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Zowel de leden van de P.v.d.A.-fractie als die van de fractie van D66 
hadden nog verschillende vragen en opmerkingen met betrekking tot het 
wetsvoorstel. In deze nota willen wij graag hierop ingaan. 

1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen op welke termijn de regering 
met voorstellen zal komen met betrekking tot het één-derde-criterium in 
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het kabinet is voorne-
mens nog dit jaar te komen met een reactie op de SER-adviezen van 31 
mei 1985 en 22 augustus 1986. In deze reactie zal ook worden ingegaan 
op het één-derde-criterium. 

De leden van de fractie van D66 juichten het wetsvoorstel toe, in het 
bijzonder de verplichting die in het Burgerlijk Wetboek wordt opgenomen 
inzake het loonstrookje. Wel waren zij van oordeel dat een aantal elementen 
ten onrechte door de regering buiten de regeling is gelaten, terwijl 
daartoe door de SER - en later door de Raad van State - wel was 
geadviseerd. 

2. De mogelijkheid van groepsacties 

De kernvraag, aldus de leden van de fractie van de P.v.d.A., is, of de 
onderbetaalde werknemer die zijn arbeidsplaats wenst te behouden, 
doorgaans wel in de positie is om zijn recht op het minimumloon te 
effectueren. Deze leden waren de mening toegedaan dat dit veelal niet 
het geval is, vooral als het gaat om jonge, laagopgeleide werknemers, 
vaak van buitenlandse herkomst, die in dienst zijn van werkgevers die 
«het met de regels niet zo nauw nemen». Zulke werknemers lopen, aldus 
de leden van de P.v.d.A.-fractie, wanneer zij een vordering wegens 
onderbetaling zouden instellen, een reëel gevaar de arbeidsplaats te 
verliezen. Maar ook los daarvan zou het voor deze groepen burgers 
buitengewoon moeilijk zijn gebruik te maken van juridische middelen om 
een bestaand recht te effectueren. Tenzij de regering met harde cijfers 
anders kan aantonen, zou de juridische weg voor deze categorie werkne-
mers in feite slechts theoretisch openstaan. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
bevelen dan ook aan de mogelijkheid dat een collectief of organisatie 
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zonder opdracht van de betrokken werknemers - maar wel met hun 
medeweten - juridische actie kan ondernemen. 

Wij merken hierover het volgende op. In een uitvoerig betoog hebben 
wij in de memorie van antwoord uiteengezet, waarom de mogelijkheid 
van groepsacties in dezen niet dient te worden ingevoerd. Daarbij is 
onder meer naar voren gebracht dat het naar ons oordeel aan de betrokken 
werknemers is, hun aanspraak jegens de werkgever op het wettelijk 
minimumloon zo nodig in rechte geldend te maken. De toestemming van 
de werknemer daarvoor achten wij essentieel. 

De door de leden van de P.v.d.A.-fractie aanbevolen constructie, 
waarbij een collectief of organisatie zonder opdracht, maar wel met 
medeweten van de betrokken werknemers in rechte de vordering instelt, 
achten wij, voor zover het medeweten niet tevens met toestemming van 
de werknemer gepaard zou gaan, dan ook niet aanvaardbaar. Dit zou 
immers een niet gewenste belangenbehartiging kunnen opleveren. Verder 
wijzen de leden van de P.v.d.A.-fractie er terecht op, dat ook in de door 
hen geadviseerde opzet de namen van de betrokken werknemers bekend 
zullen zijn. In deze opzet blijven dus ook de in dit opzicht bestaande 
risico's voor verstoring van de arbeidsverhouding potentieel aanwezig. 

Wij houden dus met betrekking tot deze zaak vast aan de uitgangspunten, 
zoals vervat in het in de memorie van antwoord genoemde rapport van de 
Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Consumentzaken (ICC), 
waarnaar wij hier verder verwijzen, en welke - dit in reactie op een vraag 
van de leden van de fractie van D66 - in ieder geval ook wat betreft de 
effectuering in rechte van de minimumloonverplichting, behoren te wor-
den aangehouden. Wij gaan er vanuit dat de huidige sanctionering, zo-
als deze nog wordt versterkt door de in het wetsvoorstel vervatte maatre-
gelen, voldoende zal zijn om het verschijnsel van onderbetaling adequaat 
tegen te gaan. In het bijzonder wijzen wij op de onderzoeks- en redresac-
tiviteiten van de Loontechnische Dienst (LTD), waardoor reeds in zekere 
mate in een mogelijkheid van interventie «van buitenaf», waarbij dus geen 
sprake is van directe betrokkenheid van de werknemer, is voorzien. 

