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Regelen met betrekking tot de loonvorming 
(Wet op de loonvorming) 

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden bij brief van 23 mei 1969) 

Nr. 10 

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
„3. Alvorens Ons een voordracht te doen betreffende een 

algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid 
stelt Onze Minister de Stichting van de Arbeid in de gelegen-
heid hem haar zienswijze ter zake kenbaar te maken.". 

In artikel 5 wordt, onder vernummering van het derde lid 
tot vierde lid, een nieuw derde lid ingevoegd, luidende: 

„3. Onze Minister wijst een verzoek als bedoeld in het 
eerste lid niet af zonder de verzoekers in de gelegenheid te 
hebben gesteld hem van hun bezwaren daartegen te doen 
blijken.". 

In artikel 6 wordt, onder vernummering van het vierde lid 
tot vijfde lid, een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende: 

,,4. Onze Minister wijst een verzoek als bedoeld in het 
tweede lid niet af zonder de verzoeker in de gelegenheid te 
hebben gesteld hem van zijn bezwaren daartegen te doen 
blijken.". 

Artikel 9 wordt gelezen: 

„Artikel 9. 1. Een onverbindend verklaarde bepaling wordt 
geacht geen deel meer uit te maken van de collectieve arbeids-
overeenkomst. 

2. Het is de werkgever verboden in een arbeidsverhouding 
waarop een onverbindend verklaarde bepaling, zo zij ver-
bindend was, van toepassing zou zijn, ter zake van het onder-
werp van die bepaling over het tijdvak, aanvangend bij de 
onverbindendverklaring en eindigend zodra een nieuwe voor-
ziening ter zake, getroffen bij een collectieve arbeidsovereen-
komst, in werking is getreden: 

a. af te wijken van de arbeidsvoorwaarden die in die 
arbeidsverhouding laatstelijk van toepassing waren; 

b. zo het een arbeidsverhouding betreft die eerst op of na 
het in het derde lid bedoelde tijdstip is ingegaan, af te wijken 
van de arbeidsvoorwaarden die in reeds vóór dat tijdstip in-
gegane overeenkomstige arbeidsverhoudingen slechts van toe-
passing mogen zijn. 

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onder a, worden 
als de arbeidsvoorwaarden die laatstelijk van toepassing waren, 
aangemerkt: 

a. ingeval de onverbindend verklaarde bepaling zou gelden 
voor een tijdvak, onmiddellijk aansluitend op een tijdvak ge-
durende hetwelk voor dezelfde categorie van arbeidsverhou-
dingen een collectieve arbeidsovereenkomst heeft gegolden: de 
arbeidsvoorwaarden die feitelijk van toepassing waren onmid-
dellijk vóór het tijdstip van de onverbindendverklaring of, 
indien de onverbindendverklaring geschiedt na laatstbedoeld 
tijdvak, onmiddellijk vóór het tijdstip waarop dat tijdvak 
eindigt; 

b. in de overige gevallen: de arbeidsvoorwaarden die onmid-
dellijk vóór een door Onze Minister bij de onverbindendver-
klaring te bepalen tijdstip feitelijk van toepassing waren. 
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4. Onze Minister kan bij de onverbindendverklaring een 
tijdstip bepalen, dat in de plaats treedt van het in het derde lid, 
onder a, bedoelde tijdstip. 

5. Voor de toepassing van het tweede en het derde lid wor-
den regelingen, vastgesteld krachtens artikel 5 of 6, alsmede 
verordeningen van een hoofdbedrijfschap of bedrijfschap, met 
collectieve arbeidsovereenkomsten gelijk gesteld. 

6. Indien de in het tweede lid bedoelde arbeidsvoorwaarden 
in strijd waren met een collectieve arbeidsovereenkomst of met 
enige bij of krachtens de wet vastgestelde regeling, geldt het 
in dat lid gestelde verbod niet voor afwijkingen van die arbeids-
voorwaarden, voor zover zij ertoe strekken de strijdigheid op 
te heffen of te verminderen. 

