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VERSLAG VAN EEN OPENBARE 
COMMISSIEVERGADERING TOT HET 
HOREN VAN PERSONEN 

Nr. 4 

De bijzondere commissie, belast met de voorbereiding van 
de behandeling van het ontwerp van Wet op de ondernemings-
raden achtte het wenselijk aan organisaties en personen, die 
daarop prijs zouden blijken te stellen, de gelegenheid te bieden 
tijdens een openbaar gehoor hun opmerkingen inzake het voor-
liggend wetsontwerp naar voren te brengen. 

Aan haar voornemen tot het houden van deze „hearing" 
heeft de commissie door middel van een bericht in de landelijke 
pers alsmede door een aankondiging in de Nederlandse Staats-
courant van 28 november 1969 algemene bekendheid gegeven. 
Binnen de gestelde termijn kwamen een zevental aanmeldingen 
binnen. De openbare hoorzitting vond op vrijdag 6 februari 
1970 plaats. 

De commissie spreekt bij dezen haar dank uit aan alle 
organisaties en personen, die door de verstrekte informaties de 
commissie in de gelegenheid hebben gesteld tot een ruimere 
mogelijkheid van meningsvorming inzake het wetsontwerp. 

De commissie heeft de eer omtrent het besprokene het 
volgende beknopt verslag uit te brengen. 

1. Het overlegorgaan van het N.V.V., N.K.V. en C.N.V. 
Het overlegorgaan had ter adstructie van zijn opmerkingen 

inzake een aantal punten van het wetsontwerp vooraf de 
commissie een resumé met de navolgende inhoud toegezonden: 

„1. Begripsomschrijving bestuurder (art. 1, lid 1, sub e) 
Het Overlegorgaan bepleit de woorden „rechtstreeks het 

hoogste gezag uitoefent bij de leiding van de arbeid" te ver-
vangen door: „belast is met de algemene leiding van de onder-
neming". 

2. Instelling van ondernemingsraden bij minder dan 100 
personen (art. 3, lid 1) 

Voor een groep van ondernemers kan door de raad bij 
verordening bepaald worden, dat cie verplichting tot het instel-
len van een ondernemingsraad ook geldt, wanneer in hun 
ondernemingen in de regel minder dan 100 personen werkzaam 
zijn. Het Overlegorgaan dringt er ten sterkste op aan een 
dergelijke mogelijkheid ook te creëren voor individuele onder-
nemingen. Met name zal zulks van groot belang kunnen zijn 
voor die ondernemingen, die aan het thans geldende criterium 
voldoen (25 kiesgerechtigde werknemers), doch niet aan het 
nieuwe getalscriterium (100 werkzame personen) van het 
wetsontwerp, maar waar bij het personeel de behoefte aan een 
ondernemingsraad is gebleken. Tevens zou de te volgen proce-
dure moeten worden verlicht. 

3. Ontheffingsbevoegdheid t.a.v. door of mede door publiek-
rechtelijke lichamen in het leven geroepen of gesubsidieerde 
rechtspersonen (art. 4, lid 3) 

Het wetsontwerp bevat materieel een uitbreiding van de 
ontheffingsbevoegdheid (nl. aan door of mede door publiek-
rechtelijke lichamen in het leven geroepen of gesubsidieerde 
rechtspersonen) en geeft bovendien de Minister formeel een 
grotere vrijheid van handelen, een en ander vergeleken bij de 
bestaande wet en het S.E.R.-advies. 
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Het Overlegorgaan is tegen deze uitbreiding zowel in mate-
riële als in formele zin en bepleit, dat in principe alle onder 
artikel 1, lid 1, sub c, bedoelde ondernemingen onder de 
werking van de wet zullen vallen en dat ontheffing slechts kan 
plaatsvinden door de Minister, gehoord de raad. 

4. Ontheffing voor individuele ondernemer (art. 5, lid 3) 
De voorgestelde wettekst luidt: „een ontheffing kan voor-

waardelijk en voor een bepaalde tijdsduur worden verleend". 
Het Overlegorgaan vindt deze „kan-bepaling" voor wat de 
tijdsduur betreft te ruim geformuleerd en stelt de volgende 
redactie voor: „Een ontheffing wordt voor een bepaalde tijds-
duur verleend. Tevens kunnen aan de ontheffing bepaalde 
voorwaarden worden verbonden". 

5. Leeftijdsgrens voor actief en passief kiesrecht (art. 6, 
leden 2 en 3) 

Het Overlegorgaan is sterk geporteerd voor het laten ver-
vallen van de leeftijdsgrens voor actief en passief kiesrecht, 
met dien verstande, dat voor actief kiesrecht betrokkene één 
aaneengesloten jaar en voor passief kiesrecht drie jaren in de 
onderneming werkzaam moet zijn geweest. 

6. De „tweede voorzitter" en de secretaris van de onder-
nemingsraad (art. 8, leden 2 en 3) 

a. Het Overlegorgaan acht het juist, dat de gekozen leden 
een uit hun midden gekozen eigen voorzitter hebben. Onjuist 
en verwarringwekkend is het echter om hiervoor de term 
„tweede voorzitter" te bezigen. Betrokkene fungeert nl. als 
voorzitter van de gekozen leden. Naar de gebruikelijke termi-
nologie kan het bedoelde door de overige leden van de onder-
nemingsraad gekozen ondernemingsraadslid ook geen tweede 
voorzitter zijn, omdat krachtens artikel 7 de bestuurder zelf 
een plaatsvervanger aanwijst. 

b. Gelet op het feit, dat de bestuurder q.q. of de door hem 
aangewezen plaatsvervanger voorzitter is van de ondernemings-
raad, is er naar de mening van het Overlegorgaan aanleiding 
om te bepleiten, dat de secretaris en de plaatsvervangend 
secretaris van de ondernemingsraad bij voorkeur uit de gekozen 
leden van de ondernemingsraad worden gekozen, welke bepa-
ling aan artikel 8 zou kunnen worden toegevoegd. 

7. Wraking van kandidaten voor de ondernemingsraad (art. 
9, lid 5) 

Het wetsontwerp bepaalt, dat vóór de beslissing van de be-
drijfscommissie tot wraking van kandidaten de indieners van 
de lijst in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. 
Het Overlegorgaan zou - zo er al een behoefte aan een mo-
gelijkheid tot wraking bestaat - ervoor willen pleiten, dat ook 
de betrokkene zelf op zijn verzoek in de gelegenheid wordt 
gesteld te worden gehoord. 

8. Ontslag ondernemingsraadsleden (art. 13) 
Het wetsontwerp bepaalt in artikel 13, lid 3, dat - hangende 

de beslissing van de bedrijfscommissie - de betrokkene, die 
voorgedragen is voor ontslag, in de uitoefening van zijn functie 
als lid van de ondernemingsraad is geschorst. Het OverIeg-
orgaan heeft tegen deze bepaling geen bezwaar, mits een 
maximum schorsingstermijn van één maand wordt opgenomen. 

9. Verslaggeving (art. 14, lid 2, sub h; zie ook art. 49, lid 2) 
Met betrekking tot de verslaggeving dringt het Overlegorgaan 

erop aan, de regeling van artikel 14, lid 2, sub h, ook van 
toepassing te doen zijn op het uitbrengen van een jaarverslag 
van de ondernemingsraad. 

10. Jeugdcommissie (art. 15, lid 3) 
Het Overlegorgaan geeft er de voorkeur aan om: 
a. de term jeugdcommissie te vervangen door „jongeren-

commissie"; 

b. de terminologie van artikel 17, lid 4, van het S.E.R.-
advies te bezigen in plaats van de tekst van artikel 15, lid 3, van 
het wetsontwerp, in het bijzonder wat betreft de samenstelling 
en de bevoegdheden van de jongerencommissie. 

Het Overlegorgaan is van oordeel, dat een regeling van de 
bevoegdheden van de jongerencommissie bij reglement van de 
afzonderlijke ondernemingsraden verkieslijker is dan door reeds 
bij voorbaat door de wetgever bepaalde bindende voorschriften. 

Wat betreft de samenstelling spreekt het Overlegorgaan, met 
het S.E.R.-advies, de wenselijkheid uit, dat de jeugdige werk-
nemers zelf zo veel mogelijk de leden van de jongerencommis-
sie verkiezen en daarvan deel uitmaken. De minimumeis die in 
het wetsontwerp is vastgelegd, dat de jongerencommissie ten 
minste voor de helft uit jongeren moet bestaan, wordt door 
het Overlegorgaan onderschreven. 

Overigens is bij sommigen twijfel gerezen over de vraag, of 
bij het schrappen van de leeftijdsgrenzen met betrekking tot het 
kiesrecht, de behoefte aan een jongerencommissie nog blijft 
bestaan. 

11. Uitnodigen deskundigen (art. 16) 
In artikel 16, lid 1 en lid 4, dient naar de mening van het 

Overlegorgaan gelezen te worden: 
lid 1: „Zowel de gekozen leden van de ondernemingsraad 

als de voorzitter van de ondernemingsraad kunnen een of 
meer deskundigen uitnodigen . . . ."; 

lid 4: „Bij bezwaar van de voorzitter van de ondernemings-
raad of van de gekozen leden van de ondernemingsraad . . . .". 

12. Vorming en scholing ondernemingsraadsleden (art. 18, 
lid 3) 

a. Volgens artikel 18, lid 3, van het wetsontwerp zijn onder-
nemingsraadsleden gerechtigd een aantal dagen per jaar hun 
arbeid te onderbreken voor het „ontvangen van scholing . . . . 
enz."; 

Het Overlegorgaan is van oordeel dat een verruiming van 
deze omschrijving nodig is en dat gesproken dient te worden 
van „scholing en vorming". 

b. Het Overlegorgaan acht het van groot belang, dat een 
bepaling wordt opgenomen, waarin tot uitdrukking komt, dat 
de onder a bedoelde „vorming en scholing" door de onder-
nemingsraadsleden door middel van door hen zelf aan te wijzen 
cursussen worden ontvangen. 

Welke cursussen aan het gestelde criterium: „in verband 
met de vervulling van hun taak als lid van de ondernemings-
raad" voldoen, dient in overleg tussen de bestuurder van de 
onderneming en de vakbeweging te worden vastgesteld. 

Door een dergelijke bepaling wordt enerzijds de keuzevrij-
heid van de leden van de ondernemingsraad veilig gesteld, 
anderzijds bewerkstelligd, dat de vorming en scholing, waar-
voor een aantal dagen per jaar werkonderbreking toegestaan 
wordt, ook inderdaad op de meest effectieve en op het doel 
afgestemde wijze worden ontvangen. 

13. Geheimhoudingsplicht van adviseurs (art. 19, j° art. 20) 
Volgens het wetsontwerp kan - in afwijking van het S.E.R.-

advies - de ondernemer bezwaar maken tegen het ter beschik-
king stellen van de agendastukken ten behoeve van adviseurs. 
Dan moet de bedrijfscommissie beslissen. Uitdrukkelijk kunnen 
niet ter beschikking worden gesteld stukken, waarop een ge-
heimhoudingsplicht rust. (De geheimhouding kan dus niet door 
het gekozen lid worden overgedragen op de adviseur). 

Ook afgezien van de agendastukken mag het gekozen lid zijn 
geheimhoudingsplicht ten behoeve van de raadpleging van 
adviseurs niet breken. Adviseurs worden dan ook niet genoemd 
in artikel 20, waar over de geheimhouding wordt gehandeld. 

In dit verband moet worden opgemerkt dat door deze bepa-
lingen de gelegenheid tot raadpleging van adviseurs door ge-
kozen leden erg sterk wordt ingeperkt. Gewenst is hier een 
- desnoods geconditioneerde - opening te bewerkstelligen. 
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14. Rechtsbescherming van het ondernemingsraadslid (art 
21, lid 1) 

In artikel 21, lid 1, wordt bepaald: „De ondernemer ziet 
erop toe, dat de gekozen leden van de ondernemingsraad en 
de leden van de commissies van die raad niet uit hoofde van 
hun lidmaatschap van de ondernemingsraad of van een com-
missie van die raad worden benadeeld in hun positie in de 
onderneming.". 

De door de S.E.R. in het eerste lid geadviseerde woorden 
„noch wegens de wijze van uitvoering daarvan" (nl. het lid-
maatschap van de ondernemingsraad) zijn in het wetsont-
werp niet overgenomen. 

Door de woorden „noch wegens de wijze van uitvoering 
daarvan" toe te voegen bedoelde de S.E.R. tot uitdrukking 
te brengen, dat een ondernemingsraadslid geremd kan worden 
in een goede uitoefening van zijn functie als ondernemings-
raadslid, omdat hij meens hierdoor direct of indirect benadeeld 
te kunnen worden. 

Ondanks het betoog in de memorie van toelichting terzake 
is het Overlegorgaan uitdrukkelijk voorstander van invoeging 
in artikel 21, lid 1, van de woorden „noch wegens de wijze 
van uitvoering daarvan". 

15. Kosten van de ondernemingsraad (art. 22) 
Volgens het wetsontwerp (art. 22, lid 2) is voorafgaande 

goedkeuring van de ondernemer nodig voor de kosten van 
het anderszins raadplegen van personen; dit geldt met name het 
raadplegen van adviseurs door gekozen leden. 

Het Overlegorgaan is van oordeel, dat er een toetsingsmoge-
lijkheid dient te worden gecreëerd voor het geval de onder-
nemer weigert zijn toestemming in het betalen van die kosten 
te geven. 

16. Bevoegdheden van de ondernemingsraden (art. 23) 
Het Overlegorgaan is van oordeel, dat overeenkomstig de 

kennelijke bedoeling van dit artikel het woord „ondememings-
raad" — zowel in lid 1, tweede zin, als in lid 2 - vervangen 
dient te worden door „de gekozen leden van de ondernemings-
raad". 

Naast de ondernemer immers kunnen door de gekozen leden 
aangelegenheden in de ondernemingsraad aan de orde worden 
gesteld, respectievelijk aan de ondernemer wensen en bezwaren 
kenbaar gemaakt worden. 

17. Agenda voor de vergadering van de ondernemingsraad 
(art. 23) 

Naar de mening van het Overlegorgaan ontbreekt in artikel 
23 van het wetsontwerp de garantie, dat door een lid of meer-
dere leden van de ondernemingsraad voorgestelde onderwerpen 
ook inderdaad onderwerp van bespreking in de ondernemings-
raad zullen uitmaken. 

Het Overlegorgaan bepleit derhalve, dat in het wetsontwerp 
zal worden opgenomen een bepaling die beoogt te garanderen, 
dat aan het verzoek van een of meer leden van de onderne-
mingsraad om bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen, 
ook inderdaad voldaan zal worden. 

18. Bespreking gang van zaken in de onderneming (art 24, 
lid 1) 

In het S.E.R.-advies wordt uitdrukkelijk en opzettelijk ge-
sproken over „economische gang van zaken van de onderne-
ming". Bij de toepassing van de Wet 1950 en in commentaren 
is aan de omschrijving „in de onderneming" wel een beper-
kende betekenis gegeven, dat het alleen zou gaan over de 
interne economische gang van zaken (b.v. produktiviteitsaspec-
ten), niet over de externe (b.v. marktpositie, bedrijfsresultaten 
e.d.). 

Gelet op de in het verleden gevoerde discussie over de be-
tekenis van de woorden „in" en „van" is het Overlegorgaan 
voorstander van de in het S.E.R.-advies gebezigde terminologie: 
„gang van zaken van de onderneming". 

19. Bespreking personeelsbeleid door ondernemingsraad 
(art. 24, lid 1) 

Hoewel artikel 23, lid 1, van het wetsontwerp ruim gesteld 
is („alle aangelegenheden, de onderneming betreffende") 
dringt het Overlegorgaan met klem erop aan het S.E.R.-
advies met betrekking tot de bespreking van het personeels-
beleid te volgen, omdat het voorstel in het S.E.R.-advies (ver-
vat in art. 6, lid 5, sub e, en in samenhang daarmee art. 16, 
sub c): 

a. dwingt tot regelmatige bespreking van het personeeIs-
beleid; 

b. een duidelijke opsomming geeft als leidraad voor con-
crete gespreksonderwerpen; 

c. het overleg een duidelijke inhoud geeft, door te stellen, 
dat de bespreking moet worden gevoerd aan de hand van 
schriftelijk verstrekte gegevens. 

20. Verplichtingen van de ondernemer (art. 24 en 25) 
a. Van artikel 6, lid 5, sub c, uit het S.E.R.-advies is in 

artikel 24 van het wetsontwerp slechts een klein gedeelte 
overgenomen. Het Overlegorgaan acht het in artikel 24, lid 3, 
gehanteerde systeem om bij verordening van de raad vast te 
stellen welke gegevens in plaats van de jaarrekening moeten 
worden overgelegd, niet zonder meer verwerpelijk. 

Uitdrukkelijk echter wenst het Overlegorgaan daarbij in de 
wet vastgelegd te zien, dat deze gegevens zodanig moeten zijn, 
„dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de 
solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van de onderneming". 

b. Het S.E.R.-advies gaat uit van een algemeen voorschrift 
dat de ondernemingsraad betrokken moet worden bij „alle 
maatregelen, waarvan verwacht kan worden, dat zij in be-
langrijke mate de arbeid, de arbeidsomstandigheden of de 
arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers 
zullen beïnvloeden" en geeft daarna bij wijze van voorbeelden 
een niet limitatieve opsomming van een aantal gevallen, waarin 
deze verplichting in ieder geval geldt. 

