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Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden 
(Aanvulling met bepalingen omtrent groepsonder-

nemingsraden) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsreden (Aan-
vulling met bepalingen omtrent groepsondernemingsraden). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 11 september 1974. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten; 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is 
de Wet op de ondernemingsraden aan te vullen met bepalingen 
omtrent groepsondernemingsraden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 

De Wet op de ondernemingsraden (Stb. 1971, 54) wordt 
gewijzigd als volgt. 

A. Het opschrift van hoofdstuk V wordt gelezen: 
„De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemings-
raden". 

B. De artikelen 33, 34 en 35 worden gelezen: 

Artikel 33. 1. Een ondernemer voor wie op grond van 
artikel 2 een verplichting tot het instellen van meer dan één 
ondernemingsraad geldt, kan voor de betrokken ondernemin-
gen, naast de voor die ondernemingen in te stellen onderne-
mingsraden, een centrale ondernemingsraad instellen. De be-
trokken ondernemingsraden worden over de instelling van een 
centrale ondernemingsraad gehoord. Bij bezwaar van de meer-
derheid van de betrokken ondernemingsraden beslist de be-
drijfscommissie. 

2. De ondernemer kan voorts voor een groep van de be-
trokken ondernemingen een groepsondernemingsraad instel-
len. De betrokken ondernemingsraden worden over de instel-
ling van deze groepsondernemingsraad gehoord. Bij bezwaar 
van één of meer van de betrokken ondernemingsraden beslist 
de bedrijfscommissie. 

3. De ondernemer is verplicht een centrale ondernemings-
raad of een groepsondernemingsraad in te stellen wanneer de 
meerderheid van de betrokken ondernemingsraden de wens 
daartoe te kennen geeft. Bij bezwaar van de ondernemer als-
mede, voor wat betreft de groepsondernemingsraad, bij be-
zwaar van een of meer van de betrokken ondernemingsraden 
beslist de bedrijfscommissie. 

4. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepas-
sing ten aanzien van twee of meer in een groep verbonden 
ondernemers. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikel 34. 1. Een centrale ondernemingsraad bestaat, 
behalve uit een door de betrokken ondernemer of ondernemers 
aangewezen bestuurder van een onderneming die door hem of 
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hen in stand wordt gehouden, uit leden, gekozen door de be-
trokken ondernemingsraden uit de gekozen leden van elk van 
die raden. 

2. Indien een of meer groepsondernemingsraden zijn in-
gesteld, kan de centrale ondernemingsraad in zijn reglement 
bepalen dat die raad, behalve uit de in het eerste lid bedoelde 
bestuurder, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid 
geheel of ten dele zal bestaan uit leden, gekozen door de 
betrokken groepsondernemingsraden uit de gekozen leden van 
die raden. 

3. Het aantal leden dat uit elke ondernemingsraad of 
groepsondernemingsraad kan worden gekozen, wordt vast-
gesteld in het reglement van de centrale ondernemingsraad. 
Het reglement bevat voorts voorzieningen dat de verschillende 
groepen van de in de betrokken ondernemingen werkzame 
personen zoveel mogelijk in de centrale ondernemingsraad 
vertegenwoordigd zijn. De betrokken ondernemingsraden of 
groepsondernemingsraden worden over de vaststelling van de 
betrokken bepalingen van het reglement gehoord. 

4. Een centrale ondernemingsraad kan in zijn reglement 
bepalen dat van die raad, behalve de in het derde lid bedoelde 
leden, ook deel kunnen uitmaken vertegenwoordigers van 
ondernemingen die door de betrokken ondernemer of onder-
nemers in stand worden gehouden, maar ten aanzien waarvan 
geen verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad 
geldt. De centrale ondernemingsraad regelt in zijn reglement 
het aantal en de wijze van verkiezing van de bedoelde vertegen-
woordigers. 

5. Ten aanzien van de centrale ondernemingsraden zijn de 
artikelen 7, 8 en 10-22 van overeenkomstige toepassing. 

6. Ten aanzien van een groepsondernemingsraad zijn de 
voorgaande leden, met uitzondering van het tweede lid, van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 35. Ten aanzien van de bevoegdheden van de 
centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden 
zijn de artikelen 23-31 van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat een centrale ondernemingsraad, onder-
scheidenlijk een groepsondernemingsraad uitsluitend gemeen-
schappelijke aangelegenheden van de betrokken onderne-
mingen behandelt. De ten aanzien van die aangelegenheden 
aan de afzonderlijke ondernemingsraden toekomende bevoegd-
heden gaan over naar de centrale ondernemingsraad, onder-
scheidenlijk de groepsondernemingsraad, voor zover dit in het 
reglement van de centrale ondernemingsraad, onderscheiden-
lijk de groepsondernemingsraad, wordt bepaald, met dien 
verstande, dat een groepsondernemingsraad geen aangelegen-
heden behandelt die ingevolge het reglement van de centrale 
ondernemingsraad door die raad moeten worden behandeld.". 

C. In artikel 36, vijfde lid, wordt in plaats van „een cen-
trale ondernemingsraad" gelezen: een centrale ondernemings-
raad en een groepsondernemingsraad". 

D. In artikel 37, eerste lid, wordt in plaats van „de onder-
nemingsraden en de centrale ondernemingsraden" gelezen: de 
ondernemingsraden, de centrale ondernemingsraden en de 
groepsondernemingsraden". 

E. In artikel 44, eerste lid, wordt na „27, derde lid," inge-
voegd: „33, eerste, tweede en derde lid,". 

F. In artikel 46, eerste lid, wordt in plaats van „een on-
dernemingsraad of een centrale ondernemingsraad" gelezen: 
„een ondernemingsraad, een centrale ondernemingsraad of een 
groepsondernemingsraad". 

G. In de artikelen 48, derde lid, en 49, derde lid, wordt 
in plaats van „een centrale ondernemingsraad" gelezen: „een 
centrale ondernemingsraad of een groepsondernemingsraad". 

Artikel II 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die 
van haar plaatsing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, 
colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Economische Zaken, 


