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1. Algemeen 

Met genoegen hebben wij kennis genomen van de verschillende 
inbrengen van de leden van de fracties van respectievelijk P.v.d.A., 
C.D.A., D'66en R.P.F. 

Uit deze inbrengen menen wij te mogen afleiden dat de leden van 
genoemde fracties in algemene zin hun steun kunnen betuigen aan het 
voorliggende voorstel van wet. Niettemin hadden zij op onderdelen 
vragen. Wij hopen deze in het navolgende naar tevredenheid te kunnen 
beantwoorden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie spraken er hun bevreemding over uit 
dat na verschijning van het SER-advies op 19 juni 1981 ruim vier en een 
half jaar zijn verstreken alvorens het wetsvoorstel kon worden ingediend. 
Zij vroegen daarvoor een bevredigende verklaring, anders dan dat het 
kabinet de bescherming van elementaire werknemersrechten een lage 
beleidsprioriteit heeft gegeven. 

De eventuele suggestie als zou het kabinet de bescherming van 
elementaire werknemersrechten een lage beleidsprioriteit toekennen, 
wijzen wij van de hand. Evenmin als de leden van de P.v.d.A.-fractie 
zouden wij dit overigens een bevredigende verklaring achten. Hoewel op 
zich niet ontkend kan worden dat er sprake is geweest van een lange 
voorbereidingstijd van het wetsvoorstel, zijn daarvoor naar onze mening 
goede redenen aan te voeren. 

De kwestie van de naleving van de wettelijke minimumloonvoorschriften 
betreft een belangwekkend onderwerp. De SER heeft hierover een 
uitgebreid en gedegen advies uitgebracht, waarin de Raad een reeks van 
voorstellen doet. De zorgvuldige bestudering van deze voorstellen heeft 
de nodige tijd gekost. Daarbij komt dat de SER niet op alle onderdelen 
unaniem heeft geadviseerd, hetgeen ten aanzien van die punten voor het 
kabinet een extra afweging betekende. 

Een tweede factor betrof het in de loop van de voorbereiding op gang 
gekomen proces van toenemende terughoudendheid met betrekking tot 
regelgeving. Het instrument van wetgeving dient alleen dan overwogen te 
worden wanneer dat strikt genomen noodzakelijk is. De voorstellen van 
de SER dienden ook in dat licht te worden bezien. Dit heeft ertoe geleid 
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dat alleen die voorstellen zijn omgezet in wetgeving waar dat voor een 
doelmatige aanpak nodig werd geacht. 

Ten slotte zij gememoreerd dat op 1 7 december 1981 advies is 
gevraagd aan de Sociale Verzekeringsraad (SVR). Deze adviesaanvrage 
was een direct uitvloeisel van de SER-voorstellen met betrekking tot de 
inschakeling van de bedrijfsverenigingen bij de bevordering van de naleving 
van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De SVR bracht zijn 
advies uit op 5 januari 1984. In het advies werd aangedrongen op overleg 
tussen de Loontechnische Dienst en de Federatie van Bedrijfsverenigingen 
teneinde de praktische gang van zaken nader te bezien. Dit overleg heeft 
in de loop van 1984 plaatsgevonden. Eerst daarna kon over dit onderwerp 
een definitief standpunt worden bepaald. 

Het vorenstaande geeft naar onze mening evenzovele goede redenen 
waarom het voorstel van wet eerst nu kon worden aangeboden. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten verder op dat zij, in het 
licht van het relatief hoge percentage van de werknemers dat als «hulp-
kracht» onder het voor hen geldende minimumloonniveau wordt betaald 
omdat het zogenoemde één-derde-criterium van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag op hen van toepassing is, het des te schrijnender 
vinden, dat het kabinet de eerder gedane toezegging een wetsvoorstel 
over het één-derde-criterium vóór het kerstreces bij de Kamer te zullen 
indienen, recentelijk bij brief van 15 november 1985 heeft ingetrokken en 
daarmee, naar zij zeggen, deze kwestie op de lange baan schuift. 

Over het uitstel van de besluitvorming met betrekking tot een eventuele 
afschaffing van het één-derde-criterium is aan de vaste commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 15 april 1986 een nadere toelichting 
gezonden, waarin ook wordt ingegaan op het door deze leden genoemde 
aspect. Wij zouden derhalve naar deze toelichting willen verwijzen 
(19 208, nr. 6). 

De leden van de CD.A-fractie vroegen zich af of de verplichting tot 
verstrekking van een loonstrookje met name voor het kleinschalig 
bedrijfsleven niet tot relatief hogere kosten zou leiden. Voorts zouden zij 
het op prijs stellen te vernemen op welke wijze dit zich verhoudt tot de 
conclusie van het rapport «Heerendiensten» van de commissie-Grapper-
haus. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat het verstrekken van een 
loonstrookje aansluit bij een in elk geval in de ca.o. sfeer reeds bestaande 
vrij algemene praktijk, ook in de zogenaamde kleinschalige bedrijven. In 
de gevallen waarin hier nog geen sprake van is, kan aangenomen worden 
dat de werkgever de benodigde gegevens op eenvoudige wijze uit zijn 
eigen administratie kan halen. De verplichting behoeft ook voor het 
kleinschalig bedrijfsleven niet tot substantiële kosten te leiden, aangezien 
het hier een vrij eenvoudige administratieve handeling betreft. 