Het wetsontwerp daarentegen beoogt in artikel 25 een uit-
puttende opsomming van de bedoelde gevallen te geven. Het 
Overlegorgaan acht het echter onjuist om een dergelijke „uit-
puttende" opsomming op te nemen. Derhalve wordt bepleit de 
toevoeging van een punt g, waarin vermeld zou moeten worden: 
„alle overige maatregelen, waarvan verwacht mag worden, dat 
zij in belangrijke mate de arbeid, de arbeidsomstandigheden of 
arbeidsvoorwaarden met een aanmerkelijk aantal werknemers 
zullen beïnvloeden". 

c. Het wetsontwerp spreekt in artikel 25, lid 1, sub e, van 
„wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaam-
heden uitoefent". 

Het Overlegorgaan acht het gewenst, overeenkomstig het 
S.E.R.-advies, ook de verplaatsing van „onderdelen" van de 
onderneming onder deze bepaling te brengen. 

Eveneens is de uitbreiding ook tot onderdelen van de onder-
neming gewenst in artikel 25, lid 1, sub a, waarin gesproken 
wordt van „overdracht van de zeggenschap over de onder-
neming aan een andere ondernemer". 

d. In artikel 25, lid 1, sub d, wordt gesproken van „belang-
rijke wijziging in de organisatie van de onderneming". 

Het S.E.R.-advies spreekt van „ingrijpende wijzigingen van 
de produktiemethoden". 

Hoewel niet aannemelijk is, dat de wetgever uitdrukkelijk 
een andere bedoeling heeft gehad dan het S.E.R.-advies - de 
memorie van toelichting geeft daarvoor geen enkele aanwijzing 
— kan men zich afvragen of de twee formuleringen elkaar dek-
ken. Bij de produktic-mcthoden" wordt meer aandacht aan een 
technisch aspect, zoals ook blijkt uit de toevoeging „waaronder 
invoering of aanzienlijke uitbreiding van mechanisering en 
automatisering" in het S.E.R.-advies. 

Bij „organisatie" kan eerder worden gedacht aan het sociaal-
organisatorische aspect, zoals personeelsopbouw, afdelings-
structuur, organisatieschema e.d. 
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Het Overlegorgaan bepleit derhalve zowel „produktie-metho-
den" als „organisatie" te vermelden. 

21. Toetsingsmogelijkheid bij weigering tot medewerking 
door de ondernemer (art. 25, lid 1; art. 30, lid 2 en 31, lid 1) 

a. In de artikelen 25, lid 1, 30, lid 2, en 31, lid 1, is de 
mogelijkheid ingebouwd, dat de ondernemer zijn medewerking 
kan weigeren op grond van naar zijn oordeel zwaarwichtige be-
langen, onderscheidenlijk van de onderneming, van hemzelf of 
van de betrokkene. 

De toevoeging „naar zijn oordeel" maakt het naar de mening 
van het Overlegorgaan onmogelijk de hantering van deze uit-
zonderingen te toetsen aan het oordeel van de Kantonrechter 
(art. 36, lid 2). Het Overlegorgaan wenst dus bedoelde woor-
den te laten vervallen. 

b. Het Overlegorgaan vraagt zich af wat bedoeld wordt met 
„zwaarwichtige belangen van hemzelf'. 

Indien deze bepaling betrekking heeft op een rechtspersoon, 
dan is de ondernemer geen natuurlijke persoon en kunnen dus 
geen zwaarwichtige belangen van hemzelf in het geding zijn. 

Indien deze bepaling betrekking heeft op de bestuurder van 
een rechtspersoon of een natuurlijk persoon als ondernemer, 
dan tekent het Overlegorgaan ernstig bezwaar aan tegen deze 
zinsnede, omdat aldus een vrijwel onbeperkte vrijblijvendheid 
wordt geïntroduceerd door de zinsnede „naar zijn oordeel 
zwaarwichtige belangen van hemzelf", mede gelet op het onder 
a gestelde. 

22. Artikelen 26 en 27 van het wetsontwerp 
Het Overlegorgaan ziet met betrekking tot de artikelen 26 

en 27 van het wetsontwerp een verschil in bevoegdheden van 
de ondernemingsraad (art. 26: advies uitbrengen; art. 27: veto-
recht), dat naar zijn oordeel niet gehandhaafd dient te blijven. 
Het Overlegorgaan ziet geen enkele aanleiding om de bevoegd-
heid van de ondernemingsraad verschillend te doen zijn met 
betrekking tot de onderwerpen onderscheidenlijk genoemd in 
de artikelen 26 en 27. 

Voorts bepleit het Overlegorgaan een uitbreiding van de 
onderwerpen, genoemd in artikel 26, lid 1, aangezien deze 
nader te noemen onderwerpen beslist tot de competentie van 
de ondernemingsraad behoren. 

Gelet op het vorenstaande stelt het Overlegorgaan voor de 
artikelen 26 en 27 van het wetsontwerp te combineren. 

De redactie van dit nieuwe artikel zou dan kunnen luiden: 
1. „De ondernemer behoeft de instemming van de gekozen 

leden van de ondernemingsraad voor een door hem of door 
een ander bij de onderneming betrokken persoon te nemen be-
sluit met betrekking tot de vaststelling of wijziging van: 

a. een tarief of andere beloningsregeling; 
b. een werktijd- of vakantieregeling; 
c. een maatregel op het gebied van de veiligheid, de ge-

zondheid of de hygiëne; 
d. een der hoofdlijnen van het aanstellings-, ontslag- of 

promotiebeleid; 
e. een maatregel op het gebied van de opleiding; 
/. een maatregel op gebied van het bedrijfsmaatschappelijk 

werk; 
g. de wijze van taakvorming en taakverdeling; 
h. een beoordelingssysteem; 
i. de overleg- en communicatiestructuur; 
j . een reglement als bedoeld in artikel 1637; van het Bur-

gerlijk Wetboek; 
k. een pensioenregeling, een winstdelingsregeling, een winst-

delingsspaarregeling of een premiespaarregeling; 
een en ander voor zover betrekking hebbende op in de onder-
neming werkzame personen. 

2. Het eerste lid geldt niet voor zover het betrokken onder-
werp voor de onderneming regeling vindt in een collectieve 
arbeidsovereenkomst of in een andere regeling, waarbij be-

halve de ondernemer een of meer verenigingen van werk-
nemers, als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder a, betrokken 
zijn. 

3. Wordt de in lid 1 bedoelde instemming niet verkregen, 
dan kan de ondernemer zich tot de bedrijfscommissie wenden 
met het verzoek het besluit goed te keuren. De goedkeuring van 
de bedrijfscommissie treedt in de plaats van de instemming van 
de gekozen leden van de ondernemingsraad. 

4. Een bepaling in een reglement of in een regeling, als 
bedoeld in het eerste lid, voor welker vaststelling of wijziging 
niet de vereiste instemming van de ondernemingsraad, onder-
scheidenlijk de goedkeuring van de bedrijfscommissie is ver-
kregen, is nietig". 

Het Overlegorgaan verklaart zich tegen het overnemen van 
het bepaalde in artikel 27, lid 4, van het wetsontwerp voorzover 
dit meer regelt dan het hiervoor voorgestelde lid 4. De daar 
uitgewerkte regeling is overbodig en uiterst verwarrend. 

23. De centrale ondernemingsraad (artikelen 33 t/m 35) 
De summiere regeling van de artikelen 33 t/m 35 doet naar 

het oordeel van het Overlegorgaan onvoldoende recht aan het 
groeiende belang van de centrale ondernemingsraden. Boven-
dien wordt in het wetsontwerp te veel overgelaten aan de be-
slissing van de ondernemer. Dit laatste blijkt met name uit 
artikel 34, lid 2, waarin de vaststelling van het door iedere 
ondernemingsraad te kiezen aantal leden aan de ondernemer 
blijft voorbehouden. De samenstelling van de centrale onder-
nemingsraad dient naar de mening van het Overlegorgaan bij 
reglement te worden geregeld. Daarbij moet worden bepaald, 
dat alle betrokken ondernemingsraden in de centrale onderne-
mingsraad moeten zijn vertegenwoordigd. 

Ten aanzien van de voorkoming van competentiekwesties 
geeft het Overlegorgaan sterk de voorkeur aan de suggesties 
van het S.E.R.-advies terzake (art. 5a, lid 2. 2de alinea) boven 
de slotzin van artikel 35 van net wetsontwerp. 

Regeling bij reglement biedt naar de overtuiging van het 
Overlegorgaan meer mogelijkheden tot delegatie, variatie en 
aanpassing aan eigen omstandigheden. 

24. Verslaggeving door bedrijfscommissies (art. 40, lid 2) 
Met het oog op de mogelijkheid van een goede onderlinge 

afstemming van de behoeften van resp. de Minister en de Raad 
met betrekking tot de verslaggeving van de bedrijfscommissies, 
dient naar het oordeel van het Overlegorgaan in lid 2 te wor-
den toegevoegd: „gehoord de Raad". 

25. Bedrijfscommissies (art. 43) 
Artikel 43, lid 1, van het wetsontwerp spreekt over bedrijfs-

commissies als bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie. 
Reeds bij een eerdere gelegenheid heeft de vakbeweging bij 
de Tweede Kamer bezwaar er tegen gemaakt de „commissies 
van overleg en samenwerking" aan te duiden met de naam „be-
drijfscommissies", zulks teneinde verwarring te voorkomen. 

Tevens rijst de vraag of het — gezien het feit, dat nog niet 
goed kan worden overzien, hoe deze nieuwe lichamen zich 
zullen ontwikkelen — niet verstandig is, de imperatieve bepaling 
van het wetsontwerp te vervangen door een „kan-bepaling" 
met bevoegdheid van de raad, conform het oude artikel 27 
t.a.v. bedrijfsraad en vakraad." 

Ter zitting maakte de heer W. J. L. Spit namens het Over-
legorgaan op het vorenstaande nog de navolgende aanvullende 
opmerkingen. 

26. De regeling van geschillen (art. 36) 
„In tegenstelling tot het S.E.R.-advies wordt in het wetsont-

werp niet de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Am-
sterdam, maar de kantonrechter als beroepsinstantie geïntrodu-
ceerd. Het Overlegorgaan blijft van oordeel, dat de Onder-
nemingskamer te Amsterdam de voorkeur verdient op grond 
van de overweging dat: 
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a. de Ondernemingskamer daarmee tot de deskundige in-

stantie bij uitstek kan uitgroeien ter berechting van geschillen 
als in de wet O.R. bedoeld; zulks is mede van belang in ver-
band met het vormen van een vaste lijn in de jurisprudentie; 

b. de Ondernemingskamer ook als de aangewezen instantie 
wordt genoemd in de wetsontwerpen, enquêterecht en jaar-
rekening, waardoor de bovenbedoelde specialisatie op het ge-
bied van het ondernemingsrecht in brede zin nog wordt ge-
accentueerd; 

c. de ervaring leert, dat kantongerechtsprocedures veel tijd 
in beslag nemen, terwijl het duidelijk is, dat inzake geschillen 
voortvloeiende uit de onderhavige wet in het algemeen een 
spoedige rechtsgang uitermate wenselijk is ter voorkoming 
van onnodige frustaties in het verkeer binnen de onderneming. 

27. Commissies van de bedrijfscommissies (art. 39, lid 1) 
Door het Overlegorgaan is combinatie van de artikelen 26 

en 27 van het wetsontwerp bepleit. In lid 3 van de door het 
Overlegorgaan voorgestelde redaktie wordt de bedrijfscommis-
sie een bepaalde taak toegekend als voorzitter en gekozen 
leden van de ondernemingsraad het niet eens kunnen worden 
over de vaststelling of wijziging van de in het eerste lid aan-
geduide onderwerpen. 

In artikel 39, lid 1, van het wetsontwerp wordt voorgesteld, 
dat de bedrijfscommissie uit haar midden commissies kan be-
noemen, omdat gezien de bijzonder grote gevarieerdheid in 
onderwerpen, waarmee zij ingevolge de gecombineerde redaktie 
van de artikelen 26 en 27 te maken kan krijgen, zij er niet altijd 
in zal slagen uit haar midden die deskundigheid bijeen te bren-
gen, die voor een verantwoorde behandeling vereist is. De be-
drijfscommissie moet door een nader te formuleren wijze van 
delegatie de door haar ingestelde commissies met bepaalde 
taken en bevoegdheden kunnen belasten. 

28. Beroepsmogelijkheid bij de Minister (art. 44) 
In artikel 44, lid 1 van het wetsontwerp wordt bepaald, dat 

van een besluit op grond van artikel 27, lid 3, beroep open 
staat bij onze Minister. Hetzelfde zou zonder wijzigingsvoor-
stel uiteraard van toepassing worden op het lid 3 van het artikel 
door het Overlegorgaan voorgesteld ter vervanging van de 
artikelen 26 en 27. Het Overlegorgaan acht deze beroepsmoge-
lijkheid op de Minister in dit kader misplaatst. De uitspraak 
van de bedrijfscommissie dient als uitspraak in laatste instantie 
te gelden. 

29. Begripsomschrijving ,.gekozen leden van de onderne-
mingsraad" 

In het wetsontwerp en ook in de wijzigingsvoorstellen van 
het Overlegorgaan worden aan de gekozen leden van de onder-
nemingsraad bepaalde bevoegdheden gegeven. 

Het Overlegorgaan bepleit, bij de begripsomschrijvingen 
ook het college van de gekozen leden nader te omschrijven. 

Voorts acht het Overlegorgaan het gewenst als gesproken 
wordt over de bevoegdheden van de gekozen leden, in het 
wetsontwerp nader te definiëren, dat het oordeel van de ge-
kozen leden bü gewone meerderheid van stemmen wordt be-
paald. 

Desgevraagd stelde de heer Spit vervolgens dat een rege-
ling van de bevoegdheden van de gespecialiseerde commis-
sies heel eenvoudig zal zijn indien de bedrijfscommissie wets-
technisch de mogelijkheid heeft om gespecialiseerde commissies 
in te stellen en hun een bepaalde delegatie te geven. Daarbij 
wilde hij niet ontkennen, dat in bepaalde omstandigheden ook 
het inschakelen van deskundigen niet een oplossing zou kunnen 
brengen. In een aantal gevallen echter zullen gespecialiseerde 
commissies beter op hun plaats zijn, zodat in ieder geval de 
mogelijkheid binnen de wet geschapen dient te worden, om ook 
commissies buiten de bedrijfscommissie te formeren en deze 
met een bepaalde delegatie te belasten. Dan heeft daarmede de 
bedrijfscommissie de maximale mogelijkheid om haar werk zo 
goed mogelijk en zo deskundig mogelijk te doen. 

Gevraagd, waarom het overlegorgaan er voorstander van is 
om ook individuele ondernemingen bij artikel 3, lid 1, te 
betrekken, antwoordde de heer Spit, dat gebleken is, dat bij de 
invoering van het getalscriterium 100 er toch een nogal bc-
duidend aantal ondernemingen, die thans een ondernemingsraad 
hebben, buiten deze wet komen te vallen. De vraag, of in 
dit geval de bestaande raad moet worden gehandhaafd, moet 
kunnen worden beoordeeld door de S.E.R. De procedure ech-
ter, die hiervoor is aangegeven, acht het overlegorgaan bij-
zonder zwaar. Een lichtere procedure zou ook hier naar de 
mening van het overlegorgaan wel acceptabel zijn, doch dit 
heeft niets te maken, zoals vanuit de commissie werd gevraagd, 
met een lichter regime in dier voege dat voor die onder-
nemingsraad dan andere bevoegdheden en rechten zouden 
gelden dan in de wet is voorzien. 

Wat de publiekrechtelijke lichamen betreft, verwees de heer 
Spit naar de definitie van het wetsontwerp, waar uitdruk-
kelijk staat, dat een onderneming elk in de maatschappij als 
zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband is, 
waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht. 
Welnu, ook in de publiekrechtelijke sfeer kan men onder-
scheid maken. De normale overheidsdienst valt op grond van 
deze definitie er zonder meer buiten, omdat men aldaar niet 
op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam is. Overigens 
is het overlegorgaan van oordeel, dat alle organen, instituten en 
ondernemingen, die weliswaar in zekere zin publiekrechtelijk 
zijn, maar die toch door een eigen zelfstandige leiding worden 
gedreven, ten principale onder de wet zouden moeten vallen en 
dat daarom de normale ontheffingsprocedure zou moeten 
gelden. Binnen de huidige wetstekst heeft de Minister alleen 
het recht om ontheffingen te verstrekken. Het overlegorgaan 
meent, dat de Raad daarbij betrokken moet worden. 

Wat de leeftijdsgrenzen betreft, merkte de heer Spit des-
gevraagd op, dat het overlegorgaan tegen de achtergrond van 
het feit, dat voor het actief kiesrecht nog altijd een jaar dienst-
verband wordt gevraagd en voor het passief recht een zodanige 
tijd van 3 jaar, van mening is, dat leeftijdsgrenzen overbodig 
zijn geworden. Of daar nu ook de conclusie uit moet volgen, 
dat de verplichte jeugd- of jongerencommissie moet vervallen 
is nog een vraagteken. Hierover wordt genuanceerd gedacht. 
Belangrijke delen van de vakbeweging stellen namelijk, dat 
men daaraan dringend behoefte heeft, gegeven al datgene, wat 
in de maatschappij gaande is. Anderen daarentegen hebben 
zich de vraag gesteld of handhaving van de jeugdcommissies, 
indien men binnen het kader van de afschaffing van de leef-
tijdsgrenzen de feitelijke situatie creëert, dat men ook in de 
ondernemingsraad zelf op een bepaald moment een verte-
genwoordiger zou kunnen krijgen, nog wel noodzakelijk is. 

