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Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Ter inzage gelegd op de bibliotheek. 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 3 april 1984 

Hierbij zend ik u ter informatie de voorlopige tekst van de opmerkingen 
van het Deskundigencomité van de IAO inzake de naleving van verdragen 
en aanbevelingen ten aanzien van de naleving door Nederland van Verdrag 
nr. 87, alsmede het rapport van de ILO-Direct Contact Missie naar aanleiding 
waarvan het Deskundigencomité de opmerkingen heeft gemaakt.1 Zoals 
bekend waarborgt dit verdrag, dat de vrijheid van organisatie betreft, 
volgens de IAO impliciet de vrijheid van onderhandelen. 

Ik merk ter zake het volgende op. De opmerkingen van het Comité vallen 
in twee delen uiteen: 

1. de materie van algemene loonmaatregelen 
2. de materie van het arbeidsvoorwaardenoverleg in de g + g-sector. 

Wat het eerste onderdeel betreft, spreekt het Comité het vertrouwen uit 
dat de in de notitie «inkomensontwikkeling en inkomensverdeling» aange-
kondigde wijziging van de Wet op de loonvorming zal leiden tot een veel 
terughoudender gebruik van het instrument van de loonmaatregel, zodat 
op dat punt Nederland wezenlijk dichter binnen de voorwaarden van 
Verdrag nr. 87 zal blijven. Het Comité verzoekt de regering hem te informeren 
over de voortgang met de wijziging van de wet. 

Wat het tweede onderdeel betreft, komt het Comité tot een negatief 
oordeel ter zake van de Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector (TWACS). Daarbij worden door het Comité dezelfde criteria gebruikt 
die met betrekking tot de beoordeling van de aanvaardbaarheid van 
algemene loonmaatregelen door het Comité worden gehanteerd. Verdrag 
nr. 87 zelf bevat dergelijke criteria niet, evenmin als Verdrag 98 inzake de 
vrijheid van collectief onderhandelen. Het Comité gaat derhalve niet in op 
de specifieke kenmerken van deze sector die mogelijk een andersoortige 
onderhandelingsstructuur vereisen. Ik merk wat deze criteria betreft nog op 
dat de TWACS in de periode 1979/1984 een aantal malen is verlengd en 
gewijzigd. Met betrekking tot de bescherming van de levensstandaard van 
de werknemers merk ik op dat het mij niet geheel duidelijk is geworden 
waarom aan dit criterium niet is voldaan. De getroffen maatregelen ten 
aanzien van de g + g-sector waren alle gebaseerd op de ontwikkelingen in 
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de overheidssector. Voor zover daling in koopkracht is opgetreden, is zulks 
een algemeen verschijnsel. 

Het Comité verwijst vervolgens naar de voorbereiding van een structurele 
regeling ter zake van de g + g-sector. Op dit punt vestigt het Comité de 
aandacht van alle betrokken partijen op de noodzaak tot volledig en reëel 
overleg over het ontwerp van een structurele regeling teneinde tot over-
eenstemming te komen. 

Het Comité wijst erop dat goede trouw en vertrouwen voorwaarden voor 
een dergelijk overleg zijn en hoopt dat dit zal leiden tot een situatie waarin 
alle werknemers en werkgevers eerlijk worden behandeld en het verdrag 
wordt nageleefd. 

Ik kan de conclusie van het Comité op dit punt zeker onderschrijven. Van 
regeringszijde is niet aleen de bereidheid tot overleg steeds aanwezig 
geweest en nog aanwezig, maar is ook feitelijk vanuit die bereidheid 
overleg gevoerd. Nadat het overleg tot mijn spijt in de zomer van 1983 
door sociale partners was opgeschort, is het eind vorig jaar opnieuw 
gestart aan de hand van een eerste opzet voor een structurele regeling. 
Hetgeen door werkgevers en werknemers in dit overleg naar voren is 
gebracht is door het kabinet ernstig genomen. Het wetsvoorstel dat thans 
in voorbereiding is verschilt dan ook op belangrijke punten van vorenbe-
doelde eerste opzet. De lAO-missie kon ten tijde van haar werkzaamheden 
nog slechts beschikken over die eerste opzet. Ik vertrouw dat het wetsvoorstel 
dat thans voor advisering bij de Raad van State ligt, een redelijk kader 
schept, waarin vruchtbaar overleg met betrekking tot de arbeidsvoorwaar-
denontwikkeling verder tot ontwikkeling kan komen. 

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