Het rapport van de commissie-Grapperhaus stelt als voorwaarde aan 
een op zichzelf staande verplichting als de verstrekking van een loon-
strookje, dat deze moet voldoen aan het criterium van de «evidente 
efficiency». Dat wil zeggen dat deze verplichting alleen aan het bedrijfsleven 
mag worden opgelegd als buiten twijfel staat, dat de lasten die daarmee 
samenhangen minder zijn dan wanneer de overheid de administratie op 
zich zou nemen. Aangezien de verstrekking van het loonstrookje per 
definitie een taak van de werkgever betreft, doet deze afwegingsproble-
matiek zich in casu niet voor. 

Voorts dient, indien het bedrijfsleven met een zelfstandige administra-
tieve verplichting wordt belast, voldaan te zijn aan de criteria van ken-
baarheid en rechtszekerheid. Dit houdt in dat de werkgever zijn verplichting 
moet kunnen overzien, en dat hij niet achteraf met sancties dient te 
worden bedreigd indien hij buiten zijn schuld in gebreke blijft. Naar onze 
mening blijkt uit de desbetreffende bepaling uit het wetsvoorstel voldoende 
duidelijk welke verplichtingen de werkgever terzake heeft. 
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Op de vraag van het lid van de fractie van de R.P.F., of de inspanningen 
van de LTD met betrekking tot de controle op de naleving van de W e t 
min imumloon en minimumvakant iebi js lag opwegen tegen de resultaten, 
zij het volgende opgemerkt . 

De onderzoekstaken van de LTD met betrekking tot het wettel i jk 
min imumloon hebben enerzijds betrekking op de controle op de naleving 
van de Wet min imumloon en minimumvakant iebi js lag en anderzijds op 
het verzamelen van informatie rond het min imumloon. Dit gebeurt aan de 
hand van het drie-jaarli jkse algemene minimumloononderzoek en aan de 
hand van de sectorenonderzoeken. Een nieuw element is - naast het 
geven van een formele basis aan de onderzoeksactivi tei ten van de LTD -
dat herhalingsonderzoeken worden verr icht in die ondernemingen waar in 
bij het eerdere onderzoek onderbetal ing is geconstateerd en de werkgever 
op die onderbetal ing is aangesproken. Deze herhal ingsonderzoeken zijn 
overigens sinds kort van start gegaan. 

Deze activiteiten van de LTD zullen er naar onze stell ige overtuiging toe 
bijdragen dat in meer gevallen dan op dit moment de werkgever over zal 
gaan tot het ongedaan maken van de onderbetal ing. Dit is des te meer 
waarschijnl i jk omdat op grond van het onderhavige wetsvoorstel ook de 
ondernemingsraad geïnformeerd zal worden over de onderbetal ing. Deze 
kan, en naar wi j verwachten, zal naar aanleiding van de door de LTD 
verstrekte informatie indien nodig actie ondernemen. Verwacht mag 
worden dat de combinat ie van de nieuwe elementen uit het wetsvoorstel 
met de bestaande onderzoeksprakti jk er toe zal leiden dat de werkzaam-
heden van de LTD zodanige resultaten zal opleveren, dat wezenli jke 
terugdr inging van de onderbetal ing het gevolg zal zijn. 

Zoals uit het bovenstaande bli jkt, is het - anders dan het lid van de 
fract ie van de R.P.F, veronderstelt - de bedoel ing éénmaal in de drie jaar 
een algemeen onderzoek te verr ichten. Dit is ook in de memor ie van 
toel icht ing vermeld. In de tussenl iggende t i jd zullen sectorger ichte 
onderzoeken worden verricht. 

In antwoord op de vraag van dit lid binnen welke termijn de resultaten 
na afloop van het onderzoek beschikbaar kunnen zijn, merken wi j op dat 
het streven er op is gericht om binnen een half jaar nadat het bezoeken 
van de bedri jven is beëindigd het desbetreffende onderzoeksrapport op 
te leveren. 

Naar aanleiding van de vraag van dit zelfde lid of de huidige format ie 
van de LTD toereikend is om de voorgenomen onderzoeken uit te voeren, 
zij opgemerkt dat de geplande onderzoeken en de daarbij behorende 
redresactiviteiten met de huidige format ie van de LTD kunnen worden 
verwezenli jkt. Wi j verwachten overigens, dat door gebruikmaking van 
automatische gegevensverwerking in de nabije toekomst meer gegevens 
kunnen worden opgeleverd en dat deze sneller kunnen worden verwerkt. 

Op grond van welke criteria worden de sectoren gekozen voor de 
sectorgewijze onderzoeken, zo vroeg het lid van de R.P.F, f ract ie. 

Vooropgesteld zij, dat in beginsel alle sectoren van het bedri j fsleven in 
aanmerking komen om onderzocht te worden. Bijzondere aandacht gaat 
evenwel uit naar sectoren waarin relatief veel werknemers met een loon 
op of rond het wettel i jk min imumloon voorkomen. Bijzondere aandacht 
gaat bovendien uit naar sectoren waarin op grond van aanwijzingen, 
welke ont leend kunnen zijn aan het algemeen onderzoek of individuele 
meldingen, relatief in veel gevallen onderbetal ing verwacht kan worden. 
Opgemerkt zij nogmaals, dat de LTD sectoren waarin onderbetal ing is 
geconstateerd en waarin bij de betrokken werkgevers is aangedrongen op 
redres, na verloop van enige t i jd aan een herhalingsonderzoek zal 
onderwerpen teneinde te bezien of redres heeft plaatsgevonden. 