7. In geval van onverbindendverklaring van een in een 
collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen bepaling die in 
een tussentijdse algemene verbetering van arbeidsvoorwaar-
den voorziet, wordt voor de toepassing van het tweede lid 
als het tijdstip waarop het in dat lid bedoelde tijdvak aan-
vangt, aangemerkt het tijdstip waarop die tussentijdse ver-
betering zou ingaan, en geldt, indien de in dat lid bedoelde 
arbeidsvoorwaarden ongunstiger zijn dan de overeenkomsti-
ge arbeidsvoorwaarden waarin bij die collectieve arbeidsover-
eenkomst is voorzien voor het tijdvak dat aan dat tijdstip 
onmiddellijk voorafgaat, het in dat lid gestelde verbod niet 
voor afwijkingen van eerstbedoelde arbeidsvoorwaarden, voor 
zover zij ertoe strekken dat verschil op te heffen of te ver-
minderen. 

8. Voor arbeidsverhoudingen die eerst op of na het in 
het derde lid bedoelde tijdstip zijn ingegaan, kan Onze Mi-
nister met betrekking tot door hem aangewezen arbeidsvoor-
waarden van het in het tweede lid gestelde verbod vrijstel-
ling of, op verzoek, ontheffing verlenen. Een vrijstelling of 
ontheffing krachtens de vorige volzin geldt onder de beper-
kingen, bij haar verlening te stellen. Aan zodanige vrijstelling 
of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 

9. Ten aanzien van een besluit krachtens het derde lid, 
onder b, of het vierde lid, is artikel 8, derde lid, tweede vol-
zin, van toepassing.". 

Paragraaf 5 wordt gelezen: 

„§ 5. Andere maatregelen in het algemeen 
sociaal-economisch belang 

Artikel 10. 1. Onze Minister kan, indien naar zijn oor-
deel het belang van de nationale economie het nemen van 
maatregelen ten aanzien van het peil van de loonkosten in 
samenhang met andere maatregelen vereist, bepalen dat het 
de werkgever verboden is ter zake van de toepassing van lo-
nen en andere arbeidsvoorwaarden over het tijdvak, bedoeld 
in het tweede lid: 

a. af te wijken van de arbeidsvoorwaarden die in de be-
trokken arbeidsverhouding onmiddellijk vóór het in werking 
treden van zijn besluit feitelijk van toepassing waren; 

b. zo het een arbeidsverhouding betreft die eerst op of 
na het tijdstip van dat in werking treden is ingegaan, af te 
wijken van de arbeidsvoorwaarden die in reeds vóór dat tijd-
stip ingegane overeenkomstige arbeidsverhoudingen slechts 
van toepassing mogen zijn. 

2. Het tijdvak waarvoor een krachtens het eerste lid 
genomen maatregel geldt, omvat: 

a. een gedeelte dat voor verschillende ondernemingen dan 
wel takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan ver-
schillend kan zijn, doch niet langer is dan een jaar; 

b. een bij het besluit vast te stellen, voor alle takken van 
bedrijf of beroep gelijk gedeelte van ten hoogste zes maan-
den. 

3. Ten aanzien van arbeidsverhoudingen, vallende onder 
een bij het in werking treden van het besluit reeds in werking 

zijnde collectieve arbeidsovereenkomst, is het in het tweede 
lid, onder a, bedoelde gedeelte binnen de daar aangegeven 
grens gelijk aan het bij dat in werking treden nog niet ver-
streken gedeelte van de dan geldende werkingsduur van die 
overeenkomst. Ten aanzien van de overige categorieën van 
arbeidsverhoudingen wordt het in het tweede lid, onder a, 
bedoelde gedeelte binnen de daar aangegeven grens bij het 
besluit vastgesteld. Voor de toepassing van de eerste volzin 
worden regelingen, vastgesteld krachtens artikel 5 of 6, als-
mede voor een bepaalde tijd geldende verordeningen van een 
hoofdbedrijfschap of bedrijfschap, met collectieve arbeids-
overeenkomsten gelijkgesteld. 

4. Indien de in het eerste lid, onder a, bedoelde arbeids-
voorwaarden in strijd waren met een collectieve arbeids-
overeenkomst of met enige bij of krachtens de wet vastge-
stelde regeling, geldt het verbod niet voor afwijkingen van 
die arbeidsvoorwaarden, voor zover zij ertoe strekken de 
strijdigheid op te heffen of te verminderen. 

5. Onze Minister kan, indien daartoe bijzondere redenen 
aanwezig zijn, in een besluit krachtens het eerste lid bepalen dat 
het verbod ten aanzien van een of meer in het besluit aan-
gewezen takken van bedrijf of beroep niet geldt. 

