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Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER DOEF CS. 
Ontvangen 10 december 1979 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

Artikel I, onder C, 2°, wordt gelezen als volgt: 

2° Aan het artikel worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 
4. Het percentage, genoemd in het eerste lid van dit artikel en in het eerste 

lid van artikel 16, wordt door Onze Minister telkens met ingang van 1 juni 
verhoogd of verlaagd overeenkomstig het verschil tussen het gemiddelde 
percentage vakantiebijslag in collectieve arbeidsovereenkomsten op 31 
maart van het lopende kalenderjaar en dat op 31 maart van het voorafgaan-
de kalenderjaar. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt be-
paald, hoe voor de toepassing van de voorgaande volzin het gemiddelde 
percentage vakantiebijslag in collectieve arbeidsovereenkomsten wordt be-
paald en hoe het verschil wordt berekend. 

5. Onze Minister vraagt in februari 1982 aan de Sociaal-Economische 
Raad advies over de vraag, of de ontwikkeling van het niveau van de in col-
lectieve arbeidsovereenkomsten overeengekomen minimumbedragen van 
de vakantiebijslag de vaststelling van een minimumbedrag voor de aan-
spraak van de werknemer jegens zijn werkgever ingevolge het eerste lid 
wenselijk maakt. Nadat dit advies is uitgebracht kan, indien hiertoe naar Ons 
oordeel aanleiding bestaat, bij algemene maatregel van bestuur een mini-
mumbedrag als in de eerste volzin bedoeld worden vastgesteld. 

Onze Minister vraagt vervolgens telkenmale na verloop van een termijn 
van drie jaren aan de Sociaal-Economische Raad advies over de vraag of de 
ontwikkeling van het niveau van de in collectieve arbeidsovereenkomsten 
overeengekomen minimumbedragen van de vakantiebijslag het wenselijk 
maakt hetzij, indien geen minimumbedrag als in de eerste volzin bedoeld is 
vastgesteld, zulk een minimumbedrag vast te stellen, hetzij, indien wel een 
minimumbedrag is vastgesteld, dat bedrag te wijzigen dan wel die vaststel-
ling te doen vervallen. Nadat een advies als in de vorige volzin bedoeld is 
uitgebracht kan, indien hiertoe naar Ons oordeel aanleiding bestaat, een mi-
nimumbedrag als in de eerste volzin bedoeld bij algemene maatregel van 
bestuur worden vastgesteld of gewijzigd, onderscheidenlijk een desbetref-
fende algemene maatregel van bestuur worden ingetrokken. 
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Indien zich naar het oordeel van Onze Minister ter zake een ontwikkeling 
voordoet die zulks wenselijk maakt kan hij reeds voor het in de eerste volzin 
genoemde tijdstip.dan wel voor het einde van een termijn als in de derde 
volzin bedoeld, advies vragen onder vermelding van die ontwikkeling. Als-
dan worden de volgende termijnen van drie jaren gerekend vanaf de dag, 
waarop de Minister advies heeft gevraagd. 

II 

In artikel I, onder D, 2°, wordt in plaats van «artikel 15, vierde lid,» gelezen: 
artikel 15, vijfde lid, 

III 

De artikelen XIII, onder F en XVII, onder F, worden gewijzigd als volgt: 
In de artikelen 53 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en 59b 

van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden telkens de vol-
gende wijzigingen aangebracht. 

1°. In het vierde lid worden de woorden «bij algemene maatregel van be-
stuur» vervangen door: door Onze Minister. 

2°. In het vijfde lid wordt in plaats van «artikel 15, vierde lid,» gelezen: arti-
kel 15, vijfde lid, 

Toelichting 

Deze amendementen beogen tè komen tot een jaarlijkse bijstelling van de 
wettelijke minimumvakantiebijslag aan de hand van de feitelijke ontwikke-
ling in het bedrijfsleven. 

Het nieuwe lid 5 beoogtin 1982 een SER-advieste hebben opgrond waar-
van kan worden vastgesteld of de ontwikkeling van het niveau van vloeren 
voor de vakantietoeslag in collectieve arbeidsovereenkomsten de vaststel-
ling van een wettelijk minimumbedrag wenselijk maakt. 

Van der Doef 
Nypels 
Beckers-De Bruijn 
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