
Zitting 1969-1970 - 10 3 3 5 

Wet op de ondernemingsraden 

Amendement van de heer Wieldraaijer c.s. 

Nr. 36 

Ingezonden 3 september 1970. 

Ondergetekenden hebben de eer het navolgende amende-
ment voor te stellen: 

De artikelen 26 en 27 worden samengevoegd in een nieuw 
artikel 26 met vernummering van de daarop volgende artikelen. 

Het nieuwe artikel 26 wordt als volgt gelezen: 
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 
besluit met betrekking tot 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 wervings-, aanstellings-, 

introduktie-, promotie-. of ontslagbeleid; 
e. een maatregel op het gebied van de opleiding; 
/. een maatregel op het gebied van het bedrijfsmaatschap-

pelijk werk; 
g. de wijze van taakvorming en taakverdeling; 
h. een beoordelingssysteem; 
/. de overleg- en kommunikatiestruktuur; 
ƒ. een reglement als bedoeld in artikel 1637/, van het 

Burgerlijk Wetboek; 
k. een pensioenregeling, een winstdelingsregeling of een 

spaarregeling, 
een en ander voor zover betrekking hebbende op de in de 
onderneming werkzame personen. 

2. Het eerste lid geldt niet voor zover het betrokken 
onderwerp voor de onderneming regeling vindt in een colleo 
tieve arbeidsovereenkomst of in een andere regeling waarbij 
behalve de ondernemer één of meer verenigingen van werk-
nemers, als bedoeld in artikel 9. tweede lid. onder a, betrok-
ken zijn. Met een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gelijk 
gesteld een regeling van arbeidsvoorwaarden, vastgesteld door 
een publiekrechtelijk orgaan. 

3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid voor welks 
vaststelling of wijziging niet de vereiste instemming van de 
ondernemingsraad is verkregen is nietig. 

Toelichting 

De ondergetekenden achten het noodzakelijk dat voor 
praktisch alle besluiten die de interne gang van zaken in de 
onderneming betreffen de instemming van de ondernemings-
raad vereist is. Bovendien vinden zij dat het medebeslissings-
recht van de ondernemingsraad pas werkelijkheid is indien 
verder geen beroep meer mogelijk is. 
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