be-
lang van de nationale economie daartoe zou nopen, op het ge-
bied van de loonvorming maatregelen met een meer algeme-
ne strekking te nemen. 

De Stichting van de Arbeid was. zoals onder B, 2 c, is 
vermeld, van oordeel dat wanneer de loonontwikkeling een 
ernstige verstoring van de economie zou veroorzaken, de 
overheid de bevoegdheid zou moeten hebben een maatregel 
in algemene zin te treffen. Daarnaast is de Regering in over-
eenstemming met de minderheid van de S.E.R. - zie zijn 
advies van 1965 - van oordeel dat ook met het oog op de 
mogelijkheid dat de algemene economische situatie zeer ge-
spannen zou worden, de Regering de bevoegdheid zou moe-
ten blijven behouden in het belang van de nationale econo-
mie behalve op ander terrein van de economie ook ten aan-
zien van het peil van de loonkosten maatregelen te nemen. 
In artikel 10, eerste lid. is hieraan uitwerking gegeven. 

De onderscheiden S.E.R.-adviezen bevatten omtrent de 
vorm van de algemene maatregel enige voorstellen. Laatste-
lijk adviseerde de Stichting van de Arbeid - zie het hier-
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boven onder B, 2c, gestelde - tot het mogelijk maken van 
een loonpauze in de zin als in het S.E.R.-advies van 1965 was 
geadviseerd. Daarmede werd op een bevriezing van alle lonen 
en andere arbeidsvoorwaarden gedurende een aantal kalen-
dermaanden gedoeld. De ondergetekende zou voor de nadere 
uitwerking van de gedachte van bevriezing evenwel willen 
teruggrijpen naar een eerder advies van de S.E.R. over het 
loonpolitieke systeem, nl. dat van 1962. Daarin wordt zowel 
de mogelijkheid van een als voorlopig te karakteriseren loon-
pauze — bevriezing gedurende een a twee kalendermaanden 
- genoemd als die van een loonstop. Met dit laatste werd 
bedoeld een maatregel tot verlenging van de collectieve ar-
beidsovereenkomsten met een voor alle contracten gelijk aan-
tal maanden. Het is deze gedachte, welke de ondergetekende 
tot uitgangspunt heeft genomen. Hij is van oordeel, dat de 
voor een vaste termijn geldende loonpauze te zeer discrimi-
nerend zou werken. De Stichting van de Arbeid wees in haar 
recentelijk uitgebrachte adviezen de door de ondergetekende 
voorgestane gedachte van een loonstop in deze vorm af, om-
dat in de huidige praktijk van de loonvorming een relatief 
groot aantal werknemers onder meerjarige contracten valt. 
Zou een zodanig contract nog twee jaar lopen en dan alsnog 
verlenging ondergaan, dan zou het direkte effekt gering zijn. 

De ondergetekende heeft gemeend een oplossing te heb-
ben gevonden voor het door de Stichting van de Arbeid naar 
voren gebrachte bezwaar. De werkingsduur van de maatregel 
— hieronder te noemen bevriezing — wordt ingevolge de in 
het ontwerp neergelegde voorziening aan een limiet gebon-
den, zodat niet de door de stichting afgewezen figuur zou ont-
staan, dat een meerjarige ca.o. nog na verloop van jaren 
door de maatregel zou worden getroffen. Anderzijds is hij 
van oordeel, dat indien elk meerjarig contract aan elke vorm 
van bevriezing zou ontkomen, de Regering bij een uitbrei-
ding van het aantal meerjarige contracten spoedig vleugel-
lam zou kunnen geraken. Naar het oordeel van de onderge-
tekende kan door opschorting van de tussentijdse verbeterin-
gen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden ten aanzien van 
de meerjarige c.a.o.'s een effekt worden bereikt, dat in vol-
doende mate overeenkomt met de uitwerking, welke de be-
vriezingsmaatregel op kortlopende c.a.o.'s heeft. 

De ondergetekende acht het voorts gewenst dat, ook al 
dient het algemeen werkende karakter van de maatregel voor-
op te staan, de mogelijkheid wordt geopend om enkele secto-
ren, waarin geruime tijd nauwelijks enige verbetering in de 
arbeidsvoorwaarden heeft plaats gevonden, van de maatre-
gel uit te zonderen. Overleg met de Stichting van de Arbeid 
is hiervoor wenselijk. Ook zou in het overleg met de Stichting 
de wenselijkheid kunnen blijken om een loonmaatregel te 
treffen, waarbij bijvoorbeeld vergunning wordt gegeven een 
compensatie voor kostenstijgingen toe te kennen. Het ontwerp 
van wet heeft in de mogelijkheid voorzien een zodanige maat-
regel te treffen. 

