
Zitting 1969-1970-9716 HERDRUK l ) 

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

Amendementen van de heer Van Lier c.s. 

Nr. 17 

Ingezonden 10 september 1969. 

Ondergetekenden hebben de eer de navolgende amende-
menten voor te stellen: 

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt: 
1. De laatste volzin van het derde lid vervalt. 
2. Na het vierde lid worden drie nieuwe leden ingevoegd, 

luidende: 
5. Ingeval ten aanzien van de in het eerste lid, onder a, 

bedoelde arbeidsvoorwaarden bij een bij het in werking treden 
van het besluit krachtens het eerste lid reeds in werking zijnde 
collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien in tussentijdse algc-
mene verbeteringen geldt het verbod niet voor afwijkingen van 
die arbeidsvoorwaarden, voor zover zij ertoe strekken die ver-
beteringen geheel of gedeeltelijk te verwezenlijken. 

6. Onze Minister kan, indien daartoe bijzondere redenen 
aanwezig zijn, in een besluit krachtens het eerste lid bepalen 
dat het vijfde lid niet geldt ten aanzien van verbeteringen van 
arbeidsvoorwaarden, vervat in door hem aangewezen overeen-
komsten als bedoeld in het vijfde lid. 

7. Voor de toepassing van het derde lid, eerste volzin, het 
vijfde en het zesde lid worden regelingen, vastgesteld krach-
tcns artikel 5 of 6. alsmede verordeningen van een hoofd-
bedrijfschap of bedrijfschap, met collectieve arbeidsovereen-
komsten gelijkgesteld. 

Het vijfde lid (oud) wordt vernummerd tot achtste lid. 

II 
Artikel 10a wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid vervalt onderdeel a; de onderdelen b en c 

worden gewijzigd in de onderdelen a en b; in onderdeel a 
(nieuw) wordt in plaats van „dat verbod" gelezen: het bij 
het besluit krachtens artikel 10, eerste lid, gestelde verbod. 

Het tweede lid vervalt. 

Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. 

III 
Artikel 10b, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Alvorens aan artikel 10, eerste, tweede of zesde lid, of 

10fl, eerste lid, onder a, toepassing te geven stelt Onze Minister 
de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid 
in de gelegenheid hem hun zienswijze ter zake kenbaar te 
maken; alvorens aan artikel 10, achtste lid, toepassing te geven 
stelt Onze Minister de Stichting van de Arbeid in de gelegen-
heid hem haar zienswijze ter zake kenbaar te maken. 

IV 

In artikel 18 wordt in plaats van „10, eerste of vijfde lid" 
gelezen: 10, eerste, tweede, zesde of achtste lid. 

i) Verbetering van enige misstellingen. De oorspronkelijke tekst van deze 
amendementen is gedrukt in de zitting 1968-1969. 
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Toelichting 
De bedoeling van dit amendement is om in geval van een 

algemene loonmaatregel tevoren overeengekomen tussentijdse 
verbeteringen van arbeidsvoorwaarden in principe onaangetast 
te laten tenzij in uitzonderingsgevallen en niet zonder dat de 
S.E.R. daarover is gehoord. 
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