Het lid van de R.P.F, fractie wi lde voorts vernemen, of bij benadering 
bekend is in welke omvang de bedri j fsverenigingen schade lijden als 
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gevolg van niet-naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantie-
bijslag. Uit navraag bij de Sociale Verzekeringsraad en de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen is gebleken, dat hierover geen gegevens beschikbaar 
zijn. 

Dit lid van de R.P.F.-fractie kon zich in principe verenigen met de 
verstrekking van een loonspecificatie, doch vroeg zich af of het zinvol was 
het brutobedrag van het wettelijk minimumloon in alle gevallen te vermelden 
Bedoeld lid vroeg of het niet beter is om bedoelde vermelding te beperken 
tot gevallen, dat het minimumloon behoort te worden uitbetaald, dan wel 
de vermelding achterwege te laten. 

De vermelding van het wettelijk minimumloon op elk loonstrookje heeft 
ten opzichte van de werknemer een duidelijk voorlichtende functie. Op die 
wijze kan immers de werknemer - zonder dat hij daarvoor langs andere 
weg informatie behoeft in te winnen - constateren of ten aanzien van 
hem de terzake geldende verplichtingen worden nagekomen. Duidelijk is 
dat er gevallen zijn waarin vermelding van het wettelijk minimumloon op 
het loonstrookje als overbodig kan worden beschouwd. Op zich achten 
wij dit geen probleem. Daarentegen ontmoet een beperking als door dit 
lid voorgesteld, onzes inziens wel bezwaren. Er zullen immers altijd 
grensgevallen zijn, waarin het juist de vraag is of het minimumloon 
behoort te worden betaald. In die gevallen is het de werknemer die moet 
kunnen bepalen of het feitelijk loon zich niet onder het niveau van het 
wettelijk minimumloon bevindt. Een en ander afwegend, blijven wij de 
mening toegedaan dat een algemene verplichting tot vermelding van het 
brutobedrag van het minimumloon het best beantwoordt aan het 
gestelde doel. 

2. De mogelijkheid van groepsacties 

De leden van de CD.A-fractie en de P.v.d.A.-fractie hechtten eraan 
een nadere uiteenzetting te ontvangen van de beslissing de mogelijkheid 
van groepsactie niet in te voeren. De leden van de fractie van D'66 
vroegen wanneer naar onze mening beoordeeld kan worden of de 
maatregelen die wèl in het wetsvoorstel zijn vervat, voldoende effect 
gesorteerd zullen hebben. De leden van de P.v.d.A.-fractie veronderstelden 
in dit verband, dat de meerderheid van de Kroonleden van de SER die 
zich (met de werknemersleden) uitsprak voor invoering van de groepsactie, 
zich heeft laten leiden door de gedachte dat de werknemerspositie in de 
onderhavige gevallen zodanig zwak is dat een interventie «van buitenaf» 
vaak de enige weg zal zijn om naleving van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag af te dwingen. 

Vooral vanuit de veronderstelling, dat de categorie niet-georganiseerde 
werknemers weleens oververtegenwoordigd zou kunnen zijn onder hen 
die niet het minimumloon uitbetaald krijgen, meenden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie dat opneming van de mogelijkheid van groepsactie in de 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag een essentiële voorwaarde 
is om naleving van de wet af te dwingen. 

In de memorie van toelichting zijn wij op de door een deel van de SER 
geopperde mogelijkheid van invoering van de groepsactie ingegaan. Wij 
hebben daarbij in het bijzonder gewezen op de vraag van de inpasbaarheid 
van de groepsactie binnen het Nederlandse rechtssysteem, in het 
bijzonder voor de gevallen waarin er, zoals hier, een duidelijk aanwijsbare 
contractuele relatie bestaat. Waar in de wetgeving de mogelijkheid van 
groepsactie thans reeds is neergelegd, betreft dit immers steeds gevallen 
waarin een zodanige contractuele relatie niet aanwezig is. 

Wij hebben, zoals ook in de memorie van toelichting is uiteengezet, als 
uitgangspunt genomen dat het, evenals thans, aan de werknemers is, zijn 
aanspraak jegens de werkgever op het wettelijk minimumloon zonodig in 
rechte geldend te maken. Wij gaan ervan uit dat de huidige sanctionering, 
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zoals deze wordt versterkt door de in het wetsvoorstel vervatte maatrege-
len, voldoende zal zijn om het verschijnsel van onderbetaling adequaat 
tegen te gaan. Reeds in de memorie van toelichting hebben wij overigens 
er op gewezen dat onzes inziens aan de verplichtingen die op het stuk van 
de sanctionering van het minimumloon op de overheid ingevolge het 
desbetreffende IA.O. verdrag rusten, volledig wordt voldaan. 

Bedacht zij in dit verband nog dat door middel van onderzoeks- en 
redresactiviteiten van de LTD zal worden getracht onderbetalingssituaties 
te herstellen. Er zij op gewezen, dat hierdoor reeds in zekere mate in een 
mogelijkheid van interventie «van buitenaf», waarbij geen sprake is van 
directe betrokkenheid van de werknemer, is voorzien. 

In dit verband moet ook worden genoemd de rapportage door de LTD 
aan de ondernemingsraad en de bespreking door de LTD van de resultaten 
van de sectoronderzoeken met de werkgevers^ en de werknemersorgani-
saties in de betrokken branche. 