Verbaasd waren de leden van de P.v.d.A.-fractie dat de regering in dit 
verband ook nog wijst op de rapportage van de LTD aan de onderne-
mingsraad, aangezien in de memorie van antwoord wordt becijferd dat 
slechts 17% van de onderbetaalde werknemers werkzaam zal zijn in een 
onderneming welke een ondernemingsraad kent. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie vroegen de regering nog eens stil te staan bij de positie 
van de onderbetaalde werknemer, en de mate waarin deze feitelijk in 
staat mag worden geacht zijn recht op het wettelijk minimumloon te 
effectueren indien groepsactie tot de onmogelijkheden blijft behoren. Zij 
vroegen in dit verband tevens een nadere verduidelijking van de gronden 
om geconstateerde gevallen van onderbetaling niet te melden aan de 
vakorganisaties, zeker in de gevallen waarin de betrokken onderneming 
geen ondernemingsraad heeft. 

Allereerst merken wij op dat ook wij van mening zijn dat de angst voor 
verstoring van de arbeidsrelatie in een aantal gevallen een factor kan zijn 
die de werknemer doet besluiten om niet naar de rechter te gaan. Steun 
«van buitenaf» is dan ook alleszins gewenst. Dit is ook de reden waarom 
de activiteiten van de LTD worden geïntensiveerd en uitgebreid. Verder 
menen wij dat de aanwezige ondernemingsraad op zijn verantwoordelijk-
heid mag worden aangesproken. Om de ondernemingsraad in staat te 
stellen zijn wettelijk vastgelegde taak in dezen te kunnen vervullen, zal hij 
door de LTD worden ingelicht over de in de desbetreffende onderneming 
geconstateerde onderbetaling. 

Wat de rol van de vakorganisaties betreft, waren wij aanvankelijk van 
mening dat deze voldoende tot uiting zou kunnen komen op het niveau 
van de sector of bedrijfstak. De huidige praktijk is reeds dat op initiatief 
van de LTD de algemene resultaten van de sectoronderzoeken zo nodig 
worden besproken met de werkgevers- en de werknemersorganisaties in 
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de betrokken branche. De ervaring leert inmiddels echter dat, wanneer de 
onderbetaling in de sector zich concentreert bij een of enkele onderne-
mingen, het wenselijk kan zijn dat bij die werkgevers het probleem van de 
onderbetaling op een meer indringende wijze aan de orde wordt gesteld. 
Ook voor de vakorganisaties kan in deze situaties een taak zijn weggelegd. 
Wij zijn dan ook bij nader inzien bereid om in de wet op te nemen dat de 
LTD tevens de betrokken vakorganisaties zal inlichten over de in de 
afzonderlijke ondernemingen geconstateerde onderbetaling. Ook de be-
trokken werkgeversorganisaties zullen bij die gelegenheid op de hoogte 
worden gesteld. Een daartoe strekkende nota van wijziging gaat hierbij. 

3. Maatregelen ter bevordering van de naleving van de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag 

Bijzonder teleurgesteld toonden de leden van de P.v.d.A. fractie zich 
over de huns inziens slordige beantwoording van hun feitelijke vragen 
betreffende de effectiviteit van de civielrechtelijke sanctionering. Naar 
hun zin wat al te gemakkelijk stelt de regering geen gegevens beschikbaar 
te hebben over het aantal civielrechtelijke procedures ingesteld door 
onderbetaalde werknemers, om vervolgens bovendien te suggereren dat 
zulke gegevens toch niets zouden zeggen over de effectiviteit van de 
wettelijke sancties. Deze leden vroegen de regering of de feitelijke 
toegankelijkheid van de civielrechtelijke procedure niet mede bepalend is 
voor de effectiviteit van de sanctie die daarmee wordt gezocht. De aan 
het woord zijnde leden vroegen de regering haar standpunt dienaangaande 
nader te formuleren. 

Wij merken het volgende op. De stelling dat de feitelijke toegankelijkheid 
van de civielrechtelijke procedure mede bepalend is voor de effectiviteit 
van de beoogde sanctie, kan op zich worden onderschreven. Dit doet 
evenwel niet af aan het uitgangspunt dat het aan het oordeei van de 
werknemer behoort te worden overgelaten of zijn recht op betaling van 
het minimumloon ook in rechte wordt geëffectueerd. 