Ook de heer A. de Boon stelde hierbij, dat naar zijn mening 
de leeftijdsgrenzen geen zin meer hebben. De vraag rijst dan 
echter of men een dwingend opgelegde jeugdcommissie moet 
instellen met geen bevoegdheden dan wel of, indien men toch 
behoefte heeft aan het instellen van de jeugdcommissie in ver-
band met het grote aantal jeugdigen in de onderneming, zulks 
kan geschieden. 

De wet opent namelijk de mogelijkheid om voor sommige 
zaken of personen aparte commissies in te stellen, waaraan 
dan bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd. De wet maakt 
hier een discriminatie ten opzichte van de jeugdigen, omdat 
dezen geen bevoegdheden kunnen uitoefenen, terwijl, indien 
dit een normale commissie is voor personen of zaken, er wel 
bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd. Het zou derhalve, 
aldus de heer De Boon, verstandig zijn, dat, indien daartoe 
aanleiding is, niet alleen de jeugdcommissies kunnen worden 
ingesteld, doch ook dat deze wezenlijke bevoegdheden krijgen. 

De heer P. Tjeerdsma gaf in overweging ten aanzien van de 
instelling van de jeugdcommissies in de wet een „kan-bepaling" 
op te nemen, maar dan met de mogelijkheid, dat bevoegdheden 
worden gedelegeerd. 

Wat de vraag naar aanleiding van de door het overlegorgaan 
voorgestelde combinatie van de artikelen 26 en 27 betreft, 
merkte de heer Spit op, dat het feit, dat het overlegorgaan 
gemeend heeft deze artikelen te moeten combineren, al vol-
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doende aanduiding is, dat het overlegorgaan van mening is, 
dat deze combinatie zeer beslist mogelijk is. Niet valt te ver-
wachten, dat er bij een zodanige combinatie op bepaalde ge-
bieden niets zou gebeuren, omdat er op een bepaald moment 
in de ondernemingsraad over de regeling of onderdelen daar-
van verschil van mening bestaat. 

Ook de heer Tjeerdsma verzette zich tegen de opvatting van 
een lid der commissie, dat een eventuele combinatie van 
beide artikelen ertoe kan leiden, dat er in het geheel niets 
gebeurt. Er is een hele procedure in de wet ingebouwd. Indien 
men van mening is, dat een bepaalde zaak moet geschieden, dan 
kunnen of de ondernemer of de gekozen leden van de onder-
nemingsraad in beroep gaan en hierover volgt dan een uit-
spraak, hetzij van de bedrijfscommissie, die in de plaats van 
de ondernemingsraad kan treden, hetzij van de rechter. 

De heer De Boon was ook van mening, dat niet de vrees 
moet bestaan, dat, indien zoveel mogelijk b.v. in het belang van 
de veiligheid in de onderneming wordt nagestreefd, de onder-
nemingsraad zich daartegen zou keren. Sommige maatregelen 
kunnen echter een onevenredige belasting van het personeel 
betekenen. Er zijn nog altijd ondernemers, aldus de heer De 
Boon, die van mening zijn, dat de werknemers de gevolgen 
van het ontbreken of niet voldoende aanwezig zijn van 
veiligheidsmaatregelen moeten dragen. Tegen zulk soort re-
gelingen zal de ondernemingsraad zich terecht keren. Er is 
echter niemand, die meent, dat de ondernemingsraad zich zal 
richten tegen maatregelen, die de grootst mogelijke veiligheid 
in de onderneming waarborgen. 

Op de vragen vanuit de commissie gesteld inzake de ge-
kozen voorzitter antwoordde de heer Spit, dat de door het 
overlegorgaan gekozen formulering duidelijk is. Het gaat hier, 
aldus spreker, om de zaak, die in het wetsontwerp geïntrodu-
ceerd wordt onder de naam „vice-voorzitter". In de metho-
diek van het S.E.R.-advies en ook van het wetsontwerp is 
de bestuurder voorzitter van de ondernemingsraad. Deze 
kan ook een plaatsvervanger aanwijzen. Het overlegorgaan 
is van oordeel, dat in de constructie, die de wet gekozen 
heeft en die ook door het S.E.R.-advies wordt geadviseerd, het 
volmaakt onjuist is om de man, die door de gekozen leden als 
voorzitter wordt gekozen, de plaats van vice-voorzitter te geven. 
Hij zou dan in de plaats moeten treden van de ondernemer als 
voorzitter van de ondernemingsraad. Het overlegorgaan stelt 
dan ook voor deze persoon als voorzitter van het gekozen col-
lege te laten optreden. De kwestie van de secretaris is een ander 
punt. Juist omdat in het S.E.R.-advies, maar ook in het wets-
ontwerp gezegd wordt, dat de bestuurder van de onderneming 
ambtshalve voorzitter is van de raad, is het overlegorgaan 
omwille van het evenwicht van mening, dat het dan ook logisch 
zou zijn dat de gekozen leden het recht zouden hebben om de 
secretaris te benoemen, indien men althans hieraan behoefte 
heeft. Het kan namelijk ook zijn, dat men een ambtelijk secre-
taris (notulist) benoemt en dus afziet van een eigen secretaris 
uit de gekozen leden. Dit is echter een kwestie, die de onder-
nemingsraad zelf zal moeten beslissen. 

Naar aanleiding van een vraag over de deskundigen merkte 
de heer Spit op, dat het overlegorgaan te dezen van oordeel is, 
dat ook de vakbondsvertegenwoordigers als deskundigen kun-
nen optreden. 

Het overlegorgaan zal er geen problemen van maken, in-
dien een delegatie of de ondernemingsraad in zijn geheel uit-
genodigd zou worden om een vergadering van de raad van 
commissarissen bij te wonen. Spreker was evenwel van mening, 
dat dit punt niet in de voorliggende wet geregeld zou moeten 
worden. 

De handhaving van de woorden „naar zijn oordeel" in een 
aantal artikelen van het wetsontwerp zullen, zo vervolgde de 
heer Spit desgevraagd, de mogelijkheid van het beroep op 
een oneigenlijk gebruik van het aanvoeren van dit soort 
argumenten onmogelijk maken. Voorts is het overlegorgaan 
van mening, dat de woorden „hem zelf betreffende" of wel 
helemaal geen functie vervullen of indien zij dit wel doen, 
daartegen dezelfde bezwaren bestaan als tegen de woorden 
„naar zijn oordeel". 

De heer De Boon stelde hier nog aanvullend, dat als de 
woorden „naar zijn oordeel" in de wet zullen komen, er niet 
veel zal veranderen ten opzichte van de huidige situatie. 

Het overlegorgaan is inderdaad van mening, zo stelde de 
heer Spit verder naar aanleiding van een vraag uit de com-
missie inzake het voorstel van het overlegorgaan met betrekking 
tot artikel 8, lid 2 en 3, dat er behoefte aan bestaat om bij de 
begripsomschrijvingen ook het begrip „college van gekozen 
leden" te introduceren om duidelijk te maken, dat men daar-
mede die groep van ondernemingsraadsleden op het oog heeft, 
die op een bepaalde wijze in de ondernemingsraad terecht zijn 
gekomen. 

De heer De Boon achtte dit eveneens een essentieel punt. 
De terminologie, die de wet gebruikt, is naar de mening van 
deze spreker uiterst verwarrend. Herhaaldelijk gebruikt de 
wet het woord ondernemingsraad, indien alleen het gekozen 
deel van de ondernemingsraad wordt bedoeld. Dit zal in de 
terminologie duidelijk tot uitdrukking moeten worden gebracht. 
Dit zou dan ook het dualistische karakter van de onder-
nemingsraad, zoals dit in de memorie van toelichting wordt 
gesteld, duidelijk maken. De woorden „college van gekozen 
leden" leek hem evenwel een afschuwelijke term. 

De heer Tjeerdsma stelde, dat hij niet zoveel bezwaren had 
tegen de woorden „college van gekozen leden". Het is waar, 
aldus deze spreker, dat in het huidige wetsontwerp sprake is 
van een dualistisch karakter. Spreker had echter er wel bezwaar 
tegen, indien de ondernemingsraad een personeelsraad zou 
worden genoemd. In zijn kring blijft men vasthouden aan de 
gedachte, dat de ondernemingsraad een orgaan is van en voor 
de onderneming en als zodanig dient de ondernemingsraad op 
te treden. 

Vervolgens merkte de heer Spit, hiernaar gevraagd vanuit 
de commissie, op, dat inderdaad het toekomstig beleid van de 
onderneming niet expliciet is genoemd. Aan de andere kant 
kan men zeggen, dat indien het gaat over de algemene gang 
van zaken van de onderneming, daar dan ook wel degelijk 
het toekomstig beleid van de onderneming bij behoort. Het 
zou een verbetering zijn, indien dit expliciet zou worden ge-
noemd. 

Het voeren van het personeelsbeleid moet naar de mening 
van het overlegorgaan meer expliciet worden gemaakt, zo 
merkte de heer Spit op. Over de vraag, hoever de bevoegdheden 
van de ondernemingsraden daarbij zullen moeten gaan, heeft 
het overlegorgaan zich niet zo uitdrukkelijk beraden. Spreker 
wilde dan ook over dit punt geen algemeen standpunt van 
het overlegorgaan kenbaar maken. Als zijn persoonlijke opinie 
meende de heer Spit, dat ook bij het aanstellingsbeleid de 
ondernemingsraad een rol zou moeten kunnen spelen. Bij 
de vraag, of men daarbij zo ver zou moeten gaan, dat op een 
bepaald moment de ondernemingsraad ook een veto over deze 
aspecten zou moeten kunnen uitspreken, plaatste spreker 
voorshands een vraagteken. 

De heer De Boon wees in dit verband op de inhoud van 
artikel 31 van het ontwerp, dat de ondernemer verplicht de 
ondernemingsraad in kennis te stellen van de aanstelling van 
een bestuurder. Spreker dacht, dat het enigermate in overeen-
stemming zou zijn met hetgeen de S.E.R. inzake de benoeming 
van commissarissen en het bestuur van de onderneming heeft 
geadviseerd, indien de ondernemingsraad wezenlijk zou worden 
ingeschakeld bij de benoeming van nieuwe bestuurders. Dit 
behoeft geen veto te zijn. Spreker zag echter niet in, dat de 
ondernemingsraad geen oordeel zou kunnen geven over de-
gene, die voor het lidmaatschap van het bestuur van de 
onderneming worden voorgedragen. 

Ook de heer Tjeerdsma kon zich verenigen met hetgeen te 
deze door de heer De Boon was gezegd over het bestuur van 
de onderneming. Indien het echter gaat over een afdelingschef, 
dan valt dit onder het personeelsbeleid. En hierover moet de 
ondernemingsraad zeker mee kunnen spreken. 

De heer H. Groenevelt stelde desgevraagd, dat het niet het 
standpunt van het overlegorgaan is, dat de gekozen leden, in-
dien zij vooroverleg wensen te plegen, daarvoor toestemming 
nodig zouden moeten hebben. Spreker hoopte, dat dit ook niet 
het standpunt van de Minister zou zijn. Spreker zag de in het 
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ontwerp genoemde kennisgeving alleen als een mededeling, 
dat de gekozen leden vooroverleg zouden gaan plegen. Wei-
licht zou de voorgestelde formulering van artikel 18 zo kunnen 
worden gewijzigd, dat het vooroverleg plegen tot een normale 
zaak gaat worden. 

Overigens achtten de heren De Boon en Spit een zodanige 
kennisgeving redelijk, omdat dit overleg in de normale werktijd 
zal plaats vinden. 

Ten slotte stelde de heer Spit, dat hij persoonlijk geloofde, 
dat er geen enkel bezwaar tegen behoeft te bestaan, dat de 

Van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden ont-
ving de commissie een adres van de volgende inhoud: 

„Na te hebben kennisgenomen van bovenvermeld wetsont-
werp wil de Raad gaarne voor het volgende uw aandacht 
vragen. 

Bezwaren betreffende enkele hoofdlijnen van he ontwerp 
In de eerste plaats moet worden geconstateerd dat het ont-

werp belangrijk verder gaat dan het S.E.R.-advies. In het 
ontwerp van wet worden aan de gekozen leden van de onder-
nemingsraad, vergaderend buiten aanwezigheid van de voor-
zitter, in feite zelfstandige bevoegdheden toegekend. 

Deze bevoegdheden bestaan enerzijds uit adviesrechten met 
betrekking tot de aangelegenheden genoemd in de artikelen 
25 en 26, anderzijds uit goedkeuringsrechten met betrekking 
tot de onderwerpen genoemd in artikel 27. 

Met name door de verdergaande institutionalisering van het 
afzonderlijk vergaderen van de gekozen leden wordt het ver-
tegenwoordigend karakter van de ondernemingsraad sterker 
benadrukt dan de S.E.R. wenselijk heeft geacht. De wetgever 
doet hier veel meer dan „het nog wat verder uitwerken van de 
gedachte van het gezamenlijk beraad van de gekozen leden 
van de ondernemingsraad" (memorie van toelichting blz. 14). 
De Raad staat op het standpunt dat de grote zorgvuldigheid 
waarmede de S.E.R. het karakter van het vertegenwoordigend 
overleg in de ondernemingsraad voor de naaste toekomst heeft 
getaxeerd, deze „uitwerking" door de wetgever niet verdraagt. 
Een dergelijke ontwikkeling van zaken doet niet alleen tekort 
aan de inspanningen van de S.E.R., maar kan ook nadelig zijn 
aan de inspanningen van de S.E.R., maar kan ook nadelig uit-
werken voor het overleg van het georganiseerd bedrijfsleven 
als zodanig. 

De bezwaren van de Raad richten zich niet tegen de ver-
plichtingen van de ondernemer de ondernemingsraad te horen 
en te raadplegen bij de omschreven onderwerpen. Die be-
zwaren gelden ook niet de verder strekkende bevoegdheden die 
de ondernemingsraad daar bij krijgt. 

Maar de bezwaren hebben betrekking op het feit dat de 
gekozen leden zich in elk stadium van het overleg kunnen 
terugtrekken om buiten aanwezigheid van de ondernemer hun 
standpunt te bepalen, (art. 18, lid 1). De Raad vreest hiervan 
een benadrukking van tegenstellingen die meer zal leiden tot 
strijdvaardig onderhandelen dan tot efficiënt overleg. Een 
gezamenlijk beraad van de gekozen leden voorafgaande aan 
ondernemingsraadsvergaderingen, conform het S.E.R.-advies, 
is juist. Een doorbreking echter van het evenwicht tussen over-
leg en vertegenwoordiging, zoals de S.E.R. na zorgvuldig be-
raad in haar advies heeft uitgewerkt, brengt het overleg in 
gevaar. De Raad doet dan ook het dringend verzoek artikel 
18 lid 1 in overeenstemming te brengen met de visie van de 
S.E.R., zodat een interpretatie van dit artikel in een zin zoals 
de memorie van toelichting aangeeft (blz. 14) wordt uitge-
sloten. 

Op het moment dat men aan de gekozen vertegenwoordigers 
van het personeel adviserende bevoegdheden toekent met be-
trekking tot bepaalde beleidsbeslissingen van de ondernemings-

ondernemingsraad ook rechten en plichten ontleent uit een 
andere wetgeving dan de Wet op de ondernemingsraden. Spre-
ker zag dan ook niet in, waarom het noodzakelijk zou zijn, dat 
deze wet zou moeten wachten op datgene, wat straks besloten 
wordt ten aanzien van de vennootschapsstructuur en de voor-
stellen van de S.E.R. met betrekking tot dit onderwerp. 

De heer Tjeerdsma merkte daarbij op dat het overlegorgaan 
een en ander wel als één pakket ziet. Het een heeft verband 
met het ander. 

leiding, is het zaak een zorgvuldige geschillenregeling te ont-
werpen. 

De S.E.R. heeft zich dan ook grote moeite getroost hiervoor 
de richting van een oplossing aan te geven, niettegenstaande 
het feit dat de uitbreiding van de bevoegdheden van de onder-
nemingsraden die haar voor ogen stond, minder ver strekkend 
was dan het onderhavige wetsontwerp. De oplossing van het 
S.E.R.-advies (blz. 33-34) ging uit van de gedachte dat in 
geval van verschil van mening over een juiste uitvoering van 
de wet in eerste aanleg bemiddeld zou moeten worden door een 
door de bedrijfscommissie te benoemen commissie van 3 per-
sonen, bestaande uit een werknemerslid, een werkgeverslid en 
een onafhankelijke derde. Eenheid in de behandeling van de 
verschillende commissies zou daarbij bevorderd kunnen wor-
den door in meerdere commissies dezelfde persoon in functie 
van neutraal voorzitter te benoemen. 

