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Algemeen 

Op 19 oktober 1973 heeft de Sociaal-Economische Raad uit 
eigen beweging een advies uitgebracht, waarin wordt voor-
gesteld de Wet op de ondernemingsraden aan te vullen met 
enige bepalingen omtrent groepsondernemingsraden. In het 
wetsontwerp zijn de voorstellen van de raad vrijwel geheel 
overgenomen. 

De grond voor het wetsontwerp, eveneens ontleend aan het 
advies van de raad, is gelegen in de omstandigheid dat zich 
met name bij grote concerns de behoefte heeft doen voelen 
om tussen de ondernemingsraden voor de afzonderlijke onder-
nemingen en de centrale ondernemingsraad ondernemingsraden 
in te stellen voor groepen van die ondernemingen. Op zich zelf 
biedt de Wet op de ondernemingsraden daartoe ook thans wel 
de mogelijkheid. Artikel 33 staat nl. toe, dat een ondernemer 
(of een groep ondernemers) meer dan één centrale onderne-
mingsraad instelt. Men kan dus, indien men zgn. groepsonder-
nemingsraden wil instellen, voor de betrokken groepen centrale 
ondernemingsraden instellen (die dus uitsluitend „centraal" 
zijn voor de groep waarvoor ze zijn ingesteld) en daarnaast 
nog een centrale ondernemingsraad voor alle ondernemingen 
van het concern. Aan deze constructie zijn echter verscheidene 
nadelen verbonden. 

Allereerst een verwarring van namen, omdat er op deze wijze 
verschillende soorten centrale ondernemingsraden ontstaan. 
Men kan de groepsondernemingen uiteraard in de praktijk wel 
zo noemen, maar de wet kent nu eenmaal alleen het begrip 
centrale ondernemingsraad. Verder eist de wet, dat iedere cen-
trale ondernemingsraad bestaat uit leden, gekozen door de 
betrokken ondernemingsraden. Maar voor de grotere concerns, 
met zeer vele vestigingen met eigen ondernemingsraden, is deze 
oplossing niet goed mogelijk, omdat dan de centrale onderne-
mingsraad van het concern te omvangrijk zou worden. In de 
praktijk is het dan ook zó, dat bij deze grotere concerns vaak 
de groeps(divisie)ondernemingsraden worden overkoepeld door 
een concern-medezeggenschapsorgaan waarvan de leden geheel 
of gedeeltelijk worden gekozen uit de groeps (divisie) onder-
nemingsraden en dat daarom geen juridische status heeft. 

Hieraan zijn grote bezwaren verbonden, zoals: 
a. geen rechtsbescherming en geen wettelijke faciliteiten 

voor de leden van deze informele medezeggenschapsorgaan, 
voor zover zij in die functie werkzaam zijn; 

b. geen waarborgen dat aan de in artikel 14 van de Wet 
op de ondernemingsraden omschreven werkwijze-voorschriften 
wordt voldaan, met name van belang voor de communicatie 
met de achterban (tijdig bekend maken van agenda, vergade-
ringsverslag, jaarverslag); 

c. als het centrale medezeggenschapsorgaan juridisch geen 
centrale ondernemingsraad is als bedoeld in de Wet op de 
ondernemingsraden, kan het ook niet overeenkomstig artikel 
52h, dertiende lid, van het Wetboek van Koophandel rechts-
geldig de bevoegdheden met betrekking tot de benoeming van 
commissarissen van zgn. structuurvennootschappen (grote 
N.V.'s en B.V.'s) uitoefenen. Deze bevoegdheden (rechten van 

aanbeveling en bezwaar) berusten in dat geval gelijkelijk bij 
de verschillende ondernemingsraden, hetgeen uiteraard de toch 
al ingewikkelde procedure voor de benoeming van commis-
sarissen verder bemoeilijkt, en, ingeval de ondernemingsraden 
verschillende opvattingen huldigen, praktisch onwerkbaar 
maakt. 

Om deze redenen lijkt het dringend aanbeveling te ver-
dienen om niet alleen het instituut van groepsondernemings-
raden met zoveel woorden in de wet op te nemen, maar ook 
de mogelijkheid te scheppen, dat uit deze laatste onderne-
mingsraden de leden worden gekozen van de bovenste onder-
nemingsraad (die dus centrale ondernemingsraad blijft heten). 

Artikelen 
Artikel 1, onder B (artikel 33 Wet op de ondernemings-

raden). Artikel 33 van de Wet op de ondernemingsraden is 
in zijn geheel opnieuw geredigeerd. In een nieuw tweede lid 
wordt thans bepaald, dat de in het eerste lid bedoelde onder-
nemer behalve een centrale ondernemingsraad ook één of 
meer groepsondernemingsraden kan instellen. In verband hier-
mee is het eerste lid zodanig geredigeerd, dat een centrale 
ondernemingsraad nog slechts kan worden ingesteld voor alle 
ondernemingen van de betrokken ondernemer, waarin een 
ondernemingsraad aanwezig moet zijn. Door het wetsvoorstel 
vervalt immers de behoefte aan meerdere centrale onderne-
mingsraden. De ondernemer kan dus na de aanneming van 
dit voorstel nooit meer dan één centrale ondernemingsraad 
instellen. Aan beide leden is verder een bepaling toegevoegd, 
die de betrokken ondernemingsraden de mogelijkheid geeft 
om bij bezwaar tegen het voornemen van de ondernemer een 
beslissing van de bevoegde bedrijfscommissie te vragen. 