Het karakter van de maatregel tot bevriezing brengt met 
zich mede, dat op overschrijding van het niveau, waarop de 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden zijn bevroren — even-
tueel verhoogd met een bijslag als waarop hierboven werd 
gedoeld - een strafsanctie komt te staan. Zulks is geheel 
in overeenstemming met hetgeen het centraal georganiseer-
de bedrijfsleven heeft geadviseerd. 

9. De laatste mogelijkheid van ingrijpen, welke volgens 
het ontwerp de Minister ter beschikking staat, is de weder-
invoering van de goedkeuring van collectieve arbeidsover-
eenkomsten, eventueel te treffen in samenhang met andere 
maatregelen op sociaal-economisch terrein. Gedurende de 
tijd, dat deze maatregel van kracht is, is er geen sprake van 
vrije loonpolitiek. Deze mogelijkheid moet derhalve als een 
ultimum remedium worden beschouwd. Zo zou de ervaring 
kunnen uitwijzen, dat toepassing van de hierboven onder 8. 
omschreven maatregel geen uitkomst kan bieden. In dat ge-
val kan naar het oordeel van de Regering een voorziening 
als hier bedoeld is, niet ontbreken. Gezien het rigoureuze ka-

rakter van deze maatregel dient deze bij algemene maatre-
gel van bestuur te worden genomen en bij de wet te worden 
bekrachtigd. 

D. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1. Werknemer. Onder 1° wordt de werknemer 
in de zin van artikel 1637« van het Burgerlijk Wetboek aan-
geduid; onder 2° wordt dezelfde categorie personen aange-
duid als in artikel Ie, onder 2°, van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945, met dien verstande, dat de for-
mulering - overeenkomstig artikel 1 van het ontwerp van Wet 
Noodwet Arbeidsvoorziening — enigszins is gewijzigd. 

Werkgever. In de omschrijving, met name uit de woorden 
„onderscheidenlijk sub 1° en sub 2°", is tot uitdrukking ge-
bracht dat als werkgever van een werknemer in de zin van 
onderdeel b, sub 1°, wordt aangemerkt degene in wiens dienst 
de werknemer arbeid verricht, en als werkgever van een 
werknemer in de zin van onderdeel b, sub 2°, degene voor 
w ie de arbeid wordt verricht. 

Loon. In afwijking van de desbetreffende bepaling van het 
B.B.A. 1945 wordt in het kader van deze wet met „loon" niet 
bedoeld de concrete beloning in geld of natura, welke de 
werkgever aan de werknemer is verschuldigd, doch het geheel 
van regelen, welke krachtens de overeenkomst tussen werkgever 
en v. erknemer met beirekking tot deze concrete beloning gel-
den. 

Verhezen moge nog worden naar de toelichting bij de arti-
kelen 10 en 12. 

Artikel 2, eerste lid. De hiergenoemde categorieën van 
personen worden in het B.B.A. 1945 (artikel 2, eerste lid) 
eveneens van het werkneir.ersbegrip uitgezonderd. De onder-
getekende is van mening, dat de bijzondere aard van de be-
trokken arbeidsverhoudingen alsmede de specifieke belonings-
systemen, welke voor deze beroepsgroepen gelden, handhaving 
van voornoemde B.B.A.-bepaling op dit punt alleszins wetti-
gen. 

Voor uitzondering van vrouwelijke werknemers, die uit-
sluitend of in hoofdzaak huishoudelijke of persoonlijke dien-
sten in de huishouding van private personen verrichten, ziet 
hij echter geen grond, weshalve deze categorie niet uit de reeks 
van artikel 2, eerste lid B.B.A. 1945 is overgenomen. 

Tweede lid. Aangesloten is bij artikel 2, tweede lid, B.B.A. 
1945; hoewel van deze bepaling geen gebruik is gemaakt, acht 
de ondergetekende het behoud van deze uiizonderingsmogelijk-
heid gewenst. De toepassing is overigens met meer waarbor-
gen omgeven: het onderhavige artikellid vereist een algemene 
maatregel van bestuur, terwijl volgens het B.B.A. 1945 de toe-
passing bij de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
berust. 

Artikel 3. Zoals hierboven onder B-2c, reeds is vermeld, 
heeft de stichting geadviseerd tot het instellen van een niet-
ambtelijke commissie, die het vertrouwen van het centraal geor-
ganiseerd bedrijfsleven geniet. Deze commissie zou de Minis-
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid ter zake van het on-
verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids-
overeenkomsten dienen te adviseren. Bij beschikking van 
18 december 1967 (Stcrt. nr. 248) is een dergelijke com-
missie, onder de naam van Loonpolitieke Advies Commissie 
(L.A.C.) ingesteld. 

De ondergetekende is van mening, dat, nu een nieuwe 
wettelijke regeling van het systeem van loonvorming wordt 
voorgespeld, in deze regeling ook een basis voor deze commissie 
behoort te worden neergelegd. Daartoe strekt dit artikel. 