Bij dit voorstel tot bemiddeling in eerste aanleg steunde de 
S.E.R. op de ervaringen van haar commissie ondernemings-
raden, die hebben geleerd dat het overgrote deel van zich 
voordoende geschillen in een confrontatie van partijen ten 
overstaan van onpartijdige derden een soepele oplossing vindt. 
De S.E.R. is vervolgens uitgegaan van de gedachte dat de con-
flicten die niet door bemiddeling zouden kunnen worden bij-
gelegd, gewoonlijk van zodanig ingewikkelde aard zouden zijn 
dat niet de kantonrechter maar een gespecialiseerd rechts-
college, te weten de in te stellen ondernemingskamer van het 
gerechtshof te Amsterdam, het meest geëigend zou zijn uit-
spraak te doen. 

Blijkens de memorie van toelichting zijn deze gedachten be-
treffende bemiddeling in eerste instantie en het inschakelen 
van de ondernemnigskamer daaropvolgend niet volledig over-
gekomen noch overgenomen. Det wetgever heeft weliswaar het 
inwinnen van een advies van de bedrijfscommissie als voor-
waarde gesteld voor de ontvankelijkheid van een verzoekschrift 
aan de kantonrechter, maar daarmede komt de bemiddeling, 
zoals de S.E.R. voor ogen stond, niet tot haar recht. De Raad 
betreurt dit in hoge mate. Dat in het wetsontwerp alle geschil -
len die zich over de uitvoering van de wet kunnen voordoen 
zonder meer gelijkgesteld worden met die betrekkelijk tot een 
arbeidsovereenkomst (memorie van toelichting, blz. 26), acht 
de Raad zonder meer onjuist. De kantonrechter te belasten 
met de regeling van geschilllen zoals bijvoorbeeld die met be-
trekking tot ingrijpende maatregelen van de ondernemingslei-
ding, komt de Raad volstrekt ondoelmatig voor. 

Bij het artikelsgewijze commentaar wordt op deze belang-
rijke zaak nog nader ingegaan. 

In artikel 9, lid 2b, wordt de mogelijkheid geboden om als 
ongeorganiseerden kandidatenlijsten in te dienen. Een belang-
rijk discussiepunt is de vraag of een georganiseerd werknemer 
medewerking kan verlenen aan de indiening van een kandi-
datenlijst voor ongeorganiseerden. De meerderheid van de 
S.E.R. was indertijd van oordeel dat zulks mogelijk zou dienen 
te zijn. 

Op blz. 18, derde alinea, van de memorie van toelichting 
wordt de mogelijkheid door de wetgever van de hand gewezen, 
op grond van argumenten die uitermate zwak zijn. Eerst wordt 
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gezegd dat er veel voor te zeggen is om georganiseerden de 
gelegenheid te bieden ook aan andere kandidaatlijsten mede 
te werken, maar deze gedachte wordt weer snel van de hand 
gewezen op grond van het feit dat een dergelijk stelsel de 
doorzichtigheid van de wet zou verminderen (hoe en waarom?) 
en dat de kans op vervelende verhoudingen in een vakbond en 
onderneming groter zou worden. 

Het feit dat binnen de vakbond vervelende verhoudingen 
zouden ontstaan (is dat wel waar?) mag geen argument zijn 
om een individuele werknemer de vrijheid te ontnemen om aan 
een kandidatenlijst mede te werken van ongeorganiseerden. 
Met betrekking tot het ontstaan van vervelende verhoudingen 
in de onderneming kan eerder opgemerkt worden dat de kans 
hiertoe groter is als een georganiseerde werknemer niet de 
mogelijkheid wordt geboden om mede te werken aan een kandi-
datenlijst waaraan hij de voorkeur geeft. De wetgever komt 
hier tot een stuk bevoogding van de individuele arbeider. Aan 
de handtekeningeneis voor de kandidaatstelling van ongeorgani-
seerden zijn naast principiële ook praktische bezwaren verbon-
den. Immers, hierdoor wordt de onderneming verplicht een 
onderzoek in te stellen naar de organisatiegraad, eventueel 
zelfs per groep of afdeling. 

Theoretisch is het zelfs denkbaar dat de handtekeningeneis 
extra verzwaard wordt indien georganiseerden bij een enquête 
geen juist antwoord geven. 

Naar het oordeel van de Raad wordt ook deze praktische 
moeilijkheid het gemakkelijkst ondervangen wanneer de wet-
gever zich aansluit bij het advies van de S.E.R.-meerderheid. 

Op twee plaatsen worden in het wetsontwerp commissarissen 
verplicht bij besprekingen in de ondernemingsraad be-
trokken. 

Ook de S.E.R. heeft in zijn advies de mogelijkheid van een 
contact tussen commissarissen en ondernemingsraad bepleit, 
(blz. 31-32). Zij heeft echter uitdrukkelijk aan de betrokkenen 
willen overlaten of zij aan dergelijke bijeenkomsten behoefte 
gevoelen. Slechts indien dit het geval is, zal daarvan, naar het 
oordeel van de S.E.R.. een gunstige uitwerking mogen worden 
verwacht. In deze opzet kan het initiatief uitgaan zowel van 
commissarissen als van de ondernemingsraad. 

Hiermede in overeenstemming opent de wetgever in artikel 
16 de mogelijkheid dat de ondernemingsraad een of meer 
commissarissen uitnodigt tot het bijwonen van een vergadering 
van de ondernemingsraad met het oog op de behandeling van 
een bepaald onderwerp. 

In strijd met de behoedzame ontwikkeling waar de S.E.R. 
op aanstuurt, worden in de artikelen 24 en 25 commissarissen 
verplicht besprekingen in de ondernemingsraad bij te wonen. 
De ondernemingsraad kan slechts van geval tot geval besluiten 
dat daaraan geen toepassing behoeft te worden gegeven. 

Wanneer de wetgever uitvoering heeft willen geven aan 
artikel 17a van het S.E.R.-advies (memorie van toelichting 
blz. 22) dan ontgaat de Raad het waarom van deze algemene 
verplichting op dit moment. Naar zijn oordeel verdient het 
verre de voorkeur, dat de ondernemingsraad commissarissen 
in zijn besprekingen kan betrekken wanneer daar behoefte aan 
bestaat. Op deze wijze zal de rol van de commissarissen ten 
overstaan van ondernemingsraad en directie zich ook het 
gemakkelijkst vormen. 

Het ontwerp van wet houdt in onvoldoende mate rekening 
met de grote geschakeerdheid van het Nederlandse bedrijfs-
leven. Dit argument wordt nog des te sterker indien in de over-
weging wordt betrokken dat deze wet ook geldt voor instellin-
gen en organisaties welke niet zijn gericht op het behalen 
van winsten. Herhaaldelijk wordt in de wet een bepaalde werk-
wijze van de ondernemingsraad voorgeschreven zonder dat in 
het reglement van de ondernemingsraad de mogelijkheid ge-
opend wordt tot afwijking. In het onderstaande artikelsgewijze 
commentaar zal herhaalde malen worden aangetoond, dat de 
wetgever de ondernemingsraden in een te strak keurslijf perst 
en onvoldoende recht laat wedervaren aan de grote variatie 
welke de ondernemingsraden ongetwijfeld zullen moeten heb-
ben. 

Artikelsgewijs commentaar 

Artikel 1, lid 2. Voorgeschreven wordt dat personen die in 
meerdere ondernemingen van één ondernemer werkzaam zijn, 
worden geacht werkzaam te zijn in die onderneming van waar-
uit hun werkzaamheden worden geleid. In zijn algemeenheid 
kan met deze redactie worden ingestemd, maar er zijn situaties 
denkbaar waarin deze procedure tot een onjuist resultaat zou 
leiden. Men denke bijvoorbeeld aan een langdurige detache-
ring vanuit het hoofdkantoor naar een vestiging in een andere 
plaats. Het is in een dergelijke situatie niet zinvol om de be-
trokken personeelsleden onder de ondernemingsraad van het 
hoofdkantoor te rangschikken. Hier kan een eerste voorbeeld 
van bevoogding door de wetgever worden geconstateerd. Al 
naar gelang de behoefte in de betrokken onderneming moet 
in ieder geval bij reglement van de voorgestelde wettekst kun-
nen worden afgeweken. 

Artikel 3, lid 1. De vraag rijst of op grond van dit artikel in 
ruime mate de mogelijkheid wordt geopend dat er onderne-
mingsraden tot stand komen in ondernemingen met minder dan 
100 werknemers. Kan het niet aan de betrokken partijen zelf 
worden overgelaten, indien de behoefte wordt gevoeld om een 
ondernemingsraad in het leven te roepen? En moeten vanwege 
de S.E.R.-verordening dergelijke vrijwillige ondernemingsraden 
nu werkelijk verplicht worden om al de taken en bevoegdheden 
uit te oefenen welke de nieuwe wet voorschrijft? Naar het 
oordeel van de raad zou dit strijdig zijn met althans één van 
de redenen waarom de S.E.R. unaniem tot een verhoging van 
het getalscriterium tot 100 heeft geadviseerd. Voor zover voor 
bestaande of te vormen „vrijwillige" overlegorganen behoefte 
zou blijken aan formele erkenning zou deze erkenning in ieder 
geval moeten kunnen gelden voor een minder zwaar regime en 
tevens op afzonderlijke ondernemingen betrokken moeten kun-
nen worden. 

Artikel 6, lid 4. Blijkens de tekst van dit wetsartikel kan 
het reglement van de ondernemingsraad niet afwijken van de 
voorgeschreven leeftijdsgrens. Ook hier weer een perfectionisme 
van de wetgever dat onwenselijk is. Weliswaar zijn de leeftijds-
grenzen voor zowel het actief ais het passief kiesrecht belang-
rijk verlaagd, maar dat is geen argument om nu de mogelijkheid 
uit te sluiten dat bij reglement van deze leeftijdsgrens wordt 
afgeweken. Ook het creëren van de zogenaamde jeugdcom-
missies (artikel 15, lid 2) is een onvoldoende argumentatie. 
Tegenover de zo actuele wens om de jeugdigen au sérieux te 
nemen, moet men niet bij voorbaat de mogelijkheid uitsluiten 
dat een en ander in een onderneming, waar veel jeugdigen 
werkzaam zijn, gebeurt door een lagere leeftijdsgrens te han-
teren door bij reglement af te wijken van de wettekst. 

Ook kan bij reglement niet worden afgeweken van de voor-
waarde dat de verkiezingen voor de ondernemingsraad recht-
streeks zijn. Toch kan het in ondernemingen met een zeer 
omvangrijk personeelsbestand wenselijk zijn de verkiezingen 
getrapt te doen geschieden. De raad zou hiertoe de mogelijk-
heid geopend willen zien. 

Artikel 7, lid 1. Een uitermate merkwaardig geformuleerd 
wetsartikel. In de tweede zin van dit artikel staat in feite het 
volgende te lezen: de ondernemer mag, indien hij niet ver-
hinderd is toch verhinderd zijn. De bedoeling van de wetgever 
is wel duidelijk; met een wat ingewikkelde formulering is aan-
gegeven dat de ondernemer zich onder alle omstandigheden 
door een ander mag laten vervangen. 

Artikel 9, lid 2b. Zie Bezwaren betreffende enkele hoofd-
lijnen, blz 

Artikel 12. Dit artikel laat te weinig vrijheid aan de onder-
nemingsraad voor wat betreft de zittingsduur van de leden van 
de raad. De memorie van toelichting zegt hierover dat het niet 
goed mogelijk is om zowel de continuïteit als de doorstroming 
te combineren. De argumentatie in de memorie van toelichting 
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is weinig overtuigend (blz. 18-19). Naar het oordeel van de 
raad dient een ondernemingsraad die om de twee jaar b.v. 
50 pet. van de leden wil laten aftreden (continuïteit) daartoe 
de mogelijkheid te hebben. De memorie van toelichting merkt 
op dat een niet gelijktijdig aftreden van alle ondernemingsraad-
leden het gevaar heeft dat de ondernemingsraad niet meer 
representatief is voor de gehele werknemerspopulatie en dat 
er bovendien moeilijkheden zullen ontstaan indien de onder-
neming zich uitbreidt. 

Onvoldoende is ook nu weer in de overwegingen betrokken 
dat de Wet op de Ondernemingsraden ook geldt voor zieken-
huizen en andere instellingen, waar men bepaald niet regel-
matig met uitbreiding etc. te maken heeft. Trouwens, ook be-
langrijke delen van het bedrijfsleven zijn binnen het tijdsbestek 
van vier jaar niet aan dermate sterke veranderingen onderhevig 
dat een bepaalde ondernemingsraad plotseling niet meer repre-
sentatief zou zijn indien de helft van de leden aftreedt. 

Ook hier geldt dat de wetgever onvoldoende ruimte laat voor 
het creëren van een systeem van aftreden dat is aangepast aan 
de wensen van de betrokkenen. 

Artikel 15, lid 1. Zie commentaar artikel 33. 

Artikel 15, lid 3. Conform het advies van de S.E.R. wordt 
voorgesteld om jeugdcommissies in het leven te roepen indien 
tenminste 25 jongeren beneden de 21 jaar werkzaam zijn in het 
desbetreffende bedrijf. Maar opnieuw rijzen bezwaren ten aan-
zien van de begrenzingen die de wetgever oplegt. Enerzijds 
is niet duidelijk waarom de inrichting van een jeugdcommissie 
verplicht wordt. Waarom zou men in ondernemingen waar men 
dat nuttige vindt, de jeugdigen geen speciale positie in de onder-
nemingsraad zelf kunnen geven? Anderzijds is niet duidelijk 
waarom per se verboden moet zijn, dat deze jeugdcommissie 
taken van de ondernemingsraad overneemt. Het moet toch 
mogelijk worden gemaakt om, indien daartoe de behoefte be-
staat, taken van de ondernemingsraad te delegeren aan deze 
jeugdcommissie. Ook hier is weer sprake van te weinig soepel-
heid van de wetgever en een te sterke bevoogding van de 
ondernemingsraad. 

Artikel 18, lid 1. Zie Bezwaren betreffende enkele hoofd-
lijnen, blz. 

Artikelen 24 en 25. Zie Bezwaren betreffende enkele hoofd-
lijnen, blz 

Artikel 25, lid 1, sub f. In overeenstemming met de redactie 
van andere onderdelen van dit lid bepleit de Raad dat ook 
het hier omschreven besluit gerelateerd wordt aan de betekenis 
die het heeft voor het geheel. Daarbij kan aansluiting worden 
gezocht bij de formulering gebruikt in het S.E.R.-advies inzake 
de Herziening van het ondernemingsrecht, blz. 34, sub c. De 
redactie zou dan als volgt kunnen luiden: ƒ. het aangaan of 
verbreken van duurzame samenwerking van de onderneming 
met ondere ondernemingen, indien dit gezien in het licht van 
de activiteiten van de onderneming van essentiële betekenis is. 

Artikel 27, lid 1, sub a. Nu het arbeidsreglement zo uit-
drukkelijk de instemming van de gekozen vertegenwoordiging 
van het gehele personeel dient te verkrijgen, rijst de vraag of 
artikel 1637/ van het Burgerlijk Wetboek niet moet worden 
aangepast. 

Artikel 33. De mogelijkheid wordt geopend om een Cen-
trale Ondernemingsraad te formeren indien een onderneming 
meerdere vestigingen heeft. Volgens het ontwerp van wet kun-
nen in deze Centrale Ondernemingsraad alleen zitting hebben 
de leden van de onderliggende ondernemingsraden. Het is met 
andere woorden niet mogelijk dat in de Centrale Onderne-
mingsraad een vertegenwoordiging plaatsvindt van een vesti-
ging die zelf geen ondernemingsraad heeft. 

Het komt de Raad onwenselijk voor een dergelijke kleine 
vestiging die zelf geen ondernemingsraad heeft, buiten het 
centrale overleg te houden. 

Ook doet zich in de praktijk de situatie voor dat men in het 
geheel van de onderneming met meer vestigingsplaatsen een 
sterk functionele indeling heeft, zodat in feite de Centrale 
Ondernemingsraad slechts als ondernemingsraad kan optreden. 
Bij een getrapte samenstelling van de Centrale Ondernemings-
raad hebben de kiezers dan geen rechtstreekse invloed op de 
samenstelling van het overlegorgaan, dat feitelijk als de wer-
kelijke ondernemingsraad fungeert. In deze gevallen lijkt het 
de voorkeur te verdienen op basis van artikel 2, lid 3, te komen 
tot één ondernemingsraad met functionele en territoriale ver-
tegenwoordiging uit alle vestigingen, en instelling door deze 
ondernemingsraad van vaste commissies ter behandeling van 
lokale aangelegenheden. Voor deze constructie vormt echter 
artikel 15, lid 1, van dit ontwerp een bezwaar, daar zo'n com-
missie slechts kan bestaan uit leden van de ondernemingsraad, 
terwijl veelal voor de strikt lokale belangenbehartiging een 
groter aantal personen nodig is dan de betreffende vestiging 
levert als lid van de ondernemingsraad. 

In dit opzicht was dus artikel 17 van de huidige wet ver-
kieslijker, daar dit de mogelijkheid bood om in een dergelijke 
commissie ook niet-leden van de ondernemingsraad op te 
nemen en het bovendien mogelijk was deze commissieleden 
door middel van een verkiezing te doen aanwijzen. 

Concluderend, dringt de Raad aan op een verruiming van 
artikel 15, lid 1, in de zin van artikel 17 van de vigerende wet, 
terwijl hij voor het onderhavige artikel 33 een soepeler wet-
tekst bepleit, waardoor conform het S.E.R.-advies (blz. 14) 
ook onderdelen van ondernemingen, waarin geen onder-
nemingsraad is ingesteld, niettemin in de Centrale Onder-
nemingsraad kunnen zijn vertegenwoordigd. 