Artikel 10a. 1. In geval van toepassing van artikel 10, 
eerste lid, kan Onze Minister: 

a. met betrekking tot door hem aangewezen arbeidsvoor-
waarden ten aanzien waarvan bij een bij het in werking treden 
van het besluit krachtens artikel 10, eerste lid, reeds in wer-
king zijnde collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien in 
tussentijdse algemene verbeteringen, vrijstelling van het bij dat 
besluit gestelde verbod verlenen; 

b. met betrekking tot door hem aangewezen arbeidsvoor-
waarden een algemene vrijstelling van dat verbod verlenen; 

c. voor arbeidsverhoudingen die eerst op of na het tijdstip 
van het in werking treden van het besluit krachtens artikel 10, 
eerste lid, zijn ingegaan, met betrekking tot door hem aan-
gewezen arbeidsvoorwaarden van het bij dat besluit gestelde 
verbod vrijstelling of, op verzoek, ontheffing verlenen. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onder a, worden 
regelingen, vastgesteld krachtens artikel 5 of 6, alsmede ver-
ordeningen van een hoofdbedrijfschap of bedrijfschap, met col-
lectieve arbeidsovereenkomsten gelijkgesteld. 

3. Een vrijstelling of ontheffing krachtens het eerste lid 
geldt onder de beperkingen, bij haar verlening te stellen. Aan 
zodanige vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden 
verbonden. 

Artikel 10b. 1. Onze Minister geeft aan artikel 10, eerste 
lid, of 10a, eerste lid, onder b, geen toepassing zonder de 
Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid in 
de gelegenheid te hebben gesteld hem hun zienswijze ter zake 
kenbaar te maken; aan artikel 10, vijfde lid, of 10a, eerste lid, 
onder a, geeft hij geen toepassing zonder de Stichting van de 
Arbeid in de gelegenheid te hebben gesteld hem haar ziens-
wijze ter zake kenbaar te maken. 

2. Ingeval naar het oordeel van Onze Minister een onver-
wijlde toepassing van een of meer der in het eerste lid genoemde 
bepalingen noodzakelijk is, geldt het in dat lid bepaalde niet, 
met dien verstande dat Onze Minister in dat geval zo spoedig 
mogelijk alsnog, op de voet van het in dat lid bepaalde, de 
Sociaal-Economische Raad, onderscheidenlijk de Stichting van 
de Arbeid, in de gelegenheid stelt hem hun zienswijze kenbaar 
te maken over het al dan niet handhaven van zijn besluit. 

3. Het in de voorgaande leden met betrekking tot de Sociaal-
Economische Raad bepaalde geldt niet indien de Raad Onze 
Minister uit eigen beweging ter zake heeft geadviseerd. 

Artikel 11. 1. Indien naar Ons oordeel een ernstige ver-
storing van de nationale economie zich voordoet of onmiddel-
lijk dreigt en zulks het nemen van maatregelen ten aanzien 
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van het peil van de loonkosten in samenhang met andere maat-
regelen vereist, terwijl niet te verwachten is dat toepassing van 
artikel 10 uitkomst zal bieden, kan bij algemene maatregel 
van bestuur voor een tijdvak van een jaar worden bepaald dat 
collectieve arbeidsovereenkomsten om in werking te kunnen 
treden de goedkeuring behoeven van Onze Minister of van een 
bij de maatregel daartoe aangewezen orgaan. Artikel 106 is 
van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien Wij niet uiterlijk drie maanden na het in werking 
treden van een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene 
maatregel van bestuur aan de Staten-Generaal een voorstel van 
wet omtrent de handhaving van de maatregel hebben gedaan, 
alsmede indien zodanig voorstel wordt ingetrokken of ver-
worpen, vervalt de maatregel terstond. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 
de voorschriften welke voor de goede uitvoering van een krach-
tens het eerste lid vastgestelde maatregel nodig zijn, als-
mede regelen van overgangsrecht, worden gesteld. 