Aangezien het van belang is dat de commissie, ook al is haar 
niet een vertegenwoordigend karakter toegedacht, het ver-
trouwen van het bedrijfsleven geniet, is in het vijfde lid voor-
geschreven dat omtrent de benoeming van de leden en 
plaatsvervangende leden, alsmede omtrent de aanwijzing uit 
hun midden van een voorzitter, respectievelijk plaatsvervan-
gend voorzitter, de stichting wordt gehoord. 
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Gedacht is aan een commissie van kleine omvang. De opzet 
van het systeem van benoeming en van aftreden is zodanig, 
dat de continuïteit binnen deze commissie gewaarborgd blijft. 

Artikel 4. Zoals in het algemeen deel reeds is uiteengezet, 
vervult de aanmeldingsplicht een tweeledige functie. Enerzijds 
blijft de overheid hierdoor op de hoogte van de ontwikkeling 
der regelingslonen in het algemeen alsmede van die van de 
overige verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden. Deze gege-
vens staan overeenkomstig de bestaande praktijk tevens ter be-
schikking van het centraal georganiseerde bedrijfsleven. Het 
is aan te bevelen dat de collectieve arbeidsovereenkomsten 
doorzichtig zijn en in de toelichting daarop de aangebrachte 
verbeteringen op duidelijke wijze zijn aangegeven. Anderzijds 
kan in de op de aanmelding volgende periode bedoeld in 
artikel 7 bezien worden, of de loonkostenstijging in afzon-
derlijke contracten in strijd is met het algemeen sociaal-eco-
nomisch belang. Te dien einde is het noodzakelijk, dat de 
c.a.o. bij indiening vergezeld is van een toereikende toelichting 
op de loonkostenstijging welke daaraan is verbonden. Het 
ligt in de bedoeling het Loonbureau aan te wijzen als de in-
stantie bij wie de aanmelding bedoeld in het eerste lid moet 
geschieden. Dit bureau zal dan uiteraard ook voor de toe-
passing van het tweede lid in de plaats van de Minister treden. 
Voorts moge nog worden verwezen naar de artikelen 7 en 14. 

Artikel 5, eerste lid. De hier aan de Minister verleende 
bevoegdheid kan omschreven worden als het op verzoek opleg-
gen van een regeling van arbeidsvoorwaarden, die een zelfde 
inhoud heeft als een collectieve arbeidsovereenkomst. Met de 
term „dezelfde inhoud" wordt beoogd aan te geven, dat over-
eenkomstig de definitie van artikel 1, eerste lid, van de wet van 
1927, deze regeling uitsluitend of in hoofdzaak arbeidsvoor-
waarden tot object heeft. Aangezien het hier niet gaat om een 
door partijen zelf vastgestelde regeling, leek het voorts gebo-
den de Minister aan dezelfde beperkingen te binden als de wet 
van 1937 in artikel 2, vijfde lid, oplegt. 

Zoals reeds in het algemeen deel werd opgemerkt, verdient 
het sterk de voorkeur, dat partijen zelf een c.a.o. af-
sluiten, doch het kan voorkomen, dat zulks op zekere belet-
selen stuit. Gedacht kan b.v. worden aan het geval, dat partijen 
gezamenlijk en vrijwillig de tussenkomst van de Minister in-
roepen, indien de onderhandelingen over de inhoud van een 
c.a.o. door verschil van inzicht niet tot volledige overeenstem-
ming kunnen leiden. In het verleden is het meer dan eens voor-
gekomen, dat partijen zich in een dergelijke situatie ge-
zamenlijk tot het College van Rijksbemiddelaars hebben 
gericht, teneinde te verzoeken een bindende regeling ex 
artikel 12 B.B.A. 1945 op te leggen. De ondergetekende 
is van oordeel, dat een maatregel als hier bedoeld ook in 
een nieuw stelsel van loonvorming een nuttige functie kan 
vervullen. Aangezien uitdrukkelijk als vereiste is gesteld, dat 
partijen het verzoek gezamenlijk tot de Minister dienen te rich-
ten en aangezien op afwijking geen strafsanctie is gesteld, 
is de krachtens dit artikel aan de Minister toegekende be-
voegdheid naar het de ondergetekende voorkomt zeer wel te 
verenigen met de gedachte van de vrije loonpolitiek; gezien 
evengenoemd vereiste is het niet mogelijk dat regelen ten 
aanzien van arbeidsvoorwaarden zullen worden opgelegd, 
waarmede partijen zich niet kunnen verenigen. 

Indien men in een bedrijfstak de werking van een regeling 
als in dit artikel bedoeld zou willen uitbreiden, dan biedt het 
volgende artikel onder zekere voorwaarden daartoe de moge-
lijkheid. 