De beoordeling van de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen 
kan uiteraard eerst dan zinvol plaatsvinden, wanneer daarmee geruime 
tijd ervaring is opgedaan. Een concreter tijdstip kan niet goed worden 
aangegeven. De beoordeling zal vooral moeten geschieden aan de hand 
van de resultaten, zoals die door de LTD zullen zijn geconstateerd. 

Overigens is naar ons oordeel voor de invoering van de mogelijkheid 
van groepsacties op voorhand niet voldaan aan de voorwaarden die 
daaraan in het systeem van het Nederlandse procesrecht moeten worden 
gesteld. Wij nemen daarbij tevens in aanmerking de beschouwingen die 
de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Consumentenzaken 
(ICC) in haar rapport van 18 september 1985 omtrent dit onderwerp 
heeft gegeven en met welke beschouwingen het kabinet zich inmiddels 
heeft verenigd (Zie de brief van de Staatssecretaris van Economische 
Zaken van 10 december 1985, Kamerstukken II 1985/1986, 19 342, nr. 
1, blz. 3). 

Blijkens bedoeld rapport zal de actiebevoegdheid van (consumenten)or-
ganisaties geen aanspraken van individuele personen uit contract mogen 
betreffen; het actierecht zal in ieder geval buiten de sfeer van het 
individuele contract moeten liggen. Bedacht zij dat de individuele 
werknemer een ander kan machtigen in rechte op te treden. De werkgroep 
houdt het mede behartigen in rechte van belangen van individuele 
personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, op praktische en 
principiële gronden voor niet aanvaardbaar. Wij onderschrijven dit 
standpunt wat betreft effectuering in rechte van de minimumloonverplich-
ting. 

Wij voegen hier nog het volgende aan toe. Invoering van actiebevoegdheid 
voor de vakorganisaties zou hooguit erop neer kunnen komen, dat deze 
een verklaring voor recht uitlokken, inhoudende de vaststelling dat een 
werkgever de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag niet naleeft. 
Teneinde dit als vaststaand te kunnen beschouwen, moet de rechter 
echter onder andere hebben kunnen vaststellen of er sprake is van een 
dienstbetrekking in de zin van de wet, welke de overeengekomen arbeids-
duur is, wat de leeftijd van de betrokken werknemer(s) is, of er rekening 
moet worden gehouden met loon in natura, etc. Zonder vermelding met 
name van de werknemer(s) op wie de vordering betrekking heeft, zal de 
rechter deze en dergelijke feiten niet kunnen vaststellen; evenmin zal de 
werkgever de gestelde niet-naleving kunnen bestrijden. Op deze gronden 
achten wij een verklaring voor recht, indien deze betrekking zou hebben 
op een of meer anonieme werknemers, niet goed denkbaar. Bovendien 
moet worden bedacht, dat zulk een declaratoire uitspraak - zo al bestaan-
baar - een afzonderlijke procedure van de betrokken werknemer(s), 
gericht op veroordeling tot (na-)betaling van het wettelijk minimumloon, 
niet overbodig maakt. Dit is in elk geval ongewenst uit een oogpunt van 
belasting van het justitiële apparaat. 
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3. Maatregelen ter bevordering van de naleving van de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. gingen nader in op het I.A.O.-
verdrag, nr. 131. In dit verband meenden deze leden dat er gerede twijfel 
kan bestaan over de effectiviteit van de civielrechtelijke sanctionering. Zij 
wezen daarbij op het feit dat in 1982 voor 37% van de onderbetaalde 
werknemers de werkgever na melding en aanmaning door de LTD niet 
bereid is gebleken de onderbetaling ongedaan te maken. Voorts verwezen 
deze leden naar een passage in de memorie van toelichting waarin, onder 
verwijzing naar het SER-advies, gewezen wordt op de vrees van de 
werknemer voor verstoring van de arbeidsverhouding als reden om geen 
vordering in te stellen. Deze leden concludeerden dat de ongelijke 
machtspositie tussen werkgever en werknemer zeer waarschijnlijk in vele 
gevallen de effectieve toepassing van sancties binnen de contractsverhou-
ding in de weg zal staan. In die gevallen is, zo stelden deze leden, ook 
naar het oordeel van de Raad van State niet aan de genoemde I.A.O.-
verdragsverplichting voldaan. Alvorens een conclusie op dit onderdeel te 
trekken vroegen deze leden de bewindslieden hun standpunt dat van een 
effectieve sanctiemogelijkheid sprake is, toe te lichten. Dit mede aan de 
hand van een aantal concrete vragen van deze leden. 

Ook wij zijn van mening dat het aandeel van de onderbetaalde werkne-
mers waarvoor de werkgever na aandrang van de LTD niet wil overgaan 
tot correctie van de onderbetaling (37%) hoog is. Op zichzelf is echter het 
percentage van 37 geen aanleiding om te veronderstellen dat de civiel-
rechtelijke sanctionering niet zou functioneren. De weigering van de 
werkgever om de onderbetaling ongedaan te maken is immers een 
reactie op een verzoek van de LTD, nadat deze onderbetaling heeft 
geconstateerd. Er is hier uitsluitend sprake van een actie van de LTD 
gericht op de werkgever. Deze actie staat los van een eventuele civiel-
rechtelijke procedure van de werknemer. Zoals in de memorie van 
toelichting is aangegeven zal door de onderzoeks- en redresactiviteiten 
van de LTD worden geprobeerd de onderbetaling te herstellen. Hierdoor 
kan juist de civielrechtelijke procedure zoveel mogelijk worden vermeden. 