Artikel 35. Voorgesteld wordt in het ontwerp om aan de 
Centrale Ondernemingsraad de behartiging van gemeenschap-
pelijke aangelegenheden op te dragen. Blijkens de laatste zin 
van artikel 35 en nog meer blijkens de memorie van toelichting 
(blz. 25) dienen competentiekwesties te worden vermeden 
door de afzonderlijke ondernemingsraden onbevoegd te ver-
klaren inzake aangelegenheden welke de Centrale Onder-
nemingsraad toekomen. 

Hoewel een zekere terreinafbakening wenselijk is, lijkt het 
nuttig deze afbakening per reglement te doen geschieden. Het 
gevaar is nl. groot dat een ondernemingsraad van een vesti-
ging inzake belangrijke beleidsbeslissingen buiten spel komt te 
staan, omdat vele beleidsbeslissingen ten aanzien van de des-
betreffende vestiging genomen, het beleid van het gehele con-
cern betreffen. Daarmede behoort deze beleidsbeslissing tot 
het werkterrein van de Centrale Ondernemingsraad en wordt 
de ondernemingsraad van de desbetreffende vestiging op dood 
spoor gerangeerd. Een weinig aantrekkelijke situatie welke 
dan ook dient te worden voorkomen. De onderliggende onder-
nemingsraden en de Centrale Ondernemingsraad zijn zelf mans 
genoeg om tot een terreinafbakening te komen. De wetgever 
hoeft dit niet te doen. 

Artikel 36. Dit artikel regelt de procedure welke bij even-
tuele geschillen moet worden gevolgd. 

Onder de bezwaren betreffende enkele hoofdlijnen is hier-
over reeds het een en ander gezegd, waarbij de Raad met name 
heeft laten uitkomen, het in ernstige mate te betreuren dat de 
wetgever, in strijd met het op dit punt unanieme advies van 
de S.E.R., de gedachte aan een bemiddeling in eerste aanleg 
niet duidelijk heeft overgenomen. Hierna volgt nog een aantal 
bezwaren, die de Raad tegen dit artikel en de daarbij geleverde 
argumentatie meent te moeten aantekenen. 

De memorie van toelichting geeft een uitvoerige motivering 
waarom is afgeweken van het voorstel van de S.E.R. om de 
Ondernemingskamer van het Hof te Amsterdam een taak te 
geven inzake een geschillenregeling. De argumentatie is niet 
steeds steekhoudend. Op blz. 25 van de toelichting wordt o.m. 
opgemerkt dat de Ondernemingskamer niet bedoeld is voor 
de behandeling van zaken op sociaal gebied. De plank wordt 
hier volledig misgeslagen. Vooreerst wordt hier een scheiding 
aangebracht tussen economische en sociale aspecten van het 
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ondernemingsbeleid, die niet altijd in overeenstemming is met 
de realiteit. Maar zelfs indien zulks wel goed mogelijk zou 
zijn moet worden opgemerkt dat het te verwachten nieuwe 
enquêterecht ook toestaat het instellen van een onderzoek in-
dien er wanbeleid wordt gevoerd op sociaal terrein. Dit be-
tekent derhalve dat de Ondernemingskamer zich ook met de 
sociale ondernemingsproblematiek zal moeten occuperen. 

Het wetsvoorstel geeft met betrekking tot de geschillen een 
taak aan de kantonrechter. Het is zeer de vraag of de toch 
reeds overbelaste kantonrechter deze problematiek wel aan 
kan. Bovendien zijn een aantal van de geschillen van een zo-
danige aard dat de voorkeur gegeven moet worden aan een 
meer gespecialiseerde rechter, die zelf op de hoogte is van het 
bedrijtsklimaat. Menig kantonrechter voldoet niet aan deze eis, 

Dit klemt te meer wanneer gevolg wordt gegeven aan het 
dringend verzoek van de Raad de geschillenprocedure te laten 
beginnen met een bemiddeling. Immers, het is de stellige ver-
wachting van de Raad dat de geschillen die na bemiddeling 
voor eigenlijke rechtspraak resteren uitzondering zullen zijn en 
zodanig ingewikkeld dat daarin niet door de kantonrechter 
maar door een gespecialiseerd rechtscollege uitspraak zou 
moeten worden gedaan. 

Nu er in het kader van de wetsvoorstellen enquêterecht en 
jaarrekening een gespecialiseerd rechter is voorgesteld (Onder-
nemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam) is er veel 
voor te zeggen om deze gespecialiseerde rechter ook een taak 
te geven met betrekking tot de ondernemingsraden. 

Blijkens lid 2 kan de procedure aanhangig worden gemaakt 
door ieder gekozen lid van de ondernemingsraad. Hierdoor is 
het mogelijk dat door een enkel recalcitrant lid, los van de 
rest van de ondernemingsraadleden een procedure wordt aan-
gespannen. Dit is niet wenselijk. Beter ware om te spreken 
over de meerderheid van de gekozen leden of - indien dit te 
weinig vrijheid aan de ondernemingsraad laat - een bij regie-
ment te bepalen minderheid van de ondernemingsraad. 

Trouwens ook in het eerste lid van artikel 36 wordt aan 
iedere werknemer de bevoegdheid gegeven om een procedure 
te beginnen. Ook in deze situatie is het beter om alleen aan 
een groep werknemers deze bevoegdheid toe te kennen. 

Slotopmerkingen. De overgangsbepaling in artikel 50, lid 2, 
leidt de Raad tot de opmerking dat het zaak is nu zeer spoedig 
na de totstandkoming van de wet te trachten tot een nieuw 
model-reglement van de Stichting van de Arbeid of van de 
S.E.R. te komen. Daar hiermede uiteraard enige tijd gemoeid 
zal zijn en voorts de reglementsherzieningen ook voor de be-
drijfscommissies zeer veel werk met zich zullen brengen, ter-
wijl deze werkzaamheden in veel gevallen naast de normale 
werkzaamheden van de uitvoerende personen verricht moeten 
worden, vraagt de Raad zich af, of de overgangstermijn niet 
verruimd zou moeten worden, b.v. door te bepalen dat deze 
zich uitstrekt over tenminste de lopende zittingsperiode. 

Een andere oplossing zou kunnen zijn dat het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet zodanig wordt vastgesteld dat na 
de totstandkoming van een model-reglement nog een ruime 
periode van voorbereiding der herzieningen aan het bedrijfs-
leven wordt gegund. 

Het is de Raad gebleken dat het wetsontwerp voor een aantal 
bedrijfstakken in het bijzonder de zeevaart, het grootwinkel-
bedrijf en de bouw, op bepaalde praktische bezwaren stuit, 
Dit behoeft niet te betekenen dat al deze bedrijfstakken gebruik 
zouden willen maken van de volledige ontheffingsmogelijk-
heid in artikel 4. 

Hun staat evenwel niet altijd een andere weg open tenzij 
de wetgever een gedeeltelijke ontheffing door de Sociaal-Econo-
mische Raad, onder goedkeuring van de Minister, mogelijk 
zou maken. De Raad dringt op een dergelijke verruiming van 
de wettekst aan.". 

Over twee kernpunten wilde drs. G. J. Bavinck ter zitting 
gaarne nog enige opmerkingen maken. 

In de eerste plaats wees hij op het dualistisch karakter van 
de ondernemingsraad, nl. enerzijds overlegorgaan en anderzijds 

vertegenwoordigend orgaan. In de S.E.R. is aan deze elemen-
ten veel aandacht geschonken, waarbij gestreefd was naar een 
evenwicht tussen beide. 

De Raad opperde tegen het in het wetsontwerp op dit punt 
bepaalde als ernstigste bezwaar, dat dit evenwicht verstoord 
raakt en verschoven wordt in de richting van de onderne-
mingsraad als vertegenwoordigend orgaan. 

Met name richten de bezwaren zich tegen het feit, dat de 
gekozen leden van de ondernemingsraad zich in elke fase van 
het overleg uit de vergadering kunnen terugtrekken om opnieuw 
hun standpunt te bepalen. 

Op die wijze gaan de gekozen leden van de ondernemings-
raad geleidelijk een onderhandelingspositie innemen. Met een 
dergelijke ontwikkeling kon de Raad echter moeilijk instemmen. 

Het tweede punt, waarop de heer Bavinck nog nader in-
ging, was de inhoud van de artikelen 26 en 27 zoals deze 
door het Overlegorgaan van de vakcentrales is voorgesteld. Het 
wetsontwerp geeft reeds verdergaande bevoegdheden aan de 
Ondernemingsraad dan de S.E.R. in zijn advies. De Raad stelt 
vast dat het Overlegorgaan in zijn voorstellen van het S.E.R.-
advies is afgeweken en acht dit principieel onjuist. Daarnaast 
stuit de samenvoeging van de artikelen 26 en 27 op praktische 
bezwaren; de toevoegingen zijn bedrijfsorganisatorisch onuit-
voerbaar. 

Hierna ging de heer Bavinck in op een aantal vragen uit 
de commissie. 

Spreker was het niet eens met de opvatting van een van de 
leden, dat het - hierboven afgedrukte - adres voorzichtig van 
aard was. Het S.E.R.-advies was na een langdurige periode 
van overleg tot stand gekomen. Daarbij was gebleken, dat van 
werkgeverszijde geen bezwaar bestond tegen het verlenen van 
ruimere bevoegdheden aan de ondernemingsraad. Gelukkig 
zijn er reeds vele, goed werkende ondernemingsraden. Dit wets-
ontwerp, dat verder gaat dan het S.E.R.-advies zal stellig een 
verdere stimulans betekenen. Voorts werd door hem nog opge-
merkt, dat men dit wetsontwerp niet los mocht zien van de 
reeks S.E.R.-adviezen die betrekking hebben op het probleem 
van de medezeggenschap en die alle met een grote mate van 
unanimiteit door de S.E.R. zijn vastgesteld. 

De Raad onderkende de bij de gekozen leden van de onder-
nemingsraad bestaande behoefte om afzonderlijk te kunnen 
vergaderen. De voorbereiding van de vergaderingen van de 
ondernemingsraad eist de nodige tijd. Het zou echter te ver 
gaan, indien dit wetsontwerp ertoe zou leiden, dat de onderne-
mingsraad onderhandelingsorgaan wordt. Spreker vreesde ech-
ter, dat het in de voorgestelde opzet wel die richting uit zou 
gaan. 

Van de zijde van de Raad werd verder benadrukt, dat de 
ondernemingsraad een orgaan is van en voor de onderneming, 
dus ook van en voor de werknemers in deze onderneming. De 
belangen en inzichten van de werknemers en hun vertegenwoor-
digers lopen niet altijd parallel met het inzicht van de onder-
nemingsleiding noch met het belang van de onderneming als 
geheel. Dit is de reden waarom de S.E.R. het aspect van ver-
tegenwoordiging naast dat van overleg in de ondernemingsraad 
heeft willen inbrengen. Daarom moet de onderhandelingssfeer 
niet overheersen. Men wees in dit verband erop, dat de onder-
nemingsraad niet paritair is samengesteld. 

In de commissie werd gevraagd hoe de Raad zich opstelde 
tegenover het in het tweede lid van artikel 30 bepaalde, waarin 
de ondernemer de mogelijkheid gegeven is inlichtingen te wei-
geren op grond van naar zijn oordeel zwaarwichtige belangen 
van hemzelf of van de onderneming. Betekent dit niet een 
gemakkelijke uitwijkmogelijkheid voor de ondernemer? 

De heer drs. F. Sweens vroeg zich af wiens oordeel dan wel 
doorslaggevend zou moeten zijn. De in het wetsontwerp ge-
kozen formulering dekt de zelfstandige functie van de onder-
nemer en de belangen van de onderneming uit het unanieme 
S.E.R.-akkoord. Heeft men tegen deze formulering bezwaren 
dan zou men op het S.E.R.-advies in deze kunnen teruggrijpen. 

Tegen een samenvoeging van de artikelen 26 en 27 als 
voorgesteld door het Overlegorgaan koesterde de heer Bavinck 
principiële bezwaren. Met name het onder g en i voorgestelde 



11 

nl. „de wijze van taakvorming en taakverdeling" en de overleg-
en communicatiestructuur ging in de ogen van de Raad wel 
heel ver. Invoering van deze bepaling zou een doeltreffende 
functionering van de onderneming ernstig bemoeilijken. 

Wat betreft de regeling van de kandidaatstelling merkte de 
heer Sweens op, dat iedere medewerker het recht zou moeten 
hebben zijn eigen voorkeur kenbaar te maken. Hij achttte de 
voorgestelde bepaling een betutteling door de wetgever. 

In dit verband werd gewezen op situaties, die zich wel 
voordoen bij verkiezingen voor gemeenteraden. Landelijke par-
tijen nemen meestal deel aan deze verkiezingen, maar niet 
zelden dingen ook typisch plaatselijke verbanden, b.v. onder de 
naam „Gemeentebelangen" mee naar de zetels in de gemeente-
raad. Een soortgelijke ontwikkeling moet mogelijk zijn voor 
het kiezen van de leden van de ondernemingsraad. 

Ingaande op een desbetreffende vraag maakte de heer 
Sweens de opmerking, dat bij ondernemingen met een perso-

In een aan de commissie toegezonden nota werd door de 
Contactgroep het navolgende betoogd. 

„De Contactgroep gaat er van uit, dat bij de voor instel-
ling van een ondernemingsraad in aanmerking komende leden-
ondernemingen het instituut der ondernemingsraden positief 
wordt beoordeeld. 

De Contactgroep betreurt het evenwel, dat de door de 
S.E.R. gewenste definitie, waarvoor op blz. 14 van het S.E.R.-
advies 1968, nr. 13, een tekst was gegeven, niet door de 
Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Justitie 
is overgenomen. 

De Contactgroep deelt niet het standpunt van de bewinds-
lieden, dat de uitdrukkelijke vermelding van de zelfstandige 
functie van de ondernemer overbodig is. 

In de voorgestelde tekst van artikel 16 voorziet de Contact-
groep moeilijkheden ingevolge het ontbreken van een om-
schrijving van het begrip „deskundige". Naar het oordeel van 
de Contactgroep zou geen beroep mogelijk moeten zijn tegen 
bezwaar van de voorzitter tegen het uitnodigen van deskun-
digen, die in aangelegenheden, de onderneming betreffende, 
partij zijn of kunnen worden. Dit bezwaar betreft in het 
bijzonder bestuurders en andere functionarissen van vakver-
enigingen in welk geval naar het oordeel van de Contactgroep 
voor de betrokkenen een onverenigbaarheid van functies 
ontstaat. 

Ten aanzien van het gestelde in artikel 18, acht de Contact-
groep gezamenlijk beraad van de gekozen leden van de 
ondernemingsraad buiten aanwezigheid van de voorzitter als 
regel onjuist. Voorzover een dergelijk beraad het functioneren 
van de ondernemingsraad ten goede komt zal dit toch plaats-
vinden, omdat de voorzitter het dan eerder zal bevorderen dan 
tegengaan. Indien regeling in de wet van zodanig beraad toch 
plaatsheeft, acht de Contactgroep het in het advies van de 
S.E.R. gestelde het uiterst aanvaardbare. De S.E.R. ging er 
immers van uit, dat een gezamenlijk beraad zou beperkt blijven 
tot beraad van de gekozen leden voorafgaand aan de verga-
dering. De Contactgroep deelt ten deze het oordeel dat 
gepubliceerd is door de Raad van Nederlandse Werkgevers-
verbonden, waar dit stelt, dat de mogelijkheid als voorzien in 
het wetsontwerp meer leidt tot strijdvaardig onderhandelen dan 
tot efficiënt overleg. Het wel gebruikte argument, dat leden van 
ondernemingsraden in het bijzijn van de voorzitter niet vrij 
zouden kunnen spreken, acht de Contactgroep niet in overeen-
stemming met de feiten. 

Bij de in artikel 20 omschreven geheimhoudingsplicht tekent 
de Contactgroep aan, dat de praktische toepassingsmogelijkheid 
aan ernstige twijfel onderhevig is. In het bijzonder de om-
schrijving „waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten 
begrijpen" is naar het oordeel van de Contactgroep onvol-
doende duidelijk. 

neelsbestand van minder dan honderd man de communicatie-
mogelijkheden voldoende plegen te zijn. Voor de overlegor-
ganen, die daar bestaan, zou het niet doelmatig zijn het nieuwe 
regime van de nieuwe wet op te leggen. 

In de commissie werd gewezen op de suggestie in het rap-
port van de „Groep van achttien" over de herziening van de 
ondernemingsstructuur om aan ondernemingsraden een zeker 
medebeslissingsrecht toe te kennen in situaties waarin vitale 
werknemersbelangen op het spel staan; daarbij zou een onder-
nemingsvergadering bijeengeroepen kunnen worden, bestaande 
uit leden van de directie, de ondernemingsraad en de raad 
van commissarissen, die elk een derde deel van de stemmen 
uitbrengen. Hoe staat de Raad tegenover een dergelijke ge-
dachte? 

De heer Sweens antwoordde hierop, dat een dergelijke sug-
gestie niet past in het systeem van dit ontwerp, dat is gebaseerd 
op de particuliere ondernemingsgewijze produktie. 

De Contactgroep heeft bezwaar tegen het gestelde in arti-
kel 21 lid 2 van het wetsontwerp. 