Derde lid. Terwijl het eerste lid het object van deze regeling 
aangeeft, wordt in dit lid de rechtskracht geregeld. Verwezen 
moge worden naar de wet van 1927. 

Artikel 6. Deze bepaling kan tot op zekere hoogte be-
schouwd worden als een complement van de algemeen ver-
bindendverklaring, geregeld in de Wet op het algemeen ver-
bindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van col-
lectieve arbeidsovereenkomsten van 1937. Derhalve is dan 
ook - in het vierde lid - bepaald dat de regeling bedoeld in 

dit artikel dezelfde rechtskracht heeft als algemeen verbindend 
verklaarde bepalingen. De inhoud van deze regeling is aan 
dezelfde restricties onderworpen als de regeling bedoeld in 
artikel 5. 

De mogelijkheid van toepassing van de bevoegdheid tot al-
gemeen verbindendverklaring is aan enkele, uitdrukkelijk ver-
melde vereisten gebonden; de belangrijkste hiervan zijn wel 
het meerderheidsvereiste (zie artikel 2, eerste lid, van de wet 
van 1937) en de publikatieplicht (artikel 4, derde lid). In het 
onderhavige artikel is het meerderheidsvereiste niet overgeno-
men. Derhalve is het wenselijk een andere waarborg te 
stellen; te dien einde is in het tweede lid voorgeschreven dat 
indien de Stichting van de Arbeid niet zelf een verzoek tot toe-
passing heeft gedaan, in elk geval haar instemming daarmee 
is vereist. Introductie van deze waarborg maakt het onmogelijk, 
dat de maatregel zou worden toegepast zonder dat althans op 
centraal niveau in voldoende mate overeenstemming tussen 
werkgevers en werknemers bereikt is. De werkingssfeer van 
deze maatregel kan variëren van zeer ruim tot zeer beperkt. 
Op basis van dit artikel kunnen zowel op territoriale basis als 
per bedrijfstak of onderneming regelingen worden getroffen. 
Ook is het mogelijk, bijzondere voorzieningen ten behoeve van 
een specifieke categorie (b.v. buitenlandse arbeiders) te treffen. 

De publikatie van het verzoek is overeenkomstig artikel 4, 
derde lid, van meergenoemde wet van 1937 in het derde lid 
verplicht gesteld. 

Artikel 7, eerste en tweede lid. In de eerste plaats bevat 
dit artikel de (burgerrrechtelijke) sanctie op eventuele niet-
naleving van het aanmeldingsvoorschrift, genoemd in artikel 
4: de c.a.o. treedt niet in werking. Doordat de inwerkingtreding 
behalve aan de aanmelding ook aan een termijn wordt ge-
bonden, wordt bereikt, dat de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid voldoende gelegenheid heeft om te bezien 
of onverbindendverklaring van de c.a.o. moet worden over-
wogen. De termijn kan zonodig van geval tot geval worden 
verlengd. 

Derde lid. Deze bepaling houdt rekening met de mogelijk-
heid dat partijen bij een c.a.o. reeds geruime tijd voor de afloop 
van een bevriezingsperiode als bedoeld in artikel 10, hun nieuwe 
contract - of de wijziging van hun contract - overeenkomstig 
artikel 4 aanmelden. Dit kan zich voordoen zowel tijdens als 
kort voor het begin van een zodanige periode (nl. binnen 
de al of niet verlengde termijn van het eerste lid). De vraag, of 
ten aanzien van die c.a.o. een onverbindendverklaring moet 
worden overwogen, dient uiteraard te worden bezien in het 
licht van de situatie die zich bij het einde van de bevriezings-
periode voordoet. De onderhavige bepaling maakt het moge-
lijk, dat de termijn waarbinnen deze overweging ingevolge het 
in de artikelen 7 en 8 neergelegde systeem dient plaats te vinden 
wordt verlengd tot het einde van de bevriezingsperiode. 

Artikel 8. Zoals in het algemeen deel reeds is naar voren 
gebracht, dient naar het oordeel van de ondergetekende van 
de mogelijkheid van onverbindendverklaring slechts een be-
perkt gebruik te worden gemaakt. 