Overigens, het zij nogmaals vermeld, blijven wij onverkort van mening 
dat met de thans in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 
neergelegde civielrechtelijke sanctionering volledig aan de I.A.O.-verdrags-
verplichting wordt voldaan. 

Ten aanzien van de door de leden van de P.v.d.A. fractie gestelde 
concrete vragen kan het volgende worden opgemerkt. 

a./b./c. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal civielrechtelijke 
procedures, ingesteld door onderbetaalde werknemers. Ook met betrekking 
tot de andere gevraagde gegevens geldt dat geen cijfers bekend zijn. 

Overigens betwijfelen wij of uit de verlangde gegevens - zo zij voorhan-
den zouden zijn - een conclusie kan worden getrokken omtrent de 
effectiviteit van de civielrechtelijke sanctie. 

d. Het LA.ü. verdrag nr. 131 is voornamelijk bekrachtigd door niet-geïn-
dustrialiseerde landen en is ook in het bijzonder gericht op ontwikkelings-
landen. Zowel België als de Bondsrepubliek Duitsland hebben het 
IA.O. verdrag niet bekrachtigd. In de Bondsrepubliek Duitsland kent men 
geen algemeen minimumloonstelsel. Alleen bepaalde groepen werknemers 
(zoals thuiswerkers) vallen onder een minimumloonregeling. In België 
bestaat wel een landelijk geldende minimumloonregeling. Over de wijze 
waarop in beide landen de naleving van de minimumloonverplichting 
wordt bewerkstelligd is geen informatie beschikbaar. 

e./f. Het bepaalde in artikel 2, eerste lid, is gericht tot de lidstaten van 
de Internationale Arbeidsorganisatie. Een lidstaat kan aan deze verplichting 
voldoen door het tot stand brengen van wetgeving. Wetgeving zou echter 
achterwege kunnen blijven, indien in een lidstaat collectieve arbeidsover-
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eenkomsten bestaan die voldoen aan de in het Verdrag gestelde voor-
waarden en de te beschermen werknemers bestrijken. 

In Nederland is aan de desbetreffende verplichting door middel van 
wetgeving voldaan. De sanctie op niet-naleving is in die wetgeving zelf 
neergelegd, te weten nietigheid van met de wet strijdige bedingen. De 
nietigheidssanctie is in het arbeidsovereenkomstenrecht een gebruikelijke 
sanctie, die ook door de I.A.O. (en andere internationale instellingen) 
wordt aanvaard. Dat bij een geschil terzake de werknemer zich tot de 
kantonrechter dient te wenden, is aan de nietigheidssanctie inherent. In 
dit verband kan dan ook niet van «overdragen van de effectuering aan 
derden» worden gesproken. 

De lidstaat blijft overigens uiteindelijk verantwoordelijk voor en aan-
spreekbaar op de naleving van het in het Verdrag bepaalde, waaronder 
artikel 2, eerste lid. Zoals reeds is gesteld, voldoet naar ons oordeel 
Nederland aan deze verplichting. Er zij nogmaals op gewezen, dat met 
het wetsvoorstel (onder meer) wordt beoogd een actievere bemoeienis 
van de overheid met de onderbetaling mogelijk te maken door de LTD de 
nodige bevoegdheden te geven. Dit betekent een versterking van de 
huidige mogelijkheden gericht op de naleving van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag. 

Het was de leden van de fractie van de P.v.d.A. onduidelijk waarom het 
kabinet niet ingaat op de suggestie van de SER om de bedrijfsverenigingen 
weliswaar geen «algemeen opsporende taak» te geven, maar toch een rol 
toe te kennen bij de signalering van onderbetaling. De SER suggereert 
dat de bedrijfsverenigingen, indien zij bij de afdracht onderbetaling ten 
opzichte van het wettelijk minimumloonniveau constateren, de werkgever 
hierover zouden kunnen inlichten. Indien deze de situatie niet corrigeert 
zouden de bedrijfsverenigingen vervolgens de werknemer kunnen 
inlichten, hem op de hoogte brengen van de openstaande procedures, 
alsook de betrokken vakorganisaties kunnen attenderen op de feiten. Op 
deze suggesties van de SER, welke in het geheel geen opsporings- of 
sanctiebeleid van de bedrijfsverenigingen impliceren, gaan de bewinds-
lieden niet in. De leden van de P.v.d.A-fractie vroegen hiervoor een 
verklaring. 

Ten aanzien hiervan kan het volgende worden opgemerkt. Naast het 
voorstel om de bedrijfsverenigingen geconstateerde gevallen van 
onderbetaling te laten melden aan de LTD, heeft de SER nog enkele 
andere suggesties gedaan met betrekking tot voorlichting en controle 
door bedrijfsverenigingen. 

Over het eerstgenoemde voorstel is door ons advies gevraagd aan de 
SVR. In de memorie van toelichting is uiteengezet waarom wij gemeend 
hebben dit voorstel van de SER niet over te nemen. 

Ten aanzien van de overige suggesties van de SER geldt dat deze reeds 
op dit moment door de bedrijfsverenigingen in de praktijk kunnen worden 
gebracht. Ten behoeve van zijn advies heeft de SVR ook hierover de 
mening van de respectievelijke bedrijfsverenigingen gevraagd. Uit de 
reactie van de bedrijfsverenigingen blijkt dat deze ook actief zijn op dit 
terrein: 

- Vier bedrijfsverenigingen geven voorlichting aan werkgevers over 
wijzigingen in het wettelijk minimumloon door middel van periodieken of 
circulaires. 

