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

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 17 juni 1969.) 

Nr. 11 

In het ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

In artikel 5, derde lid, wordt in plaats van „hem van hun 
bezwaren daartegen te doen blijken" gelezen: „hem hun be-
zwaren daartegen kenbaar te maken". 

In artikel 6, derde lid, wordt in plaats van „bezwaren schrif-
telijk bij hem kunnen worden ingebracht" gelezen: „hem be-
zwaren tegen de gevraagde toepassing van het eerste lid schrif-
telijk kunnen worden kenbaar gemaakt". 

In artikel 6, vierde lid, wordt in plaats van „hem van zijn 
bezwaren daartegen te doen blijken" gelezen: „hem zijn be-
zwaren daartegen kenbaar te maken". 

In artikel 7, derde lid, wordt in plaats van „binnen de 
werkingssfeer van de nieuwe of gewijzigde collectieve arbeids-
overeenkomst vallende" gelezen: „onder de nieuwe of gewijzig-
de collectieve arbeidsovereenkomst vallende" en in plaats van 
„artikel 10, derde lid,": „artikel 10, tweede lid,". 

In artikel 9, zesde lid, wordt in plaats van „de in het tweede 
lid bedoelde arbeidsvoorwaarden" gelezen: „de in het tweede 
lid, onder a, bedoelde arbeidsvoorwaarden". 

In artikel 9, zevende lid, wordt in plaats van „die in een 
tussentijds;, algemene verbetering van arbeidsvoorwaarden voor-
ziet" gelezen: „die ten aanzien van daarin geregelde arbeids-
voorwaarden voorziet in een tussentijdse algemene verbetering". 

In artikel 10, tweede lid, wordt in het onder a gestelde in 
plaats van „voor verschillende ondernemingen dan wel takken 
van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan" gelezen: „voor 
verschillende categorieën van arbeidsverhoudingen" en wordt 
in het onder b gestelde in plaats van „voor alle takken van 
bedrijf of beroep" gelezen: „voor alle arbeidsverhoudingen". 

Artikel 10b, eerste lid, wordt gelezen: 
„1. Alvorens aan artikel 10, eerste lid, of 10a, eerste lid, 

onder b, toepassing te geven stelt Onze Minister de Sociaal-
Economische Raad en de Stichting van de Arbeid in de ge-
legenheid hem hun zienswijze ter zake kenbaar te maken; 
alvorens aan artikel 10, vijfde lid, of 10a. eerste lid, onder a, 
toepassing te geven stelt Onze Minister de Stichting van de 
Arbeid in de gelegenheid hem haar zienswijze ter zake kenbaar 
te maken.". 

In artikel 11a, eerste lid, onder b, wordt in plaats van „het 
krachtens artikel 11, eerste lid, vastgestelde besluit" gelezen: 
„de krachtens artikel 11, eerste lid, vastgestelde 
maatregel van bestuur" en in plaats van „van toepassing 
zijnde": „geldende". 

Toelichting 

De in deze nota vervatte wijzigingen liggen alle in het redac-
tionele of wetstechnische vlak. 

De wijzigingen in de artikelen 5 en 6 beogen een aanpassing 
aan de in overeenkomstige andere bepalingen van dit wetsont-
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werp gebezigde formuleringen. Daarmee wordt de eenheid van 
terminologie gediend. 

De wijzigingen in het derde lid van artikel 7 beogen enerzijds 
een aanpassing aan de terminologie van artikel 10, aanhef derde 
lid, en anderzijds een verbetering met betrekking tot de ver-
wijzing naar artikel 10. 

De wijziging van het zesde lid van artikel 9 betreft een 
precisering die mede uit het oogpunt van duidelijkheid wenselijk 
lijkt. (Vgl. de overeenkomstige passage in de aanhef van artikel 
10, vierde lid.) 

Door de wijziging van het zevende lid van artikel 9 komt 
de strekking van deze bepaling zuiverder tot uitdrukking. (Vgl. 
de formulering van artikel 10a, eerste lid, onderdeel a.) 

De wijziging van artikel 10, tweede lid, beoogt een betere 
afstemming van de terminologie van dat artikellid op artikel 10, 
derde lid. 

Ook de wijziging van artikel 106, eerste lid, behelst slechts 
een aanpassing, ter wille van de eenheid van terminologie, aan 
de in overeenkomstige andere bepalingen van het wetsontwerp 
gebezigde formuleringen. 

In artikel 1 la, eerste lid, onder b, was absusievelijk de term 
„van toepassing zijnde" gebruikt in plaats van „geldende"; in 
dit artikelonderdeel dient, evenzeer als in onderdeel a, te wor-
den uitgegaan van de (rechtens) geldende arbeidsvoorwaarden. 
De vervanging van „besluit" door „algemene maatregel van 
bestuur" in de verwijzing naar artikel 11, eerste lid, beoogt 
slechts een aanpassing aan de terminologie van artikel 11, 
tweede lid. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 