Afgezien hiervan draagt de onverbindendverklaring, die 
de ondergetekende in het kader van dit ontwerp, als loon-
politiek instrument, voor ogen staat een enigszins ander karak-
ter dan de gelijknamige figuur, zoals die is geregeld in de (van 
1937 daterende) Wet op het algemeen verbindend en het 
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids-
overeenkomsten. In de opzet van laatstbedoelde wet kunnen 
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten te allen tij-
de worden onverbindend verklaard, en wel indien zulks wordt 
vereist door het algemeen belang (een zeer ruim begrip, dat in 
die wet niet nader wordt omlijnd). In het stelsel van het 
onderhavige wetsontwerp gaat het om een onverbindend-
verklaring met een meer specifieke gerichtheid, nl. in het al-
gemeen sociaal-economisch belang; dit instrument zal, evenals 
onder vigueur van het B.B.A. 1945 het geval was, slechts kun-
nen worden gehanteerd zolang de betrokken c.a.o.-bepalingen 
nog niet in werking zijn getreden. De ondergetekende heeft er 
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de voorkeur aan gegeven de desbetreffende wetsbepalingen, 
anders dan in het B.B.A. 1945 is geschied, niet te gieten in 
de vorm van een beperking van de mogelijkheden die voren-
genoemde wet op het stuk der onverbindendverklaring biedt, 
doch instede daarvan in dit ontwerp een zelfstandige figuur 
van onverbindendverklaring te introduceren, die naast de 
algemener opgezette onverbindendverklaring uit de wet van 
1937 komt te staan en - als „lex specialis" - aan deze dero-
geert, hetgeen tevens meebrengt, dat de onverbindendver-
klaringsfiguur van de wet van 1937 niet meer zal kunnen 
worden gehanteerd voor de doelstellingen, waartoe c.a.o.-be-
palingen krachtens de onderhavige wet onverbindend kunnen 
worden verklaard. Uit een oogpunt van wetssystematiek biedt 
de gekozen opzet het stellige voordeel, dat de procedure-regels, 
geldende voor de onverbindendverklaring uit sociaal-econo-
mische overwegingen, niet meer zoals tot dusverre verdeeld 
zullen zijn over een tweetal wettelijke regelingen. De vraag, 
of er behoefte bestaat een handhaving van de op de onver-
bindendverklaring betrekking hebbende bepalingen van de wet 
van 1937 (artikelen 8 en 9), zal te gelegener tijd nader 
kunnen worden bezien. 

De opzet van de onderhavige procedure komt in grote lijnen 
overeen met die van artikel 8 van de Wet op het algemeen 
verbindend verklaren en het onverbindend verklaren van be-
palingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Een kenmer-
kend verschil met de onverbindendverklaring uit de wet van 
1937 is echter, dat de maatregel volgens dit ontwerp alleen 
gedurende de termijn, genoemd in artikel 7, kan plaatsvinden.. 
De loonadviescommissie bedoeld in artikel 3 fungeert als ad-
viesorgaan. Voorts zij verwezen naar de toelichting bij artikel 
21. Lid 3 van artikel 8 van evengenoemde wet van 1937 
welk artikel terugwerkende kracht aan de verbindendverklaring 
ontzegt, behoefde niet te worden overgenomen, daar de c.a.o. 
nog niet in werking is getreden op het moment, waarop de 
onverbindendverklaring plaatsvindt. 

Artikel 9. Overeenkomstig het systeem van de wet van 
1937 verbindt het onderhavige ontwerp aan de onverbindend-
verklaring uitsluitend civielrechtelijke gevolgen. Uit voornoem-
de wet is de regel overgenomen, dat de betreffende bepalin-
gen vervallen. Men vergelijke hiervoor artikel 9, eerste lid, 
van evengenoemde wet. Volledigheidshalve moge nog worden 
opgemerkt dat het tweede lid, waarbij een op een onver-
bindend verklaarde bepaling berustend beding als nietig wordt 
aangemerkt, niet is overgenomen, daar — zoals reeds 
aan het slot van de toelichting op het vorige artikel is gesteld 
- de c.a.o. nog niet in werking is getreden op het moment, 
waarop de onverbindendverklaring plaatsvindt. Het is uiter-
aard onmogelijk, dat een bepaling in een individuele arbeids-
overeenkomst op een nog niet in werking getreden c.a.o.-be-
paling zou berusten. 

Voor de periode voorafgaande aan het sluiten van een 
nieuw contract ter zake van de onverbindend verklaarde be-
palingen is in het tweede lid een voorziening getroffen. Daar-
in is het beginsel neergelegd, dat bij onverbindendverklaring de 
arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven, die laatstelijk in 
feite van toepassing waren. Uit de woorden „Het is de werk-
gever niet geoorloofd" volgt, dat de werkgever die in strijd met 
de in dit lid neergelegde norm zou handelen, onrechtmatig 
handelt. 

In het geval dat twee c.a.o.'s niet onmiddellijk op elkaar aan-
sluiten zodat enige contractloze periode daartussen ligt, 
bestaat in verband daarmede een extra moeilijkheid. Met het 
oog hierop is in het derde lid, onder b, een voorziening ge-
troffen die het de Minister mogelijk maakt de arbeidsvoor-
waarden die in dat geval van toepassing zijn, aan te geven. 

Artikel 10. Voor de toelichting en de achtergronden van 
deze bepaling zij in de eerste plaats verwezen naar het alge-
meen deel, hoofdstuk C 8. Hier ter plaatse moge met een 
enkele opmerking ten aanzien van de meer technische aspec-
ten worden volstaan. 