- Aan de uitkeringskant wordt door alle bedrijfsverenigingen nagegaan 
of werd betaald naar het wettelijk minimumloon. Bij geconstateerde 
afwijkingen wordt door het merendeel van de bedrijfsverenigingen de 
werkgever ingelicht. Door vier bedrijfsverenigingen wordt ook de werkne-
mer ingelicht. 

De SVR zegt hierover in zijn advies dat voortzetting van deze praktijk 
naar zijn oordeel voldoende is. Wij sluiten ons hierbij aan. Het zij de leden 
van de P.v.d.A-fractie toegegeven dat enige aandacht hieromtrent in de 
memorie van toelichting op zijn plaats zou zijn geweest. 
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Voor de volledigheid zij nog vermeld dat in het contact tussen LTD en 
de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) van de kant van de overheid 
is geïnformeerd naar de mogeljkheid dat de bedrijfsverenigingen een 
statistiek bijhouden van de door hen geconstateerde gevallen van 
onderbetaling, onderverdeeld naar branches en regio's. 

De reactie van de FBV ten aanzien hiervan was terughoudend. Men 
achtte ook voor deze methodiek wijziging van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering nodig, omdat bedoelde informatieverstrekking niet past 
binnen de wettelijke taakomschrijving van de bedrijfsverenigingen en ook 
niet binnen de geldende wettelijke bepalingen omtrent de bevoegdheden 
van de bedrijfsverenigingen inzake het verstrekken van inlichtingen. 

Wat betreft de administratief-technische aspecten, werd het alternatief 
op zichzelf niet onuitvoerbaar geacht, maar het zou nogal wat administra-
tief-organisatorische voorzieningen vergen. De FBV betwijfelde of een 
dergelijke statistiek zou beantwoorden aan het beoogde doel, te weten 
een instrument bieden voor doelgericht eigen onderzoek door de LTD. In 
dit licht bezien achtte de FBV het opzetten van een statistiek niet raadzaam. 

Tegen deze achtergrond hebben wij gemeend niet te moeten aandringen 
bij de bedrijfsverenigingen op structurering van hun activiteiten met 
betrekking tot bevordering van de naleving van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag. 

In reactie op de opmerkingen van de leden van de P.v.d.A-fractie 
omtrent het voornemen om te komen tot een werknemersaansprakelijkheid 
voor niet afgedragen werknemerspremie zij vermeld, dat op de verhouding 
tussen loonopgave en werknemersaansprakelijkheid wordt ingegaan in de 
memorie van antwoord terzake van de wijziging van de Coördinatiewet 
(Kamerstukken II, 1984/85, 18 983), welke memorie omstreeks dezelfde 
tijd als deze memorie van antwoord de Tweede Kamer zal bereiken. 

4. Het functioneren van de Loontechnische Dienst 

De leden van de P.v.d.A. fractie verbaasden zich erover dat het 
voorliggende wetsvoorstel afziet van de verplichting de betrokken 
werknemer te informeren over de onderbetaling en evenmin ruimte biedt 
voor een bericht aan de vakorganisaties. Ook de leden van de C.D.A. fractie 
had het verbaasd dat de betrokken werknemer niet over de onderzoeksre-
sultaten zal worden geïnformeerd. 

Wat betreft het inlichten van de onderbetaalde werknemer, willen wij 
op deze plaatst nogmaals onze bezwaren tegen een dergelijke verplichting 
uiteenzetten. Inlichten is naar onze mening overbodig. De werknemer 
heeft voldoende mogelijkheden zelf na te gaan of er sprake is van 
onderbetaling. Dit is zeker het geval na invoering van het loonstrookje, 
waarop immers niet alleen gegevens als het feitelijke brutoloon, de 
bedragen waaruit dit is samengesteld (basisloon, toeslagen, overwerk) en 
de inhoudingen ingevolge belasting- en premiewetgeving moeten staan, 
maar tevens het brutobedrag van het wettelijke minimumloon moet 
worden vermeld. Naast dit argument spelen er praktische problemen. 

Zo moet allereerst bedacht worden dat, gegeven de beoogde onder-
zoeksopzet, het accent ligt op de algemene en sectorgewijze onderzoeken. 
Deze onderzoeken zijn anders van aard dan bijvoorbeeld een onderzoek in 
een bepaalde onderneming, ingesteld na een klacht over onderbetaling. 
Bij de algemene en sectorgewijze onderzoeken werkt de LTD ook binnen 
één onderneming met steekproeven. Het gevolg hiervan is dat alleen de 
werknemer die binnen de steekproef valt een melding van onderbetaling 
zou kunnen ontvangen. 

Daarnaast geldt dat een verplichting tot het inlichten van de idividuele 
werknemers, van wie uit onderzoek blijkt dat zij worden onderbetaald, 
gevolgen zal hebben voor de werklast van de LTD. Bij de algemene 
minimumloononderzoeken gaat het om circa 1000 geconstateerde 
gevallen van onderbetaling per onderzoek. Het aantal onderbetaalden dat 
uit sectorgewijze onderzoeken blijkt ligt tussen de 600 en 1000. 
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Een complicerende factor in het geheel is nog dat in de periode gelegen 
tussen peildatum en afronding van het onderzoek wijzigingen optreden in 
personeelsbestand en adressenbestand. Illustratief in dit verband is dat 
bij de redresaktiviteiten van de LTD is gebleken, dat in ruim een kwart van 
de gevallen waarin de werkgever niet tot correctie van de onderbetaling 
overgaat, dit het gevolg is van het feit dat de werkgever geen kennis 
(meer) heeft van het adres van de werknemer. Navraag bij het bevolkings-
register zou dan alleen nog een oplossing kunnen bieden. 