Een bescherming, indien zulks nodig wordt geoordeeld, zou 
dusdanig kunnen worden geformuleerd, dat de Bedrijfscom-
missie met het toezicht erop zou kunnen worden belast. 

De Contactgroep is van mening dat de in artikel 25 - doch 
ook elders in het ontwerp gebruikte - omschrijving „tenzij 
zwaarwichtige belangen van hemzelf dan wel van de onder-
neming zich daartegen naar zijn oordeel verzetten" een onvol-
doende substituut is van de niet opgenomen uitdrukkelijke 
vermelding van de zelfstandige functie van de ondernemer. De 
omschrijving wordt daarvoor te onduidelijk geacht. 

De Contactgroep is ten aanzien van het in artikel 36 gestelde 
ten aanzien van de regeling van geschillen van oordeel, dat 
deze in eerste instantie ter beslissing aan de Bedrijfscommissie 
zou moeten worden opgedragen. Een beroepsmogelijkheid zou 
gevonden kunnen worden in de Commissie van beroep voor het 
bedrijfsleven. Indien de wetgever van mening is, dat ten deze 
de burgerlijke rechter voorkeur zou verdienen boven de 
administratieve rechter, zou de Contactgroep - evenals de 
Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden - de voorkeur 
geven aan een gespecialiseerd college, met name de in te stellen 
Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam". 

Ter zitting voerde de heer drs. W. Bos nog aan, dat de 
kwestie van de deskundigen alsmede ook het onbeperkt af-
zonderlijk beraad tijdens vergaderingen, vóór- en navergade-
ringen van de ondernemingsraad, derhalve de definitie van het 
begrip deskundigen en een regulering van het beraad, sterk 
leven in de kringen van ondernemingen, waarmede de Contact-
groep zijn binding heeft. 

Desgevraagd vanuit de commissie onderlijnde de heer Bos 
het begrip „ondernemingsraad" nog nader. Daarbij stelde hij, 
dat er in de kring van de ondernemingen van de Contactgroep 
een bijzonder positieve opstelling is tegen het begrip „onder-
nemingsraad". Men kent, aldus spreker, anderzijds juist de 
moeilijkheid van het vinden van geschikte kandidaten en het 
probleem van het moeilijk zaken van enig belang op de juiste 
wijze ter discussie te kunnen stellen. Dit laatste is een bijzonder 
probleem bij de kleine ondernemingen. Daar brengt men dit 
dan ook naar voren als een punt van instemming met de 
grens van 100 werknemers, die naar zijn mening ook in de 
Belgische wetgeving is opgenomen. De positieve zijde is, dat er 
niemand in de kring van de Contactgroep is, die, indien er een 
functionerende ondernemingsraad in bedrijven met minder dan 
100 werknemers is, nu van deze gelegenheid gebruik zou willen 
maken om die raad af te schaffen dan wel om de werkzaam-
heden daarvan stop te zetten. Het standpunt is, aldus de heer 
Bos, dat, indien een ondernemingsraad aanwezig is en functio-
neert, er geen enkele aanleiding is om deze stop te zetten. Het. 

3. Contactgroep van Werkgevers in de Metaalindustrie 
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is echter ook weer niet zo, dat men om redenen van korte com-
municatiewegen, slecht vinden van goede kandidaten, de moei-
lijkheid van papieren voorbereiding en stafinschakeling 
schreeuwt om de mogelijkheid om de grens van 100 werkne-
mers te verlagen, b.v. wederom terug te brengen naar 25. Het 
zou naar de mening van spreker in de praktijk ook weinig 
effectief resultaat opleveren. Men komt dan juist in de situatie, 
waarin men was, voordat een nieuwe ontwikkeling dit wets-
ontwerp tot stand bracht. 

Naar aanleiding van een vraag uit de commissie, wat nu 
bij de Contactgroep het grote bezwaar is tegen de aanwezigheid 
in de ondernemingsraadvergaderingen van deskundige vak-
bondsbestuurders, stelde de heer Bos, dat dit in wezen een 
principieel bezwaar is. In de Wet op de ondernemingsraden 
wordt duidelijk de nadruk gelegd op het feit, dat met de zelf-
standige functie van de ondernemers rekening wordt gehou-
den en in de wet wordt duidelijk gestimuleerd, dat de onder-
nemingsraad een orgaan is van en voor de onderneming. Een 
vakorganisatie alsook een overheidsorgaan worden door de 
onderneming in zijn geheel als Fremdkörper gevoeld. Dit is 
gewoon een feit. Spreker erkende daarbij, dat men principieel 
ook op een ander standpunt kan staan. Wat de praktische 
situatie betreft, kan men stellen, aldus de heer Bos, dat er tegen 
deskundigen, van de zijde van werknemers - gekozen leden -
opgeroepen, geen enkel bezwaar bestaat, net zo min als tegen 
deskundigen, opgeroepen van de zijde van de werkgevers-voor-
zitter. Er zijn echter wel bezwaren om de discussie, het overleg 
tussen vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorga-
nisaties, zoals dit thans in andere organen geschiedt, over te 
plaatsen naar de ondernemingsraad van elke mogelijke indivi-
duele onderneming. Dit kan immers een verlammende werking 
hebben. Voorzover het een deskundige kwestie betreft, b.v. over 
een technisch-sociaal probleem, zoals pensioenen, is er eveneens 

Ter voorbereiding van de hoorzitting had de Nederlandse 
Centrale van Hoger Personeel (N.C.H.P.) een resumé van de 
punten, die hij aan de orde wilde stellen, toegezonden. Deze 
samenvatting luidde aldus: 

„I. Garanties voor een eigen vertegenwoordiging van de 
diverse personeelscategorieën 

Op dit punt heeft de N.C.H.P. haar standpunt reeds bij 
schrijven van 24 mei 1967 aan de Sociaal-Economische Raad 
kenbaar gemaakt. Hoewel uit het wetsontwerp blijkt dat de 
gedachtengang, welke aan dit standpunt ten grondslag ligt in 
beginsel wordt aanvaard, biedt het nochtans geen genoegzame 
waarborgen voor de uiteindelijke verwezenlijking ervan. 

Als namelijk de wetgever de ondernemingsraden met uitge-
breide, zeer gewichtige bevoegdheden wil bekleden, zal daarbij 
tevens zeer nauwkeurig geregeld dienen te worden, wie deze 
bevoegdheden zullen uitoefenen. Met andere woorden de wet-
gever zal tevens waarborgen dienen te scheppen voor een even-
wichtige samenstelling der ondernemingsraden. Dit is niet een 
taak van de ondernemingsraden zelf, met als enige wettelijke 
beperking dat elke candidatenlijst op een bepaalde manier 
dient te worden samengesteld (artikel 9, 4e lid ontwerp) maar 
van de wetgever. 

Er dienen daarom door de wetgever wettelijke waarborgen te 
worden geschapen voor een zodanige begrenzing der kies-
kringen, dat alle personeelscategorieën en "groeperingen in de 
ondernemingsraad hun eigen vertegenwoordiging zullen hebben, 
voorzover althans de beperkte omvang van dat college zulks 
mogelijk maakt. Met name noemen wij de categorieën Ieiding-
gevenden en staffunctionarissen, het mediaal personeel en de 
uitvoerende personeelsleden. De wijze waarop dit zal moeten 
geschieden zal in de wet moeten worden omschreven, waarbij 
uiteraard nadere regeling bij ondernemingsraadsreglement 
mogelijk moet worden gemaakt. 

geen enkel bezwaar. Het zal echter wel wederom een probleem 
aan regulering scheppen, b.v. ten aanzien van de vraag, of de 
voorzitter daarbij het aantal deskundigen moet gaan beperken. 

Gevraagd, wie naar de mening van de Contactgroep het 
begrip „deskundige" moet beoordelen, merkte de heer Bos op, 
dat het denkbaar is, dat een orgaan als de bedrijfscommissie 
binnen het kader van bepaalde regels zou kunnen nagaan, hoe 
deze aangelegenheid gereguleerd moet worden. Het is ook 
denkbaar, dat het overleg op zich zelf van de ondernemings-
raad, derhalve de gekozen leden en de voorzitter, binnen het 
kader van een bepaalde regulering hiervoor een oplossing 
zou kunnen vinden. 

De heer drs. P. Groeneveld vulde nog aan, dat bijna alle 
punten, die door de Contactgroep naar voren zijn gebracht, 
teruggewezen kunnen worden naar de zelfstandige positie van 
de ondernemers. Dit geschiedt, naar sprekers mening, niet om-
dat de ondernemer een overdreven zelfstandigheidsgevoel heeft, 
maar omdat de ondernemer de uiteindelijke verantwoordelijk-
heid voor de onderneming draagt. Wanneer men dat in het oog 
houdt, dan moet de ondernemer ook in de mogelijkheid zijn 
om deze verantwoordelijkheid te blijven dragen. 

Ten aanzien van de grens van 100 man, stelde de heer Groe-
neveld tenslotte, dat er bij het tot stand komen van een onder-
nemingsraad uiteraard ook spelregels in acht genomen moeten 
worden. Via de bedrijfscommissie worden de verkiezingen gere-
geld. Hiervoor is een procedure. Daarbij moet bedacht worden, 
dat bij kleinere ondernemingen het indienen van een aantal lijs-
ten overeenkomstig de spelregels niet wel doenlijk zal zijn. De 
noodzaak is daartoe bij deze bedrijven ook wel geringer. Spre-
ker kon zich overigens wel voorstellen, dat er ondernemingen 
zijn, die prijs stellen op een ondernemingsraad, hoewel men 
geen honderd werknemers heeft. 

Om te vermijden dat de wettelijke bepalingen in bepaalde 
gevallen een te strak keurslijf zouden blijken, ware ter verrui-
ming een in bijzondere gevallen toe te passen ontheffings-
bevoegdheid te verlenen aan de Sociaal-Economische Raad 
en/of Bedrijfscommissies, met beroep op het College van Be-
roep voor het Bedrijfsleven. 

II. Behandeling voorlopige reglementen door Bedrijfscom-
missies 

De wetgever schrijve dwingend voor dat de Bedrijfscommies-
sies niet tot behandeling van voorlopige reglementen zullen 
overgaan, dan nadat te voren alle werknemersvakverenigingen, 
waarvan de Bedrijfscommissie bekend is of redelijkerwijze kan 
vermoeden, dat ze in aanmerking zullen komen voor de can-
didaatstelling voor de desbetreffende ondernemingsraad, in de 
gelegenheid zijn gesteld omtrent het voorgelegde reglement 
haar mening kenbaar te maken. 

Dit zal ertoe leiden dat de werkgever zich bij de opstelling 
van het reglement ook zal verstaan met andere organisaties dan 
de algemeen erkende. 

Het is de taak van de organisaties, die in de Bedrijfscommis-
sie zelf niet vertegenwoordigd zijn, om de Bedrijfscommissie 
van hun bestaan kennis te geven, met vermelding van de onder-
nemingen uit welker personeelbestand zij hun leden recruteren. 

III. Beoordelingscriteria representativiteit van vakorgani-
saties 

Zoals o.a. ook reeds door de N.C.H.P. werd betoogd bij 
gelegenheid van de hoorzitting van de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gewijd aan de herziening van de Wet op de Bedrijfsorganisatie 
voor wat de publiekrechtelijke bedrijfsorganen betreft, is er 
dringend behoefte aan een wettelijke definitie voor de begrippen 
vakvereniging en representatieve vakvereniging. Dit geldt even-
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zeer voor de beoordeling van de representativiteit van vak-
organisaties voor de samenstelling van Bedrijfscommissies. 

Het feit, dat van de desbetreffende beslissingen van de 
Sociaal-Economische Raad volgens de huidige wetgeving reeds 
beroep open staat op het College van Beroep voor het Bedrijfs-
leven neemt niet weg, dat er behoefte is aan wettelijke criteria, 
waaraan de beslissingen van de S.E.R. kunnen worden ge-
toetst.". 

De heer mr. J. Schuttevaer wees ter zitting in zijn inleidende 
beschouwing op de situatie waarin de N.C.H.P. verkeert. 

Hij herinnerde aan het najaarscongres van de N.C.H.P., 
waar gesproken is over de vraag, of het hoger personeel recht 
behoort te hebben op een eigen plaats in de verschillende ver-
tegenwoordigde organen in het bedrijfsleven. 

Deze vraag werd toen in principe bevestigend beantwoord 
door de leden van de Staten-Generaal uit verschillende partijen, 
die op dit congres een forum vormden. Alleen zou de Cen-
trale haar positie nog wel moeten verstevigen. 

Eenzelfde geest ademde het op 19 december 1969 uitge-
brachte advies van de Sociaal-Economische Raad over de 
vertegenwoordiging van het Nederlandse Hoger Personeel in de 
S.E.R. 

Vast staat, dat in dit wetsontwerp onvoldoende mogelijk-
heden aanwezig zijn voor het hoger personeel. 

Spreker zegde toe aan de commissie een notitie toe te stu-
ren x ) , waarin zou staan aangegeven op welke wijze deze mo-
gelijkheden via wijziging een aanvulling van artikel 9 wel 
zouden kunnen worden gerealiseerd. 

Daarbij zou gestreefd moeten worden naar een eigen ver-
tegenwoordiging van de drie personeelsgeledingen, die in de 
onderneming werkzaam zijn, in evenredigheid tot hun getal-
sterkte. 

In een vooraf toegezonden resumé merkte het Gereformeerd 
Maatschappelijk Verbond in hoofdzaak het volgende op. 

„Het valt ons op, dat in de inleiding op de Wet op de onder-
nemingsraden wordt gezegd, dat niet al te diep meer wordt 
ingegaan op de rechtsgrond van de ondernemingsraad, aange-
zien sinds 1950 deze een erkend instituut is. Dit bevreemdt om-
dat toen uitdrukkelijk werd gesteld dat de ondernemingsraad 
was voor medeweten en medespreken, dus overleg, maar niet 
voor medebeslissen, omdat volgens de toenmalige Minister 
Suurhoff er maar één kapitein op het schip kan zijn. 

In de memorie van toelichting artikel 27 lezen we dat het 
overleg in de ondernemingsraad op bepaalde punten zeer wel 
de vorm van meebeslissen kan aannemen. Nu menen we dat 
overleg in een onderneming goed en nodig is. Een onderne-
mingsraad zou daarbij dienstig kunnen zijn. Maar als het ele-
ment van meebeslissen naar voren gebracht wordt, bij een 
instituut, dat blijkens één der rapporten, genoemd in de memo-
rie van toelichting, een bijna mislukt instituut is. dan dachten 
wij, dat er mogelijk toch wel iets aan de rechtsgrond kon man-
keren. 

Er wordt immers geargumenteerd met de stelling dat de 
ondernemingsraad voortspruit uit de gedachte dat de onder-
neming een arbeidsgemeenschap is. Wij menen dat bij het 
spreken over een gemeenschap er geestelijke idealen moeten 
zijn, waarop die gemeenschap rust. Het samenwerken van 
mensen in een bedrijf geeft uiteraard veel menselijke contac-
ten en soms ook wel vriendschap, maar het blijkt dat na het 
werk mensen vaak sociale contacten zoeken met andere, niet 
in het bedrijf werkzame personen. 

Uit één van de eerdergenoemde rapporten blijkt ook dat de 
arbeiders in de ondernemingsraad meer zien als instituut van 

1) Deze notitie is inmiddels ontvangen en aan de leden der commissie 
toegezonden. 

Voorts stelde spreker, dat de bij de N.C.H.P. aangesloten 
vereniging van hoger personeel niet in de eerste plaats denken 
aan het verkrijgen van de bevoegdheid tot het afsluiten van 
collectieve arbeidsovereenkomsten. 

De heer drs. A. P. Houtzaager vestigde de aandacht erop, 
dat volgens de bestaande wet de kieskringen zo kunnen wor-
den ingericht, dat het hoger personeel - maar ook b.v. het 
mediaal personeel - altijd in de minderheid is en derhalve 
kandidaten, gesteld door de vereniging van hoger personeel, 
voor het desbetreffende bedrijf niet in aanmerking komen voor 
een plaats in de ondernemingsraad. Daarom bepleitte hij het 
instellen van aparte kieskringen voor het hoger personeel. 

De heer drs. W. de Jong zou gaarne zien, dat de bij de 
N.C.H.P. aangesloten verenigingen van hoger personeel kan-
didatenlijsten zouden kunnen indienen via het in artikel 9, 
tweede lid, onder a, voorgestelde systeem ook in die gevallen, 
waar deze verenigingen niet statutair de bevoegdheid hebben 
om collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten. 

Om dit mogelijk te maken zou in artikel 9, lid 2 onder a 
de volgende wijziging aangebracht moeten worden: 

„een vereniging van werknemers, die in de onderneming 
werkzame personen onder haar leden telt, krachtens haar 
statuten de bevoegdheid heeft collectieve arbeidsovereen-
komsten aan te gaan en/of zich ten doel stelt op andere wijze 
de materiële en geestelijke belangen van haar leden als werk-
nemers te behartigen". 

In antwoord op een vraag uit de commissie, of zich in de 
praktijk wel eens moeilijkheden hadden voorgedaan om het 
hoger personeel in de ondernemingsraad vertegenwoordigd te 
laten worden, terwijl wel aan bestaande criteria werd voldaan, 
wees de heer Houtzaager op het gebeurde bij de K.L.M., waar 
het hoger personeel jarenlang was buiten gesloten van het werk 
in de ondernemingsraad. 

belangenbehartiging, terwijl de werkgevers de ondernemings-
raad (nog) niet als beleidsbepalend instituut zien. We menen 
dan ook dat het spreken van (arbeids)gemeenschap niet juist 
is en dat in de praktijk van het bedrijfsleven men dit zo ook 
niet ervaart. 