Eerste lid. De in een arbeidsverhouding feitelijk van toe-

passing zijnde lonen en andere arbeidsvoorwaarden worden 
gefixeerd. Hierbij zij aangetekend, dat het begrip loon in 
artikel 1 van het onderhavige wetsontwerp wordt gedefinieerd 
als de „arbeidsvoorwaarde, regelende de vergoeding van 
de werkgever aan de werknemer ter zake van diens arbeid". 
Dit betekent, dat niet een bepaald loonbedrag gefixeerd 
wordt, doch, zoals in de toelichting bij artikel 1 reeds werd 
opgemerkt, het geheel van regelen, welke krachtens de over-
eenkomst tussen werkgever en werknemer met betrekking 
tot de concrete beloning gelden. 

Tijdens de fixatieperiode blijft het derhalve mogelijk, dat 
men bij voorbeeld door overwerk- of tariefbeloning over de 
onderscheiden betalingstermijnen verschillende loonbedragen 
ontvangt. Het overwerk" of tariefbeloningssysteem zelve 
echter zal tijdens bedoelde periode niet mogen worden ge-
•wijzigd. Ook verhogingen, waarop de individuele werknemer 
b.v. op grond van de duur van zijn dienstbetrekking of de over-
gang naar een andere leeftijdsgroep aanspraak kan doen gel-
den werden door de fixatie niet opgeschort. Algemene ver-
hogingen - bij voorbeeld op grond van een zogenaamd op-
stapje in de c.a.o. - mogen echter in beginsel niet worden toe-
gepast; het vijfde lid bevat evenwel een uitzondering op dit be-
ginsel. 

Tweede lid. Tot de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, 
die door de werking van het eerste lid worden gefixeerd, kunnen 
ook zodanige behoren, die in strijd zijn met een collectieve 
arbeidsovereenkomst, loonverordening of andere wettelijke 
regeling. De onderhavige bepaling staat nu toe in een geval 
waarin bij voorbeeld het loon van een werknemer in zijn na-
deel afweek van de toepasselijke c.a.o., dit loon daaraan aan te 
passen. 

Derde en vierde lid. Deze bepalingen betreffen de duur 
van de bevriezingsmaatregel. Zoals hierboven onder C reeds is 
uiteengezet, is hiervoor een zodanig systeem gekozen, dat het 
effect voor alle takken van bedrijf en beroep zoveel mogelijk 
hetzelfde is. Om dat doel te bereiken moet rekening worden 
gehouden met de verschillen voortvloeiende uit de uiteen-
lopende tijdstippen, waarop de lonen en arbeidsvoorwaarden 
in een onderneming c.q. tak van bedrijf of beroep voor wij-
ziging in aanmerking plegen te komen. Zou men dit niet doen 
dan zou de bevriezingsmaatregel b.v. degenen die op het tijd-
stip van ingang van die maatregel nog juist onder een bijna 
geëxpireerde c.a.o. vallen veel zwaarder treffen dan degenen die 
onder een juist vernieuwde c.a.o. vallen. 

Vorenstaande gedachtengang heeft geleid tot een constructie 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een variabele ter-
mijn, waarbij primair gedacht is aan de resterende looptijd 
van de c.a.o., en een vaste termijn, welke voor alle gevallen 
dezelfde is en welke ingaat bij expiratie van de variabele ter-
mijn. Voor de variabele termijn is een maximum gesteld van 
een jaar, voor de vaste termijn een maximum van een halfjaar. 

In andere woorden zou men de maatregel ook aldus kunnen 
omschrijven, dat de lonen en andere arbeidsvoorwaarden na 
afloop van het contract, dan wel na het verstrijken van de 
werkingsduur van een regeling krachtens artikel 5 of 6 of van 
een loonverordening van een bedrijfslichaam, nog gedurende 
een vast aantal maanden blijven gelden. 

Met betrekking tot die werknemers die niet onder een c.a.o., 
regeling of verordening vallen is een afzonderlijke voorzie-
ning noodzakelijk, welke zo nauw mogelijk moet aansluiten 
bij de maatregel, zoals die voor wel onder een zodanige c.a.o., 
regeling of verordening vallende werknemers is getroffen. 
Gezien de grote verscheidenheid in casusposities is de pre-
cisering overgelaten aan de ministeriële uitvoeringsmaatregel 
(zie laatste volzin van het vierde lid). 