Wij beschikken ook thans niet over cijfers omtrent het aantal minimum-
loonvorderingen, ingesteld door onderbetaalde werknemers. Dergelijke ge 
gevens worden niet op systematische wijze en uitgesplitst naar gevallen 
bijgehouden. Overigens zou dit ook niet makkelijk te realiseren zijn, gelet 
op de in de praktijk vaak voorkomende samenloop van de minimumloon-
vordering met andere vorderingen. 

Het gaat ons te ver om, zoals de leden van de P.v.d.A. fractie doen, nu 
al de conclusie te trekken dat - uitgaande van een gering aantal gerechte-
lijke procedures - de juridische weg voor de betrokken werknemers in 
feite slechts theoretisch openstaat. Wat hiervan overigens ook zij, de 
mogelijkheid om via de rechter het recht op minimumloon af te dwingen 
dient gezien te worden als een uiterste middel. Ons streven is juist ervoor 
te zorgen dat het in de meeste gevallen niet zover behoeft te komen. De 
voorgestelde maatregelen, waarbij in het bijzonder moet worden gedacht 
aan de onderzoeks- en redresactiviteiten van de LTD, moeten in dat licht 
worden gezien. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie kwamen terug op de mogelijkheid de 
bedrijfsverenigingen een signaleringstaak te geven, zoals de SER voorstelt. 
Zij constateerden met instemming dat «het merendeel der bedrijfsvereni-
gingen» reeds de gewoonte heeft de werkgever in te lichten bij gebleken 
onderbetaling, en een viertal ook de werknemer op de hoogte brengt. Om 
dit gegeven naar waarde te kunnen schatten vroegen de leden nog welke 
bedrijfsverenigingen werkgever en werknemer niet inlichten; zij vreesden 
namelijk dat dit weleens juist de bedrijfsverenigingen zouden kunnen zijn 
in sectoren waar veel onderbetaling voorkomt. Gaarne zagen zij van de 
regering wat meer specifieke gegevens tegemoet over het gedrag van 
verschillende bedrijfsverenigingen, in het bijzonder die welke opereren in 
sectoren waar veel onderbetaling voorkomt. 
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Zoals in de memorie van antwoord vermeld, gaan alle bedrijfsverenigin-
gen aan de uitkeringskant na of werd betaald naar het wettelijk minimum-
loon. Uit nader ingewonnen informatie bij de bedrijfsverenigingen blijkt, 
dat momenteel alle bedrijfsverenigingen, zowel de zelfadministrerende, 
als die welke hun administratie hebben ondergebracht bij het Gemeen-
schappelijk Administratiekantoor (GAK), de werkgever inlichten bij 
gebleken onderbetaling. 

Uit diezelfde informatie blijkt, dat momenteel 6 van de 26 bedrijfsvere-
nigingen tevens de werknemer inlichten. Onder deze zes vallen niet de 
Bedrijfsvereniging Detam (detailhandel) en de Bedrijfsvereniging Horeca, 
wel de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (land- en tuinbouw) 
en de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (schoonmaaksector). 

Ten aanzien van de door de leden van de P.v.d.A. fractie gevraagde 
specifieke gegevens omtrent het gedrag van verschillende bedrijfsvereni-
gingen, kan opgemerkt worden dat de bedrijfsverenigingen globaal 
dezelfde werkwijze volgen, namelijk door schriftelijk de werkgever en de 
werknemer in te lichten, waarbij vaak ook de werkgever gevraagd wordt 
naar de reden van de onderbetaling. Dit laatste geldt in ieder geval voor 
de bedrijfsverenigingen, aangesloten bij het GAK. In het geval van de 
Detam wordt als extra activiteit daarna bij de eerstvolgende looncontrole 
nagegaan of inmiddels wel wordt betaald conform het wettelijk minimum-
loon. 

De ieden van de fractie van D66 betreurden het niet opnemen van 
sanctiebepalingen (buiten de mogelijkheid van een civiele procedure) in 
het wetsvoorstel. Aangezien civiele procedures dikwijls lange tijd worden 
uitgesteld uit angst van de werknemer voor het verlies van zijn of haar 
baan of het verstoren van de arbeidsverhoudingen, zou naar de mening 
van deze leden opname van sancties in de wet aanbeveling verdienen. 
Ook het materieel voldoen aan de verplichtingen uit de betreffende 
lAO-aanbeveling maken het opnemen van «straffen of andere sancties» 
wenselijk, aldus deze leden. 

In verband met het bovenstaande waren deze leden van mening dat 
ook de «redres-activiteiten» van de LTD in de wet zouden dienen te 
worden geregeld. De mogelijkheden van de LTD in dezen missen ieder 
dwingend karakter in de richting van de werkgever. Regeling van het 
redresrecht, gecompleteerd met de opname van sancties, zouden in het 
belang zijn van een goede naleving van de wet. 