Dat houdt in, dat wij de een instituut met wankele rechts-
grond met een zekere voorzichtigheid benaderen. En dat de het 
recht tot medebeleidsbepaling nog niet zien, voorzover dat niet 
vrijwillig gegeven wordt door de bedrijfsleiding. Dat wil niet 
zeggen dat een werknemer onmondig is in een bedrijf. Zijn 
rechten en plichten zijn goed omschreven en zijn mondigheid 
weet hij zelf of via anderen ook waar te maken. Dat de onder-
nemingsraad vooral in grotere bedrijven, waar de afstand tussen 
de voet en de top veel groter is, als instituut van overleg nuttig 
kan zijn, onderstrepen we. Dit wordt terecht opgemerkt bij 
artikel 2 memorie van toelichting. Dientengevolge menen we 
dat de veel te lage grens in 1950 van 25 werknemers per bedrijf 
voor een ondernemingsraad, nu bij 100 weer te laag is en zeker 
wel op 500 gesteld zou kunnen worden. Toch zijn we geneigd 
de ondernemingsraad een bescheiden plaats toe te kennen. 

„Aan de hoge verwachtingen van weleer", zegt terecht één 
der rapporten, „hebben de ondernemingsraden niet voldaan". 
Een weinig meer begrip voor de realiteit van het bedrijf en de 
verhoudingen daarin destijds had tot een nuchterder aannak 
kunnen leiden. Deze nuchtere kijk blijkt wel uit het oordeel 
van de commissie-Verdam, nl. dat aan de ondernemingsraad 
geen beslissende bevoegdheid kan worden toegekend. Voorts 
ook wanneer het S.E.R.-rapport stelt dat de directeur/ voorzitter 
en de gekozen personeelsleden vanuit wezenlijk verschillende 
posities deelnemen aan het werk van de ondernemingsraad. 
Daarvoor is er dan overleg nodig. 

Merkwaardig vinden we echter de opmerking van de raad 
dat de geestelijke instelling van de ondernemer zo grote invloed 

5. Gereformeerd Maatschappelijk Verbond 
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heeft. Ons inziens dienen voor goed overleg alle betrokkenen 
een juiste instelling te hebben en moet ervoor gewaakt worden 
dat de ondernemingsraad een bedrijfspolitiek strijdtoneel kan 
worden. Dat nu vrezen we wel, als we het viertal punten lezen, 
die de S.E.R. noemt, om tot een ingrijpende herziening van 
de huidige wet te komen. 

Als uit het regeringsstandpunt blijkt, dat de ondernemings-
raad bedoeld is de stem der werknemers te laten horen en niet 
bijv. die der aandeelhouders, dan achten we het niet juist dat 
de ondernemingsraad zich gaat bemoeien met de zaken der 
aandeelhouders. Eventueel dienen werknemers aandelen te 
kopen, zoals in de U.S.A. in toenemende mate gebeurt en op de 
wettige vergadering, nl. der aandeelhouders, zich als aandeel-
houders te laten horen. Het gevaar, binnen de onderneming 
een ondernemingsraadinstituut te scheppen, dat een huis zou 
kunnen worden, dat tegen zichzelf verdeeld is, lijkt wel aan-
wezig c.q. zou kunnen dreigen. 

In artikel 2 memorie van toelichting wordt gesproken over 
het dualistisch karakter van de ondernemingsraad. Enerzijds 
overlegorgaan. Akkoord. Maar ook vertegenwoordigend (strijd)-
orgaan van personeel tegenover de ondernemer. Hier zien we 
ernstige bezwaren, die we zoeven al noemden. 

Men kan naar artikel 5 de wet zo soepel mogelijk uitvoeren 
als men wil. Maar een problematische opzet biedt weinig pers-
pectief. 

In artikel 9 is een ruimere mogelijkheid van kandidaatstelling 
voor de ondernemingsraad geschapen, wat de kansen verhoogt 
voor andere organisaties dan de tot nu toe erkende bonden en 
voor ongeorganiseerden. Dat lijkt ons een verbetering. 

In artikel 16 wordt vermeld dat ook bestuurders en com-
missarissen kunnen worden uitgenodigd, wanneer aan hun aan-
wezigheid behoefte bestaat. Deze formulering doet de vraag 
rijzen waar het zwaartepunt van de bestuursbevoegdheid ligt of 
zal komen te liggen, bij de ondernemingsraad of bij het wettige 
bestuur. 

Wij zijn beducht voor verwarring in dezen. Ondanks de in de 
memorie van toelichting onder artikel 22 gemaakte opmerking 
dat de ondernemer bij het uitoefenen van zijn functie zelf-
standig is en de eindbeslissing neemt in alle zaken, de onder-
neming betreffende. 

In artikel 24 zien de het dooreenhalen van bevoegdheid ten 
aanzien van de jaarrekening en aanwezigheid van commis-
sarissen en bestuurders op de ondernemingsraad weer ver-
schijnen. 

In artikel 36 wordt afgeweken van de gedachte van de 
S.E.R., nl. dat de wet sanctieloos zou blijven. Nu de wet echter 
grotere bevoegdheden aan de ondernemingsraad gaat toekennen, 
constateert de memorie van toelichting, dat enigerlei vorm van 
sanctie toch eigenlijk niet meer kan worden gemist. Wij be-
treuren deze gang van zaken omdat overleg met dwang niet 
het bedrijf geheel ten goede komt. De p.b.o.-dwang heeft des-
tijds een nog een ongunstige relatie veroorzaakt. Experimenten 
van social engineering, als in deze wet worden voorgesteld, 
zijn ongeschikt om bij voorbaat al door sancties vergezeld 
te worden. 

Ten aanzien van de bedrijfscommissie wordt in artikel 38 
gesteld dat leden worden benoemd uit representatieve organi-
saties. De vraag komt op of nog langer als uitblinkend represen-
tatief die organisaties moeten worden beschouwd waarbij on-
geveer 80 pet. der georganiseerden zijn aangesloten. Men kan 
toch die organisaties, waarbij ruim 20 pet. zijn georganiseerd 
niet steeds veronachtzamen. 

In artikel 49 wordt de verplichting opgenomen om aan het 
districtshoofd van de arbeidsinspectie inlichtingen te verschaf-
fen omtrent de werkzaamheden van de ondernemingsraad. 
Eventueel zal tevens een jaarverslag moeten worden toegezon-
den. De reden van deze bepaling is dat de centrale overheid 
meer inzicht dient te worden gegeven over de ondernemings-
raad. Wij vinden dit een vreemde bepaling. Het valt niet in te 
zien waarom de overheid hier politieagent moet spelen in het 
Nederlandse bedrijfsleven. Er valt op straat nog zoveel te doen 
tegenwoordig. 

De term bedrijfsdemocratie wordt veel gebezigd in het kader 
van de medezeggenschap. Wij hebben bezwaar tegen de term 
en de gedachte omdat democratie een politiek gegeven is. Door-
eenhalen van politiek en economie is onjuist, omdat beide 
levensterreinen eigen structuren hebben en niet straffeloos ver-
mengd kunnen worden. Het is zelfs met de beoefenaars van 
politiek en economie vaak al zo dat een goed econoom vaak 
geen goed politicus is en een goed politicus geen bekwaam 
econoom. 

Op het sociale vlak heeft men na de oorlog met veel ver-
wachting p.b.o. en ondernemingsraad ingevoerd in het bedrijfs-
leven, maar de resultaten waren pover, o.i. omdat men te 
weinig oog had voor de eigen aard van het bedrijfsleven. Ten 
aanzien van de p.b.o. is herhaalde malen op dwang aangedron-
gen. Maar tot nu toe is dit gelukkig weerstaan. Wat de onder-
nemingsraad betreft, zien we nu echter op een aantal punten 
een dieper ingrijpen met sancties, dat averechts kan werken. 
De haast en het ongeduld, die op het lonen- en prijzenfront ver-
schillende keren brokken veroorzaken en dat door het inflatie-
deksel op de neus wordt afgeremd, dreigen ook bij de nieuwe 
wet op de ondernemingsraad. 

Als wet letten op de samenstelling van de ondernemingsraad 
kunnen daar allerlei mensen uit een bedrijf zitting hebben, 
die qua opleiding en interesse niet de meest aangewezen per-
sonen zijn om mee leiding te geven aan een onderneming, waar-
van het doel toch is om goederen en diensten voort te brengen 
in concurrentie met anderen met het oogmerk winst te maken 
en mee daardoor de continuïteit te verzekeren en de beleggers 
een vergoeding voor hun risico te verschaffen. Dat een onder-
nemingsraad binnen het bedrijfsgeheel een nuttige overleg-
functie kan vervullen, vooral daar waar de afstand tussen 
leiding en personeel groot is, hebben we reeds opgemerkt. 

Desondanks was de interesse ook van werknemerszijde niet 
groot. Nu men dit instituut zgn. „tanden" gaat geven, vragen 
we ons af of dat de oplossing moet geven. In een zondige maat-
schappij zijn en blijven gebreken, waaraan men kan en mag 
verbeteren wat mogelijk is. Maar revolteren in structuren 
loopt op niets uit. Ons bedrijfsleven is met vallen en opstaan 
in vrijheid ontstaan en verdraagt zich niet met een systeem 
van arbeidsraden, waarmee in Joegoslavië geëxperimenteerd 
wordt en waarnaar sommigen in ons land met grote belang-
stelling kijken. 

In het voornoemde land, waar het communisme zich enige 
tanden heeft uitgerukt, is het maatschappelijk leven verpolitiekt 
en heeft men tot zijn schade geen voldoende oog voor de eigen 
structuur van het bedrijfsleven. Moeten we nu in Nederland 
de tanden oprapen, die men daar laat vallen en ze in de onder-
nemingsraadkaak zetten en hier tevens de politieke gedachte 
van de bedrijfsdemocratie invoeren, die daar slecht gedijt 
omdat ze fout is? 

De feilen, die een onderneming mogen hebben, zullen voor 
alles door een betere communicatie, beter personeelsbeleid, 
goed bestuur, meer overleg, grotere scholing van hoog tot laag 
en wijs beleid moeten worden verholpen onder de erkenning 
dat op deze aarde alle werk met zwakheid en gebreken, zoals 
de bijbel zegt, behept blijft. Machtsmisbruik moet bestreden 
worden, maar bestaande structuren, die hun waarde bewezen 
hebben, mogen niet omvergeworpen worden, c.q. door tegen-
strijdige belangen gedeeltelijk krachteloos gemaakt. Elementen 
daarvan vinden de wel in de ondernemingsraadwet terug. 

In de memorie van toelichting wordt verwezen naar ervarin-
gen in Duitsland. Welnu, in Duitsland hebben de vakbonden, 
meer dan hier, veel eigen bedrijven. Een vakbondsleider, die 
daarbij nauw betrokken is, sprak zich onlangs zo uit: „Een 
onderneming, ook die van een vakbond, is een concurrerende 
instelling, die niet in ideoligie handelt, maar volgens de spel-
regels zaken moet doen". Als we naar Amerika zien, waar de 
ontwikkeling economisch verder is dan in Nederland, dan 
kunnen we constateren, dat de bedrijven in toenemende mate 
volksbezit worden. Velen kopen daar aandelen. 

Dat is hier ook te verwachten. En het ware te stimuleren. 
Roerige aandeelhoudersvergaderingen kent men daar ook, 
waaruit blijkt dat men ook invloed aanwendt via de daartoe ge-
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eigende organen. Maar dat is wel anders dan de structuren aan-
tasten, waardoor het bedrijfsleven groot is geworden en wei-
vaart heeft gebracht. De nevenstelling van kapitaal en arbeid, 
die we hier horen verdedigen, is onjuist. 

Het kapitaal in een bedrijf is nodig voor de continuïteit en 
voor de ontwikkeling van de onderneming. Het heeft een eigen 
functie en dient een vergoeding te ontvangen als rente en een 
premie voor de risico's, die het ondernemen meebrengt. De 
geldgevers dienen beschermd te worden tegen diefstal, misbruik 
en wanbeheer van het geleende. De raad van commissarissen is 
het orgaan, dat hierop moet toezien. 

De mensen, die werken in een bedrijf, hebben ieder hun eigen 
plaats en eigen verantwoordelijkheid, groot of klein, naar hun 
capaciteiten. In elk bedrijf is er behoefte aan verantwoordelijke 
werkers, die een deel van de zeggenschap gedelegeerd krijgen 
van de leiding, die de totale verantwoordelijkheid draagt voor 
de medewerkers, voor de organisatie van het geheel, voor de 
geldgevers, de debiteuren, de crediteuren, enz. Er is een ver-
scheidenheid van verantwoordelijkheden, ook ten overstaan van 
de overheid, waarvoor de simpele tweedeling kapitaal en 
arbeid te kort schiet. 

Er is en moet gezag zijn ook in de onderneming dat, hoewel 
beperkt naar aard en omvang, erkend dient te worden te zijn 
van goddelijke oorsprong, zoals alle gezag. Ook hierin kan 
niet normloos gedacht en gehandeld worden. Medezeggenschap 
mag derhalve geen doel in zich zelf zijn, maar is beperkt in 
het kader van de bedrijfsstructuur en zal niet anders dan met 
aanmerkelijke schade daarbuiten kunnen treden. 

Het oordeel van de commissie-Verdam, nl. dat aan de onder-
nemingsraad geen beslissende bevoegdheid kan worden toe-

Prof. Van Zuthem en drs. Ramondt hadden een adres met 
de navolgende inhoud aan de commissie toegezonden. 

„In grote lijnen onderschrijven wij de memorie van toelich-
ting waar deze het sociologisch onderzoek naar het functioneren 
van de ondernemingsraden samenvat. De belangrijkste resul-
taten van dit onderzoek lijken ons: 

a. het beeld van de ondernemingsraden is onduidelijk. Is het 
een orgaan van overleg of belangenbehartiging? 

b. werknemers zouden graag meer mogelijkheden tot hun 
beschikking hebben om via organen binnen de onderneming de 
eigen belangen mede te helpen behartigen; 

c. ondernemingsraden die functioneren volgens het belan-
genbehartigingsmodel blijken beter te functioneren dan onder-
nemingsraden waarin het accent ligt op informatie en communi-
catie; 

d. het organisatorische isolement van de ondernemingsraad 
verklaart mede het onvoldoende functioneren. Opdat de be-
drijfssituatie doorzichtiger wordt, dienen er verbindingen gelegd 
te worden tussen de ondernemingsraden en enerzijds de basis en 
anderzijds de top van het bedrijf; 

e. voorshands is nog onduidelijk of de ondernemingsraad 
een positieve functie zal kunnen vervullen in een proces van 
werkelijke democratisering van de onderneming. Duidelijk-
heidshalve zij vermeld dat in dit opzicht democratie opgevat 
wordt als een situatie waarin alle betrokkenen (via gekozen 
leiders en organen) meebeslissen over de doeleinden van de 
organisatie waar zij werkzaam zijn. 

Tegen de achtergrond van deze opmerkingen menen wij, 
dat in het wetsontwerp op de ondernemingsraden onvoldoende 
waarborgen geschapen zijn om toe te komen aan datgene wat 
aan de basis van de onderneming, d.w.z. bij de werknemers, 
aan wensen leeft en aan datgene wat in de samenleving leeft aan 
wensen wat betreft de democratisering van het bedrijfsleven. 

gekend, achten we daarom als uitgangspunt voor de onder-
nemingsraad beter dan de verdergaande denkbeelden in de wet 
en de memorie van toelichting. Op verschillende punten hebben 
we dat aangegeven. 

Wij hopen hiermee enigszins te hebben weergegeven wat er 
leeft in onze kring." 

Tijdens de zitting betoogde de heer D. Smilde hiernaar ge-
vraagd nogmaals, dat, indien er gesproken wordt van een ar-
beidsgemeenschap, er een geestelijk fundament moet zijn, wat 
die gemeenschap verbindt. Op dit punt richt zich vooral de 
kritiek van het verbond. Wanneer men de Wet op de onder-
nemingsraden fundeert op het feit, dat er een gemeenschap zou 
zijn, dan is dit een veel te zwakke fundering. Uiteraard is het 
eigendomsrecht van een onderneming natuurlijk niet zodanig, 
dat het onbeperkt is. In de christelijke sociale gedachten heeft 
men altijd gesteld, dat het eigendomsrecht beperkt was en dat 
men daaraan geen vorm van slavernij zou kunnen ontlenen. De 
arbeidsgemeenschap is een levende organisatie van mensen, 
die hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Hier komt echter 
ook naar voren het punt, dat er tevens een gezagsstructuur is, 
al is het dan ook een beperkte, in het bedrijfsgeheel. 

Naar aanleiding van een vraag daarover uit de commissie 
ging de heer Smilde nader in op de stelling van het verbond, 
dat de ondernemingsraad bijna mislukt is. Daarbij erkende deze, 
dat de ondernemingsraad een bescheiden plaats kan worden 
toegekend in het bedrijfsleven. Het verleden in dezen is echter 
reden om voorzichtig te zijn met de verdere uitbouw van de 
ondernemingsraad. Mede-beslissingsrecht is onjuist. 