Vijfde lid. Door de bovengenoemde beperking van de wer-
kingsduur van de maatregel wordt voorkomen dat de arbeids-
voorwaarden van hen die vallen onder een meerjarige c.a.o. 
nog na verloop van jaren door de maatregel beheerst zouden 
blijven. Dit lid opent de mogelijkheid om met tussentijdse al-
gemene verbeteringen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
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- de zogenaamde opstapjes, die vooral in meerjarige c.a.o.'s 
voorkomen - rekening te houden. Opgemerkt zij, dat de op-
schorting van tussentijdse verbeteringen een definitief karakter 
draagt na afloop van de maatregel kan het ten gevolge van de 
bevriezing gederfde loon niet worden opgevorderd. Zulks 
blijkt uit de tekst van het onderhavige artikel in samenhang 
met de in het eerste lid van artikel 12 neergelegde verbods-
bepaling, in het bijzonder uit de in laatstgenoemd artikel voor-
komende woorden „over het tijdvak, waarvoor. . . .". 

Zesde lid. Hoewel de maatregel in beginsel van algemene 
strekking is, kan het gewenst blijken, bepaalde sectoren van het 
bedrijfs- of beroepsleven van de werking uit te zonderen. 

Zevende lid. Onder verwijzing naar het algemeen deel van 
de toelichting onder C 8 zij opgemerkt, dat deze bepaling een 
mogelijkheid opent om, indien daartoe de behoefte zou blij-
ken — b.v. in verband met bijzondere kostenstijgingen - over 
te gaan tot enige tegemoetkoming in de loonsfeer. 

Deze voorzieningen dienen niet in de c.a.o.'s te worden ver-
werkt; de bevoegdheid van de Minister bij de toepassing van deze 
bepaling grenzen aan te geven en voorschriften te stellen biedt 
hem de mogelijkheid de toestemming tot het verstrekken van 
de bedoelde tegemoetkomingen uitsluitend te doen gelden zo-
lang deze niet in de c.a.o. verwerkt zijn. 

Achtste lid. Deze bepaling waarborgt de inschakeling van 
de S.E.R. en van de Stichting van de Arbeid terzake van de 
toepassing van vorige leden van dit artikel. 

Artikel 11. Voor de nadere motivering van dit artikel, 
krachtens hetwelk het in werking treden van c.a.o.'s aan een 
ministeriële goedkeuring wordt gebonden, zij verwezen naar 
hoofdstuk C, onder 9, van deze toelichting. Voorgeschreven is, 
dat de maatregel bij algemene maatregel van bestuur dient te 
worden genomen en dat hij zal vervallen, indien niet binnen 
drie maanden een wetsontwerp tot continuering van de maat-
regel bij de Staten-Generaal is ingediend. Zou dit wetsontwerp 
worden verworpen, dan vervalt de maatregel eveneens. Hetzelf-
de geldt bij intrekking van het ontwerp. Voor de periode dat de 
maatregel geldt, kunnen bij algemene maatregel van bestuur 
tevens voor de goede uitvoering noodzakelijke voorschriften 
alsmede regelen van overgangsrecht worden gesteld. 

Artikel 12. Strafbaar gesteld wordt het „anders handelen 
dan overeenkomstig" het bij een krachtens artikel 10 bepaalde. 
De bepaling richt zich dus tegen een feitelijk handelen. Voor 
de strafbepaling is niet relevant of dit feitelijk handelen al dan 
niet geschiedde ter uitvoering van overeengekomen arbeids-
voorwaarden. 

De gekozen formulering brengt voorts met zich mee dat de 
werkgever niet alleen strafbaar is indien hij aan de werkne-
mer een loonbedrag verstrekt dat uitgaat boven het krachtens 
artikel 10 gefixeerde niveau, maar ook als hij hem een uit-
kering of vergoeding geeft die geheel buiten het kader van de 
„laatstelijk geldende arbeidsvoorwaarden" valt. 

De woorden „over het tijdvak" zijn opgenomen om duide-
lijk tot uitdrukking te brengen dat ook na beëindiging van het 
tijdvak gedurende welke de bevriezingsmaatregel gold, de 
arbeidsvoorwaarden over dat tijdvak uitsluitend door het bij en 
krachtens artikel 10 bepaalde worden beheerst; de werkne-
mers kunnen derhalve ook achteraf niet van de wergever alsnog 
het verschil tussen b.v. het c.a.o.-loon en het overeenkomstig 
artikel 10 vastgestelde loon opvorderen. 

Het tweede lid stelt, voor het geval krachtens artikel 11 
wederom de goedkeuring van collectieve arbeidsovereenkom-
sten zou worden voorgeschreven, het anders handelen dan over-
eenkomstig de goedgekeurde c.a.o. (c.q. een krachtens artikel 
5 of 6 vastgestelde regeling of een loonverordening) strafbaar, 
zulks overeenkomstig hetgeen thans krachtens artikel 17 
B.B.A. geldt. Ten aanzien van hen die niet onder een zodanige 
algemene regeling vallen geldt in die situatie, eveneens naar 
analogie van het B.B.A., de regel dat men is gebonden aan de 
arbeidsvoorwaarden die de werkgever feitelijk toepast bij de 
inwerkingtreding van het besluit tot invoering van het goed-