Uit de vraag van bovenstaande leden omtrent het ontbreken van 
sancties in de wet menen wij te mogen afleiden, dat deze leden hierbij 
het oog hadden op een strafrechtelijke sanctionering van de wet. Voor 
de beantwoording van deze vraag zouden wij willen verwijzen naar het 
unamien afwijzende standpunt van de SER op dit punt. Zoals reeds in de 
memorie van toelichting is gesteld, wordt dit standpunt door ons onder-
schreven. Vooralsnog wordt volstaan met de huidige in de Wet minimum-
loon en minimumvakantiebijslag neergelegde civielrechtelijke sanctionering. 
Ook in het licht van de verdragsverplichtingen vormt deze nietigheids-
sanctie een in het arbeidsovereenkomstenrecht gebruikelijke en ook door 
de Internationale Arbeidsorganisatie erkende sanctie. Aldus wordt één 
van de door het desbetreffende lAO-verdrag mogelijk gemaakte instru-
menten voor effectuering gehanteerd, terwijl om aan de verplichtingen 
van dat verdrag te voldoen, zodanige sanctie ook voldoende is. 

Omtrent «redresactiviteiten» van de LTD zij het volgende opgemerkt. 
Dat de LTD geen middelen beschikbaar heeft om de werkgevers te dwingen 
daadwerkelijk tot redres over te gaan is op zich juist. Zulks spoort ook 
met het karakter van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en 
de rol van de LTD als overheidsinstantie daarbij. In laatste instantie kan 
de werkgever door een rechterlijke uitspraak tot naleving van de wet 
gedwongen worden. Herhaald zij dat de LTD de betrokken werkgever 
stellig zal blijven wijzen op de uit het wettelijk minimumloon voortvloeiende 
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verplichtingen en bij die werkgever ook zal aandringen op redres; voor 
voortzetting van deze activiteiten - welke in de praktijk bepaald niet 
betekenisloos zijn gebleken - behoeft geen wettelijke regeling te worden 
getroffen. 

Voorts willen wij nogmaals wijzen op de ingeval van geconstateerde 
onderbetaling voorziene herhalingsonderzoeken. Ook voor deze onderzoe-
ken geldt dat de werkgever gehouden is de benodigde informatie te 
verstrekken en dat de resultaten mede aan de ondernemingsraad en de 
desbetreffende werkgevers- en werknemersorganisaties zullen worden 
medegedeeld. Aldus zullen genoemde organisatie ook kennis krijgen van 
de weigerachtigheid van een werkgever om tot redres over te gaan. Via 
de hen ter beschikbaar staande middelen kunnen zij dan druk op die 
werkgever uitoefenen om de onderbetaling alsnog ongedaan te maken. 
Als dit alles niet mocht helpen, dan dient het aan het inzicht van de 
betrokken werknemers over te worden gelaten of actie in rechte moet 
worden ondernomen. 

4. Het functioneren van de Loontechnische Dienst 

De leden van de P.v.d. A-fractie constateerden dat de regering zich ten 
aanzien van het inlichten van de werknemer door de LTD ingeval van 
gebleken onderbetaling nogal ambivalent opstelt. Eensdeels zouden de 
werknemer «voldoende mogelijkheden» ter beschikking staan «om zelf na 
te gaan of er sprake is van onderbetaling», andersdeels zou de «werklast» 
van de LTD zulks niet toestaan. Deze leden vroegen zich af of eerstge-
noemde overweging staande kan blijven gezien de categorie werknemers 
waarvan hier sprake is, zelfs nadat het loonstrookje een verplichting is 
geworden in de zin van het voorliggende wetsvoorstel. Daarnaast betwij-
felden deze leden of de werklast van de LTD een overweging kan zijn, als 
men bedenkt dat het hier om het verzenden van een standaardbrief gaat. 
Gaarne zouden zij hierop een reactie van de regering vernemen. 

De leden van de fractie van D66 bekritiseerden de regering voor het 
feit dat de bepaling dat van de door de LTD geconstateerde onderbetaling 
opgave wordt gedaan aan de ondernemingsraad, niet wordt uitgebreid 
tot een opgave aan de individuele werknemers. De Raad van State wees 
er op dat ontduiking van de Wet minimumloon nu juist vaak voorkomt in 
kleinere bedrijven, waar geen ondernemingsraad bestaat. Aanpassing van 
het wetsvoorstel leek deze leden geboden. 