Artikel 11a. 1. Indien toepassing is gegeven aan artikel 
11, eerste lid, is het de werkgever verboden over het tijdvak 
waarvoor de maatregel geldt: 

a. ter zake van de toepassing van lonen en andere arbeids-
voorwaarden af te wijken van de voor hem geldende bepalin-
gen van een collectieve arbeidsovereenkomst; 

b. voor zover een collectieve arbeidsovereenkomst voor 
hem niet geldt: ter zake van de toepassing van lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden af te wijken van de in de betrokken ar-
beidsverhouding onmiddellijk vóór het in werking treden van 
het krachtens artikel 11, eerste lid, vastgestelde besluit van 
toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden of, zo het een arbeids-
verhouding betreft die eerst op of na het tijdstip van dat in 
werking treden is ingegaan, af te wijken van de arbeidsvoor-
waarden die in reeds vóór dat tijdstip ingegane overeenkomstige 
arbeidsverhoudingen slechts van toepassing mogen zijn. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden regelingen, 
vastgesteld krachtens artikel 5 of 6, alsmede verordeningen van 
een hoofdbedrijfschap of bedrijfschap, met collectieve arbeids-
overeenkomsten gelijkgesteld. 

3. Van het verbod, gesteld in het eerste lid, kan Onze Mi-
nister - dan wel, indien krachtens artikel 11, eerste lid, een 
ander orgaan is aangewezen, het aldus aangewezen orgaan -
vrijstelling of, op verzoek, ontheffing verlenen. Een vrijstelling 
of ontheffing krachtens de vorige volzin geldt onder de be-
perkingen, bij haar verlening te stellen. Aan zodanige vrij-
stelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbon-
den.". 

Paragraaf 6 („Verbodsbepalingen") vervalt. Paragraaf 7 
(„Slotbepalingen") wordt vernummerd tot paragraaf 6. 

In paragraaf 6 („Slotbepalingen") wordt vóór artikel 14 
een artikel ingevoegd, luidende: 

„Artikel 13a. Het is verboden te handelen in strijd met 
een aan een vrijstelling of ontheffing krachtens artikel 9, 10a 
of 11a verbonden voorschrift.". 

In artikel 17, eerste lid, wordt in plaats van „de artikelen 
3, vijfde lid, 5, tweede lid, 8, derde lid, en 10, achtste lid", 
gelezen: „de artikelen 2, derde lid, 3, vijfde lid, 5, tweede lid, 
8, derde lid, \0b, eerste en tweede lid, en 11, eerste lid, 
laatste volzin,". 

Na artikel 17 wordt een nieuw artikel ingevoegd, overeen-
komstig het oorspronkelijke artikel 13 luidende: 

„Artikel 17a. Het is aan allen die betrokken zijn of zijn 
geweest bij de uitvoering van deze wet, verboden hetgeen 
hun in hun hoedanigheid gebleken of medegedeeld is, verder 
bekend te maken dan voor de vervulling van de hun bij of 
krachtens deze wet opgedragen taak of ter voldoening aan 
een bij de wet opgelegde verplichting gevorderd wordt.". 

Artikel 18 wordt gelezen: 

„Artikel 18. Een besluit krachtens artikel 4, derde lid, 6, 
eerste lid, 10, eerste of vijfde lid, 14, 15, eerste lid, of 17, 
eerste lid, krachtens artikel 9, achtste lid, 10a, eerste lid, 
of 11a, derde lid, vrijstelling betreffende, of krachtens een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 11, 
derde lid, wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.". 

In artikel 19, tweede lid, wordt in plaats van „artikel 12" 
gelezen „artikel 9, 10, 11a of 13a". 

In artikel 21 wordt in plaats van de woorden „Artikel 8, 
tweede volzin, vervalt." gelezen: 

„Artikel 8, tweede lid, tweede volzin, vervalt.". 

In artikel 22 wordt in plaats van „de artikelen 12 en 16" 
gelezen: „de artikelen 9, 10, 11a, 13a en 16". 

Na artikel 22 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

„Artikel 22a. 1. Artikel 1, eerste lid, onder b, onderdeel 
1°, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 
(Stb. 1968, 657) wordt gelezen: 

„1°. een regeling als bedoeld in artikel 5 of 6 van de Wet 
op de loonvorming;". 

2. Regelingen, vastgesteld krachtens artikel 12 van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Stb. 1963, 
271), worden, zolang zij overeenkomstig artikel 25 van deze 
wet van kracht blijven, voor de toepassing van de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebijslag gelijkgesteld met de 
publiekrechtelijke regelingen, genoemd in artikel 1, eerste 
lid, onder b, onderdeel 1°, van die wet.". 

In artikel 23 vervalt: „(Stb. 1963, 271)". 