keuringsstelsel. Voor nieuwe arbeidsverhoudingen zijn in dat 
geval de in overeenkomstige arbeidsverhoudingen geldende 
arbeidsvoorwaarden de maatstaf (derde lid; vgl. artikel 18, 
eerste lid, B.B.A.). Het vierde lid opent de mogelijkheid tot 
het verlenen van vrijstelling of ontheffing van de bovenbedoel-
de verbodsbepalingen. Aan de vrijstelling is een algemeen wer-
kend karakter toegedacht; zij moet dan ook volgens artikel 
18 in de Staatscourant worden gepubliceerd. De ontheffing 
daarentegen is bedoeld voor individuele gevallen; zij wordt 
alleen op verzoek verleend. 

Artikel 14. Op grond van de hier geformuleerde bevoegd-
heid kan de Minister nadere regelen stellen omtrent de aan-
melding van collectieve arbeidsovereenkomsten en aangaande 
verzoeken tot vaststelling van een regeling van arbeidsvoor-
waarden als bedoeld in artikel 5 of 6. 

Zo kan, indien zou blijken, dat bij de indiening van c.a.o.'s 
onvoldoende gegevens omtrent de loonkostenstijging die met 
de daarin vervatte verbeteringen gemoeid zijn, worden overge-
legd, van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt. 

Artikel 15. Het is ook onder het nieuwe loonpolitieke sys-
teem van groot belang, dat de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid voortdurend van de feitelijke ontwikkeling 
van lonen en andere arbeidsvoorwaarden op de hoogte blijft. 
In hoofdstuk C, onder 4, werd hierop reeds gewezen. Voorts is 
het eveneens noodzakelijk, dat ingeval de artikelen 10 of 11 
toepassing zouden vinden, de naleving van de daarin vervatte 
bepalingen van overheidswege kan worden gecontroleerd. Het 
ligt in de bedoeling, de ambtenaren van de Loontechnische 
Dienst met deze tweeledige taak, nl. het inwinnen van ge-
gevens en het toezicht houden op de naleving van de wettelijke 
bepalingen te belasten en voorts de ambtenaren van het Loon-
bureau het eerstgenoemde taakgedeelte op te dragen. 

Artikel 16. Evenmin als in het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 kan een bepaling omtrent de ver-
plichting tot het verstrekken van inlichtingen in het ontwerp 
van wet worden gemist. Men vergelijke artikel 20 B.B.A. 1945. 

Artikel 17. De ondergetekende heeft alle vertrouwen, dat 
de Stichting van de Arbeid ook in de toekomst haar advise-
rende functie op loonpolitiek gebied zal blijven vervullen. An-
derzijds acht hij het echter bezwaarlijk, dat het overheids-
beleid in sterke mate van het functioneren van een privaat-
rechtelijk orgaan afhankelijk is. Hij heeft het daarom gewenst 
geacht een bepaling als de onderhavige in het ontwerp op te 
nemen. De adviserende taak zou naar zijn mening bij ont-
stentenis of afzijdigheid van de Stichting door de algemeen 
erkende centrale representatieve organisaties van werkgevers 
en van werknemers dienen te worden overgenomen (eerste 
lid). Voor de in artikel 6 voorziene inschakeling van de Stich-
ting treedt dan in de plaats een verplichting tot het horen van 
de evenbedoelde organisaties (tweede lid). 

Artikel 19. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudin-
gen 1945 kent een soortgelijke bepaling (artikel 30). 

Artikel 20. Intrekking van de derde titel van het B.B.A. 
1945 heeft tot gevolg, dat het College van Rijksbemiddelaars 
zal ophouden te bestaan. Met het oog daarop is bepaald, dat 
de in artikel 6 van de Wet plaatsing minder-valide arbeids-
krachten vervatte bevoegdheid door de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid wordt overgenomen. 

Artikel 21. Aangezien de Hoge Raad van Arbeid reeds 
lang is opgeheven, acht de ondergetekende het gewenst, dat 
de hier genoemde artikelen van de wet van 1937 worden 
aangepast. Dit is geschied door met betrekking tot het algemeen 
verbindend verklaren consultatie van de Stichting van de 
Arbeid voor te schrijven. 

Voorts komt de laatste volzin van het tweede lid van artikel 
8 van de wet van 1937 te vervallen. 
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Voor de advisering inzake onverbindendverklaring wijst dit 

ontwerp van wet immers in artikel 3 een afzonderlijke instan-
tie aan. 

Artikel 22. De ondergetekende is er bij de opstelling van 
het onderhavige artikel van uitgegaan dat de wijziging van de 
Wet op de economische delicten (wetsontwerp nr. 9608), in-
dien dit ontwerp tot wet wordt verheven, eerder tot stand zal 
komen dan de onderhavige regeling. 

De Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 