Wij blijven erbij dat met het loonstrookje het inlichten door de LTD van 
de werknemer in feite overbodig wordt. Wij menen dat het loonstrookje 
voldoende informatie bevat voor de werknemer om zelf na te gaan of 
overeenkomstig de wettelijke minimumloonvoorschriften wordt betaald. 
Ingeval van vragen zijn er diverse instanties waartoe de werknemer zich 
kan wenden. 

Ten aanzien van de relativering die de leden van de P.v.d.A. fractie 
aanbrengen met betrekking tot de werklast van de LTD, merken wij op dat 
individueel bezien de gevallen van onderbetaling zeker niet standaard 
zijn; te denken valt aan verschillen ten gevolge van leeftijd, normale 
arbeidsduur, feitelijke arbeidsduur deeltijd en loon in natura. Mocht 
informatie hierover in de brief ontbreken, dan zullen betrokkenen zich 
zeker met nadere vragen tot de LTD wenden. 

Anders dan de leden van de fractie van D66, menen wij dat het al 
dan niet aanwezig zijn van een ondernemingsraad geen doorslaggevende 
factor is voor de beantwoording van de vraag of de werknemer door de 
LTD moet worden ingelicht. De Raad van State zag het inlichten door 
de LTD van de werknemer als een mogelijke psychologische steun voor 
betrokkene bij het zelf ondernemen van acties, in het bijzonder als er 
geen ondernemingsraad was die pressie op de werkgever zou kunnen 
uitoefenen. In het nader rapport hebben wij reeds blijk gegeven van onze 
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scepsis ten aanzien van het door de Raad veronderstelde psychologische 
effect. 

De uitbreiding van de activiteiten en mogelijkheden van de LTD werd 
door de leden van de fractie van D66 ondersteund. Zij waren echter van 
mening dat voor een goede uitvoering van de wet het toegangsrecht tot 
een onderneming in de wet zou moeten worden opgenomen. 

Wij zouden op deze plaats willen herhalen wat hieromtrent in de 
memorie van antwoord is vermeld (blz. 10). Bij die gelegenheid is 
opgemerkt, dat de informatieverzameling in het kader van de onderzoeken 
zich richt tot de werkgever, die hoe dan ook gehouden is de informatie 
volledig en naar waarheid te verstrekken. Deze informatieplicht van de 
werkgever is strafrechtelijk gesanctioneerd (artikel 184 Wetboek van 
Strafrecht). Een en ander biedt naar onze mening voldoende garanties 
voor het beschikbaar komen van de benodigde informatie. Een wettelijk 
geregeld toegangsrecht tot de onderneming achten wij in dit licht 
overbodig. Ook met het oog op eventuele informatieverschaffing door de 
werknemer - waarvoor wij overigens in het algemeen geen aanleiding 
zien - bestaat voor opname van een toegangsrecht geen noodzaak; een 
desbetreffend verzoek kan immers ook buiten de onderneming tot de 
werknemer worden gericht. 

5. Artikelen 

De leden van de P.v.d.A-fractie kwamen tenslotte terug op de voorge-
stelde formulering van artikel 18c, derde lid, van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag. Blijkens dat derde lid is de rechter tot matiging 
van de verhoging bevoegd, indien toekenning van de volledige verhoging 
in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen 
voor de werkgever zou leiden. De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben in 
het verlopig verslag destijds de voorkeur uitgesproken voor een formule-
ring, waarbij slechts die gevallen waarin de continuïteit van de onderneming 
in gevaar komt, aanleiding zouden kunnen zijn tot matiging van de 
verhoging. In de memorie van antwoord hebben wij aangegeven, de door 
ons voorgestelde formulering adequaat te achten. Wij zouden het, zo 
gaven wij toen aan, een te stringent criterium vinden, indien alleen die 
gevallen waarin de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, 
aanleiding zouden kunnen zijn voor een matiging van de verhoging. Wij 
gaven daarbij als voorbeeld, dat een werkgever door het moeten betalen 
van de volledige verhoging in ernstige financiële problemen kan geraken, 
zonder dat daardoor de continuïteit van de desbetreffende onderneming 
in gevaar komt. Ook in die situatie zou van «kennelijk onaanvaardbare 
gevolgen voor de werkgever» sprake kunnen zijn. Of in het concrete geval 
tot matiging moet worden overgegaan is overigens ter beoordeling van 
de rechter. Wij blijven derhalve de voorkeur geven aan de door ons 
voorgestelde formulering en zien ook overigens geen reden om met 
betrekking tot deze zaak af te wijken van de algemene regeling, vervat in 
artikel 6.1.9.12a nieuw BW. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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