Onze conclusie is - nog afgezien van dat wij het overbodig achten - dat 
het inlichten van alle onderbetaalde werknemers, ook die niet meer bij de 
werkgever in dienst zijn, veel extra werk voor de LTD zal betekenen. Dit 
kan betekenen dat de onderzoeksopzet, zoals die nu voorligt, niet kan 
worden gehandhaafd. De extra activiteiten zullen naar verwachting tot 
gevolg hebben dat er minder nieuw onderzoek wordt geëntameerd dan 
beoogd, hetgeen een beperking inhoudt van de effectiviteit van het 
optreden van de LTD. Gelet op het bovenstaande blijven wij van mening 
dat moet worden afgezien van een verplichting tot het inlichten van de 
betrokken werknemers. 

De leden van de P.v.d.A.fractie stelden dat de informering van de 
ondernemingsraad waarschijnlijk geen alternatief biedt. Deze leden 
zouden graag vernemen hoevelen van de 28.000 werknemers die in 1982 
werden onderbetaald, werkzaam waren in een onderneming met een 
ondernemingsraad. 

In antwoord hierop, zij vermeld dat van de onderbetaalde werknemers 
naar schatting 30% werkzaam was in ondernemingen met 35 of meer 
werknemers. 13% van deze onderbetaalde werknemers was werknemer 
bij een bedrijf met meer dan 100 werknemers. Volgens de laatste 
bekende gegevens (eind 1984) komt in 85% van de 100+ bedrijven en in 
33% van 35 + /100- bedrijven een ondernemingsraad voor. Hieruit kan 
worden berekend dat ± 17% van de onderbetaalde werknemers werkzaam 
was in een onderneming waar feitelijk een ondernemingsraad voorkomt. 

Overigens merken wij op dat in beginsel alle ondernemingen, al dan niet 
met ondernemingsraad, in aanmerking komen voor onderzoeks- en 
redresactiviteiten van de LTD. 

De leden van de P.v.d.A. fractie memoreerden in dit verband dat in het 
nader rapport wordt gewezen op de mogelijkheid van informering van de 
werkgevers- en de werknemersorganisaties, indien geen ondernemings-
raad aanwezig is. Deze leden vroegen opheldering over het feit waarom 
in het wetsvoorstel, noch in de toelichting daarop, hierover iets terug te 
vinden was. 

De reden hiervan is dat wij op dit moment niet overtuigd zijn van de 
noodzaak van een wettelijke verplichting tot informering van bedoelde 
organisaties over de door de LTD in de afzonderlijke ondernemingen 
geconstateerde onderbetaling. 

De in de betrokken branche actieve organisaties van werkgevers en van 
werknemers krijgen de rapporten van de sectoronderzoeken toegestuurd. 
Deze worden vervolgens door de LTD met de organisaties besproken, 
teneinde met hen gezamenlijk te bezien hoe een betere naleving kan 
worden bereikt in de desbetreffende branche. 

5. Artikelen 

Artikel I, onderdeel B (artikel 18a) 

De leden van de C D A . fractie vroegen zich af of de onderzoeksresultaten 
eventueel gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan waarvoor 
zij dienen. 

Wat betreft de onderzoeksresultaten op ondernemingsniveau, voorziet 
het wetsvoorstel in informatie aan de werkgever en de ondernemingsraad. 
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De informatie aan de ondernemingsraad zal geen gegevens bevatten 
waaruit de identiteit van de in het onderzoek betrokken werknemers kan 
worden afgeleid; de informatie aan de werkgever uiteraard - met het oog 
op redres - wel. Daarnaast zullen de resultaten van de algemene en van 
de sectoronderzoeken in geaggregeerde vorm gepubliceerd worden. 
Conform de huidige praktijk zullen deze publicaties worden toegezonden 
aan de beide Kamers der Staten-Generaal, de SER, de pers, enz. Zoals 
ook in de memorie van toel icht ing op het wetsvoorstel is aangegeven, 
worden die sectorresultaten besproken met de werkgevers- en werkne-
mersorganisaties of met de publiekrechteli jke organisatie in de betreffende 
branche, teneinde te bezien hoe een betere naleving kan worden bereikt. 

Tot slot zij nog opgemerkt dat de algemene en sector onderzoeken ook 
dienen voor het verzamelen van gegevens omtrent het min imumloon in 
algemene zin ten behoeve van het door de overheid te voeren sociaal-
economisch beleid. 

Artikel I, onderdeel B (artikel 18b) 

De leden van de P.v.d.A-fractie wezen erop dat het voorl iggende artikel 
18b uitsluitend de informatieverschaff ing door de werkgever regelt. Deze 
leden herinnerden eraan dat in de adviesaanvrage aan de SER het toenma-
lige kabinet de mogeli jkheid opperde dat de LTD ook zonder toestemming 
van de werkgever recht van toegang heeft tot de onderneming voor het 
verrichten van onderzoek. Het recht van toegang zou volgens de hier aan 
het woord zijnde leden vooral een funct ie kunnen hebben wanneer de LTD 
het nodig oordeelt ook informatie van de betrokken werknemer te 
verkri jgen. Deze leden zouden, nu deze mogeli jkheid is verdwenen, 
daarop gaarne een toel icht ing kri jgen. 