Wij beseffen, dat dit een consequentie is van de wijze waarop 
werknemers wensen in onze maatschappij hun uiteindelijke 
beslag krijgen. Enerzijds zijn nu eenmaal niet alle werknemers-
wensen zonder meer te realiseren. 

Anderzijds menen wij, dat de beperkingen die de onderne-
mingsraad worden opgelegd samenhangen met de vele weer-
standen, die bij de onderhandelende partijen leven tegen een 
al te sterke rol van democratische organen binnen de onder-
neming. Hier ligt o.i. de voornaamste verklaring voor het feit, 
dat de ondernemingsraden ook in de nieuwe conceptie in 
hoofdzaak slechts een adviserende rol hebben. 

Voorstel tot wijzigingen: 
a. Algemeen: het wetsvoorstel dient beter aan te sluiten op 

datgene wat er aan wensen bij de werknemers leeft en dient 
ook meer waarborgen te geven voor het kunnen bieden van een 
perspectief op een werkelijke democratisering van de onder-
neming. 

b. Werknemers willen vooral medebeslissing via de onder-
nemingsraad op het terrein van het personeelsbeleid. Voor de 
onderwerpen ad artikel 26 dient dan ook het beslissingsrecht 
aan de ondernemingsraad toegekend te worden. Artikel 26, 
ad 2, kan derhalve vervallen. 

c. Alle werknemers (ook de georganiseerden) wensen een 
grotere invloed op de bepaling van lonen en arbeidsvoorwaar-
den. Aan hoofdstuk IV dient o.i. dan ook een artikel toegevoegd 
te worden dat als volgt zou kunnen luiden: 

,,De ondernemer is verplicht, alvorens hij met de vakbonden 
overeenstemming bereikt over de collectieve arbeidsovereen-
komst, de ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen zich 
uit te spreken over deze arbeidsovereenkomst. Gezocht moet 
worden naar mogelijkheden de ondernemingsraad bepaalde 
voorwaarden zelf te laten regelen". 

6. Prof. dr. H. J. van Zuthem en drs. J. J. Ramondt, afdeling 
bedrijfssociologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
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d. Artikel 28, ad 2, brengt onvoldoende sterk het belang 

van een goede relatie met de achterban tot uitdrukking. Graag 
zouden wij deze bepaling als volgt gewijzigd zien: „De onder-
nemingsraad heeft het recht afdelingsraden in te stellen, opdat 
het overleg over en op de werkplaats of de afdeling vorm kan 
krijgen. Taak en inhoud van deze afdelingsraden worden ge-
regeld in het reglement op de ondernemingsraad". 

Slotopmerking. De voornamelijk adviserende bevoegdheid 
van de ondernemingsraad is en blijft een van de zwakste 
schakels op dit moment in het functioneren van de onder-
nemingsraad. Hoewel de „verstandige" ondernemers wellicht 
de neiging zullen hebben de adviezen serieus te nemen, biedt dit 
toch in zijn algemeenheid te weinig zekerheid. In de wet wordt 
onvoldoende tot uitdrukking gebracht dat de werknemers het 
recht hebben gehoor te vinden en dat de ondernemer verplicht 
kan worden dit recht te laten gelden. Het wetsontwerp gaat 
blijkens diverse artikelen te zeer uit van een onhoudbaar ge-
bleken opvatting omtrent de noodzakelijke autonomie van de 
ondernemer. Er dienen dan ook op hoger niveau in de onder-
neming zekerheden ingebouwd te worden opdat de wensen van 
de arbeiders ook werkelijk het gehoor zullen krijgen dat zij 
verdienen. Voor de concretisering van deze zekerheid kunnen 
wij ons vinden in de voorstellen die door de gezamenlijke 
vakcentrales bij de S.E.R. zijn ingediend (voordat daarover 
beslist werd op 19 september jl.) met betrekking tot de taak 
en samenstelling van de Raden van Commissarissen". 

Naar aanleiding van de door het instituut gedane wijzigings-
voorstellen werd in de commissie gevraagd of de heer Ramondt 

De Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Per-
soneel had tevoren aan de commissie een resumé met o.a. de 
navolgende inhoud toegezonden: 

,,Gelet op de ontwikkelingen in de komende jaren (in-
grijpende reorganisaties in het kader van de technische ont-
wikkeïing, fusies en concentraties in het kader van de bedrijfs-
economische ontwikkeling en een voortgaande democrati-
seringstendens) acht de Nederlandse Christelijke Vereniging 
van Hoger Personeel een verdere versterking van de positie 
van de ondernemingsraden dringend noodzakelijk. Daartoe 
zou zij aanpassing en/of wijziging van de wet op een drietal 
hoofdpunten sterk willen bepleiten. 

1. Naamswijziging van ondernemingsraden in personeels-
raden 

Gezien het gewijzigde karakter dat de Minister aan de onder-
nemingsraden wil geven (personeelsvertegenwoordiging, be-
langenbehartiging. mogelijkheid tot apart vergaderen onder 
eigen leiding) is het gewenst dit andere karakter ook in een 
naamswijziging tot uitdrukking te brengen. 

Na 20 jaar exclusief gefunctioneerd te hebben als een orgaan 
van de onderneming (en de daarop gerichte scholing en vor-
ming van ondernemingsraadsleden) zou het tot misverstanden 
aanleiding geven indien dit andere karakter niet op een andere 
wijze tot uitdrukking zou worden gebracht. 

2. Amendering van artikel 25 
Hoewel de bepaling over „de zelfstandige functie van de 

ondernemer", zoals deze in de oude wet (art. 6) voorkwam, 
niet meer in de nieuwe wet is opgenomen, is de daarvoor in de 
plaats gekomen omschrijving niet minder discriminerend voor 
de betekenis en positie van de personeelsraad. 

De verplichting van de ondernemer aan de ondernemings-
raad advies te vragen „tenzij zwaarwichtige belangen van hem-
zelf dan wel van de onderneming zich daartegen naar zijn 
oordeel verzetten" (art. 25, art. 31) dient o.i. te worden ge\yij-
zigd in: „tenzij zwaarwichtige belangen van de onderneming 

zich kon preciseren welke soort arbeidsvoorwaarden de onder-
nemingsraad eventueel zelf zou kunnen regelen. 

De heer Ramondt bracht naar voren, dat hij gaarne zou 
zien, dat in de ondernemingsraad over de mogelijkheden en 
ruimte in de collectieve arbeidsovereenkomst gesproken zou 
worden. Aan de direktie zou geen mandaat verleend kunnen 
worden, maar de ondernemingsraad zou wel een advies kunnen 
uitbrengen. 

Voorts was hij er voorstander van om de arbeiders via de 
ondernemingsraad over de tertiaire arbeidsvoorwaarden te 
laten beslissen (zie onder voorstellen ad art. 26 ) . Daartoe zou 
de bespreking in de ondernemingsraad mogelijkheden kunnen 
scheppen. Van landelijke regelingen ten aanzien van die voor-
waarden wilde hij wel afstappen. 

Een onderzoek van het sociologisch instituut van de Rijks-
universiteit te Leiden had uitgewezen, dat ondernemingsraden, 
waar men bijv. tertiaire arbeidsvoorwaarden aan de orde stelt, 
beter functioneren dan die, waar men zulks niet doet. 

In theorie stond hij achter de visie van een van de leden 
om aan de werknemers een deel van het beheer over te geven. 

De werknemers moeten zich echter wel veel meer bewust 
worden van de noodzaak meer inspraak te krijgen. 

Hij was er voorstander van om aan de ondernemingsraad 
medebeslissingsrecht te geven over de onderwerpen, die vol-
gens het voorgestelde artikel 25 toekomen aan de ondernemer. 
Hij achtte dit echter voorshands geen haalbare zaak en boven-
dien een onderwerp, dat beter past in een diskussie over het 
vennootschapsrecht en de herziening daarvan. 

daartegen naar het oorleel van de raad van commissarissen ver-
zetten". Het huidige artikel 25 wordt in de thans geredigeerde 
wettekst voor een belangrijk deel ontkracht. 

3. Opname in de wet van een verkiezingsprocedure voor de 
benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen 

Ook blijkens het huidige wetsvoorstel behoudt de perso-
neelsraad nog in hoofdzaak een adviserend karakter. Daarmee 
zou voorshands genoegen kunnen worden genomen, wanneer 
waarborgen worden geschapen dat er met deze adviezen ernst 
zal worden gemaakt. 

Een dergelijke waarborg dient o.i. te worden gecreëerd in de 
\o rm van een directe relatie tussen personeelsraad en raad 
van commissarissen. 

In de samenstelling en verkiezing van de raad zal het ver-
trouwen van de werknemers dan echter tot uitdrukking moeten 
komen. 

Als uitgangspunt daarbij neemt de Nederlandse Christelijke 
Vereniging van Hoger Personeel het visieprogram van het 
Christelijk Nationaal Vakverbond, waarin is vastgelegd dat 
tenminste de helft van het aantal commissarissen door de werk-
nemers dient te worden benoemd. Tevens zou zij voor wat de 
nadere uitwerking betreft willen verwijzen naar het reeds eer-
der door de drie vakcentrales bij de S.E.R. ingediende voorstel 
met betrekking tot ce samenstelling en verkiezing van de leden 
van de Raden van Commissarissen, waarbij de ondernemings-
raad een belangrijke rol is toebedeeld. 

Dat deze voorstellen in de S.E.R. niet de steun van werk-
gevers en kroonleden konden vinden doet aan die voorstellen 
zelf niets af. 

De importantie van de personeelsraad wordt — meer dan 
door welke wettekstverbetering ook — bepaald door de invloed 
die zij heeft op de benoeming en samenstellng van het hoogste 
beleidsorgaan in de onderneming. 

De Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Perso-
neel acht het opnemen van een procedure voor de kandidaat-

7. Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel 



17 
stelling van de leden van de Raden van Commissarissen in de 
wet dan ook een onmisbare voorwaarde om van de perso-
neelsraad meer te maken dan een vrijblijvende adviesinstantie". 

Ter zitting gaf dr. P. H. van Gorkum nog een nadere toe-
lichting. Hij stelde, dat de Vereniging bij de bestudering van 
het wetsontwerp voor een groot dilemma is komen te staan. 
Immers, bij een aantal zeer essentiële punten van het ontwerp 
rijzen vragen, die niet te beantwoorden zijn los van allerlei 
andere voorstellen, die op het ogenblik in de running zijn, te 
weten die van gedragsregels voor fusies tot die voor een en-
quête-recht, daarbij met name het hangende S.E.R.-compromis 
met de structuursverandering. Er zijn in de onderneming 4 
machtscentra: de raad van commissarissen, de raad van be-
stuur, een algemene vergadering van aandeelhouders en de on-
dernemingsraad. Kan men nu geïsoleerd één van deze centra 
gaan regelen, terwijl men geen kennis heeft over de vraag in 
welke richting de toekomstige regeling van die andere centra 
zal gaan, zo vroeg deze spreker zich af. 

Vervolgens stelde de heer Van Gorkum in dit verband de 
vraag: wat is de ondernemingsraad. Er bestond een duidelijke 
idec'ogie over de ondernemingsraad. Daarop wijst de me-
morie van toelichting bij de oude wet. Nu komt de Minister 
in zijn nieuwe memorie van toelichting hierop terug en 
zegt, dat er ook een stuk belangenbehartiging in de onderne-
ming kan plaatsvinden via een vertegenwoordiging van het per-
soneel. Men zit nu, aldus spreker, in Nederland in de merk-
waardige situatie, dat men vrijwel als enig land probeert een 
soort compromis te vinden, nl. het is een orgaan van de onder-
neming (een overlegorgaan), maar het is ook een orgaan van 
vertegenwoordiging. Deze twee dingen kunnen naar sprekers 
mening moeilijk samengaan. Er is ook geen enkel land in 
Europa, waar deze vorm gecombineerd voorkomt. Spreker 
twijfelde dan ook ernstig aan de functionering van de voor-
gestelde combinatie. Vandaar dat dan ook de Vereniging zich 
afvraagt, waar het accent zal moeten komen te liggen bij de 
verdere ontwikkeling van de ondernemingsraad, m.a.vv. moet 
dit een personeelsraad gaan worden of moet het een overleg-
orgaan gaan worden? In het laatste geval zou men naar spre-
kers mening een andere richting met dit wetsontwerp moeten 
gaan. 

Gevraagd vanuit de commisie, of spreker adviseerde de be-
handeling van het wetsontwerp op de ondernemingsraden uit te 
stellen, totdat een regeling inzake de structuurverandering tot 
stand is gekomen, antwoordde de heer Van Gorkum bevesti-
gend. Hij noemde twee punten, waarbij naar zijn mening al 
direct moeilijkheden zullen ontstaan. Binnen het wetsontwerp 
wordt het begrip „bestuurder" gedefinieerd, te weten als de 
hoogste gezagsdrager. De vraag rijst echter, wie is straks de 
hoogste gezagsdrager. Volgens het S.E.R.-compromis zal de raad 
van bestuur ondergeschikt gemaakt worden aan de Raad van 
Commissarissen. Indien dit verwezenlijkt zal worden, dan zal de 
president-commissaris voorzitter van de ondernemingsraad moe-
ten worden. Als er volgens het S.E.R.-compromis een gelijk-
schakeling komt van algemene vergadering van aandeelhouders 
aan de ene kant en de ondernemingsraad aan de andere kant, 
dan betekent dit dat op het ogenblik de president-commissaris 
voorzitter is van de algemene vergadering van aandeelhouders 
en de directeur als lid van de raad van bestuur voorzitter is van 
de ondernemingsraad. Het andere punt betreft de fusies. In 
het wetsontwerp zijn hierover weliswaar enkele opmerkingen 
gemaakt, doch dit gaat straks ook een rol spelen bij de struc-
tuur. Wanneer blijkt dat de structuur in dier voege gewijzigd 
zal worden, dat ook werknemers paritair in de Raad van Com-
missarissen vertegenwoordigd zullen zijn, dan betekent dit, dat 
de bepalingen ter zake in het voorliggend wetsontwerp van een 
andere orde worden. Binnen dat college immers kan dan de 
gehele fusie-zaak in een vrij besloten kring, waar ook ver-
tegenwoordigers van werknemers tegenwoordig zullen zijn, 
worden behandeld. 

Hiernaar gevraagd stelde de heer Van Gorkum dat het nog 
geenszins vaststaat, hoe het S.E.R.-compromis inzake de struc-
tuur uiteindelijk in een wettelijke regeling zal worden vastgc-
legd. Hierover bestaan tot nu toe slechts speculaties. Het S.E.R.-
compromis is niet het voorstel van de vakcentrales. Op het 
moment van het tot stand komen van dit compromis was niet 
meer haalbaar. Dit wil echter niet zeggen, dat de vakcentrales 
niet het recht hebben om straks, wanneer deze regeling in de 
Kamer aan de orde komt, daar nog eens met een eigen voor-
stel naar voren te komen. 

Naar aanleiding van een vraag inzake de combinatie van de 
functie van de voorgestelde ondernemingsraad merkte de heer 
Van Gorkum op, dat men in de praktijk niet de ervaring heeft 
met een dergelijk gecombineerd instituut. Alle landen, die men 
in dit opzicht kent, hebben een gescheiden opstelling. Spreker 
sprak als zijn verwachting uit, dat hij als probleem zag, dat 
mensen, die in de onderneming werken en aldaar bepaalde 
concrete belangen hebben, niet de rationele discussietechniek 
zullen beheersen om op een bepaald moment van de conflict-
situatie over te schakelen en om dan in alle rust een aantal 
produktiviteitsproblemen of andere maatregelen, het belang 
van de onderneming betreffende, te bespreken. 

Gevraagd, of de arbeidsraden in Joegoslavië geen voorbeeU 
den zijn aan de hand waarvan zou kunnen worden uitgemaakt 
of de in het wetsontwerp voorgestelde combinatie succesvol 
kan zijn, antwoordde de heer Van Gorkum, dat het in Joego-
slavië een totaal andere situatie betreft. Daar wordt niet alleen 
de zgn. afdelingsraad, doch ook het toporgaan in de onderne-
ming door de mensen zelf gekozen. In de westerse onderneming 
daarentegen wordt het toporgaan tot nu toe op een geheel 
andere wijze aangewezen dan via de werknemers. 

Desgevraagd stelde de heer Van Gorkum, dat hij er geen 
bezwaar tegen zou hebben indien de structuurverandering 
van de onderneming via de ondernemingsraad zou gaan in 
plaats van via de Raad van Commissarissen. Men zou dan 
in dit opzicht de opstelling van D'66 moeten kiezen, nl. 
de ondernemingsraad uitbouwen tot een personeelsraad, die 
op den duur alle bevoegdheden heeft. Men krijgt dan een vorm 
van zelfbestuur, waarbij de ondernemingsraad het hoogste 
orgaan in de onderneming wordt. Dit is ook een weg. Derhalve 
de ondernemingsraad op de personeelsraad uitbouwen tot deze 
de bevoegdheden heeft ook de directie te benoemen en te ont-
slaan. Het is dan een bedrijfsparlement geworden. Hierbij 
speelt natuurlijk, zo stelde spreker ten slotte, wel een rol de 
vraag inzake de haalbaarheid. Voor men die weg opgaat moet 
daarover duidelijkheid bestaan. 

Aldus vastgesteld 9 maart 1970. 
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!) Plaatsvervanger van de heer Nelissen, die heeft opgehouden lid der 
Kamer te zijn. 