Inderdaad ziet artikel 18b uitsluitend op de informatieverschaff ing door 
de werkgever. Naar ons oordeel is dit ook juist. De verpl icht ing tot 
betaling van het wettel i jk min imumloon rust op de werkgever. De 
informatieverzameling in het kader van de onderzoeken naar de naleving 
van de verpl ichting dient zich derhalve op de werkgever te r ichten. 
Ingevolge het vierde lid van het artikel is de werkgever gehouden de 
gevraagde informatie volledig en naar waarheid te verstrekken. Wanneer 
de werkgever zich niet aan deze bepaling houdt, overtreedt hij artikel 184 
van het Wetboek van Strafrecht. Op deze wijze wordt naar ons oordeel 
voldoende gewaarborgd dat de LTD alle voor de onderzoeken benodigde 
informatie kan verkrijgen. 
Aan andere informatieverschaffing door werknemers zal naar onze 
mening in het algemeen geen behoefte bestaan. Overigens staat niets in 
de weg aan verzoeken om aanvullende informatie aan de betrokken 
werknemers. Betreding van de onderneming is daarvoor geen noodzakelijk 
vereiste. 

Artikel I, onderdeel C (artikel 18c) 

In tegenstell ing tot de leden van de P.v.d.A.fract ie, menen wi j dat de 
voorgestelde formuler ing van artikel 18c, derde l id, niet te ruim is. Wi j 
blijven overeenkomstig het advies van de SER, de voorkeur geven aan 
een formuler ing, die is ontleend aan artikel 6.1.9.12a nieuw B.W. De 
suggestie van de leden van de P.v.d.A. fractie om slechts die gevallen 
waarin de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, aanleiding te 
doen zijn voor matiging van de verhoging, zou een te str ingent cr i ter ium 
opleveren. Een werkgever kan immers door het moeten betalen van de 
volledige verhoging in ernstige financiële problemen geraken, evenwel 
zonder dat daardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. 
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Artikel II 

De leden van de P.v.d.A-fractie wezen reeds hiervoor erop dat aan de 
basis van het probleem van onderbetaling de informatieverstrekking aan 
de werknemer ligt. Zij juichten het in dit verband toe dat in het Burgerlijk 
Wetboek een verplichting voor de werkgever zal worden opgenomen tot 
verstrekking van een schriftelijke opgave, waarop ook het toepasselijke 
minimumloon is vermeld. Deze leden drongen er op aan te komen tot 
standaardisering van bedoelde schriftelijke loonopgave, omdat in de 
praktijk vaak blijkt dat werknemers bijzonder moeilijk wijs kunnen uit de 
gegevens die op de loonstrookjes worden verstrekt. 

Zodanige standaardisering achten wij niet gewenst. In het wetsvoorstel 
wordt dwingend voorgeschreven welke gegevens ten minste op het 
loonstrookje moeten worden vermeld. Zoals in de memorie van toelichting 
op het wetsvoorstel is gesteld sluit de voorgenomen verplichting tot 
verstrekking van een loonstrookje aan op een althans in de ca.o-sfeer 
bestaande, vrij algemene praktijk. Standaardisering, middels het stellen 
van wettelijke eisen terzake van de exacte inrichting van het strookje, zou 
betekenen dat die praktijk in bepaalde gevallen wijziging zou behoeven, 
ook waar deze thans bevredigend functioneert. Aangezien onzes inziens 
niet gesteld kan worden dat slechts één bepaalde wijze van inrichting de 
juiste is, menen wij dat voor werkgevers en werknemers en hun organisaties 
de ruimte moet blijven bestaan om - met inachtneming van de in het 
voorliggende wetsvoorstel gestelde minimumvoorschriften - te komen tot 
een op de specifieke mogelijkheden en wensen in de betrokken onderne-
ming c.q. bedrijfstak toegesneden inrichting van de opgave. Bovendien 
kunnen werknemers met eventuele nog resterende vragen terzake van de 
loonbetaling zich altijd wenden tot de daarvoor geëigende instanties 
(personeelsafdeling, belangenorganisatie, enz). 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden voorts dat de 
verplichting uitsluitend geldt indien zich «ten opzichte van de voorafgaande 
uitbetaling» wijzigingen hebben voorgedaan. Zij vroegen zich af of deze 
formulering niet een te ruime marge biedt aan werkgevers die tot nu toe 
geen opgaven hebben verstrekt, zolang zich geen wijzigingen voordoen 
kunnen deze hun ongewenste praktijk voortzetten, aldus deze leden. Deze 
leden drongen er daarom op aan hier een formulering te zoeken welke de 
allereerste verstrekking van een loonstrookje verplicht stelt, en vervolgens 
slechts in die gevallen waarin «ten opzichte van de vorige opgave» een 
wijziging heeft plaatsgevonden. 

Naar wij menen bestaat daartoe geen noodzaak. Als gevolg van 
wijzigingen in de sfeer van belastingen en premies en van de uit collectieve 
c.q. individuele arbeidsovereenkomst voortvloeiende wijzigingen van de 
beloning (bijv. periodieken) zal regelmatig tot verstrekking van een 
loonstrookje dienen te worden overgegaan. De voorgestelde formulering 
waarborgt naar ons oordeel in voldoende mate dat niet lang na het 
in werking treden van de wet informatieverschaffing terzake van de 
beloning aan de werknemer zal plaatsvinden. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i., 
G. J. M. Braks 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals-Altes 
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