Uit het SER-advies blijkt, dat een deel van de raad bezwaar 
heeft gemaakt tegen de mogelijke tussenkomst van de bedrijfs-
commissie, voor zover deze betrekking heeft op de centrale 
ondernemingsraad, omdat dit een belemmerende invloed zou 
kunnen hebben op de totstandkoming van een centrale onder-
nemingsraad, terwijl de instelling van zo'n raad bij concerns 
toch wel in de natuurlijke lijn der ontwikkeling ligt, met 
name met het oog op het uitoefenen van de bevoegdheden 
die voortvloeien uit de zgn. structuurwetgeving in het Wet-
boek van Koophandel. Dit deel van de raad acht hier een 
beroepsrecht alleen op zijn plaats, wanneer dit kan worden 
uitgeoefend door de meerderheid van de betrokken onderne-
mingsraden. Het wetsvoorstel erkent dit bezwaar en is op dit 
punt van het voorstel van de SER afgeweken. De mogelijk-
heid dat ook één ondernemingsraad bezwaar kan maken, is 
echter gehandhaafd in het tweede lid, dat de instelling van 
groepsondernemingsraden regelt. Hierbij is overwogen, dat 
een ruimere beroepsmogelijkheid hier gewenst is, met name 
om de mogelijkheid te openen dat een ondernemingsraad 
bezwaar kan maken tegen indeling in een bepaalde groep. Bij 
de instelling van een centrale ondernemingsraad, die alle 
ondernemingsraden overkoepelt, kan een dergelijk probleem 
zich niet voordoen. 

Bij de beoordeling van aan haar voorgelegde bezwaren zal 
de bedrijfscommissie, zoals ook bij andere beslissingen die zij 
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op grond van de wet moet nemen, nagaan welke oplossing, 
gelet op de structuur van de betrokken ondernemingen, het 
meest bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet 
op de ondernemingsraden in de concrete situatie. Daarbij dient 
uiteraard niet alleen op de letter van de wet, maar ook op de 
bedoeling van de betrokken bepalingen te worden gelet. Wan-
neer blijkt dat voor de behandeling van een dergelijke aan-
gelegenheid, gezien de aard van een concern, meer dan één 
bedrijfscommissie bevoegd is, dient de SER eerst op grond 
van artikel 46 een bevoegde bedrijfscommissie aan te wijzen, 
indien dit al niet eerder is geschied. 

De wijzigingen, aangebracht in artikel 33, derde lid (oud 
tweede lid), houden verband met die van het eerste en tweede 
lid. Ook in dit lid lijkt thans een beroepsmogelijkheid op 
haar plaats. 

De wijziging van artikel 33, vierde lid (oud derde lid), 
beoogt uitsluitend een bekorting van de tekst. 

Artikel I, onder B (artikel 34 van de Wet op de onderne-
mingsraden). In het eerste lid van artikel 34 van de Wet op 
de ondernemingsraden is een wijziging aangebracht, die 
overigens geen direct verband houdt met de aanleiding tot het 
wetsvoorstel, welke ertoe strekt de mogelijkheid te openen dat 
ook een bestuurder van een niet onder de centrale onderne-
mingsraad ressorterende onderneming als lid en voorzitter van 
de centrale ondernemingsraad kan worden aangewezen. Deze 
mogelijkheid is met name van belang voor concerns met een 
of meer houdstermaatschappijen, welke maatschappijen door-
gaans niet zelf onder de Wet op de ondernemingsraden vallen. 

Het tweede lid van dit artikel is geheel nieuw. Het biedt 
de mogelijkheid, waarvan in de praktijk de wenselijkheid is 
gebleken, de centrale ondernemingsraad te doen samenstellen 
uit en door de groepsondernemingsraden. De centrale onder-
nemingsraad kan dit in zijn reglement bepalen. De woorden 
„geheel of ten dele" beogen tevens de mogelijkheid te openen 
om een gemengd systeem te kiezen, nl. dat een deel van de 
gekozen leden van de centrale ondernemingsraad afkomstig is 
uit de afzonderlijke ondernemingsraden (volgens het eerste 
lid) en een ander deel uit de groepsondernemingsraden. Zo'n 
systeem zal b.v. noodzakelijk zijn, wanneer niet alle onder-
nemingsraden onder een groepsondernemingsraad ressorteren. 

In de SER heeft zich een discussie ontwikkeld over de 
vraag hoe de verkiezing van leden van de centrale onder-
nemingsraad in haar werk zou moeten gaan. Inderdaad laat 
de tekst van artikel 34, eerste lid, reeds thans de mogelijkheid 
open, de verkiezing van centrale ondernemingsraadleden des-
gewenst te doen plaatsvinden in een gezamenlijke vergadering 
van de betrokken ondernemingsraden. Hierin komt door de 
invoering van het instituut van de groepsondernemingsraden 
geen wijziging. Wanneer het nieuwe tweede lid van artikel 34 
wordt toegepast, kan de in dat lid bedoelde verkiezing dus 
zowel per groepsondernemingsraad als door de betrokken 
groepsondernemingsraden als collectiviteit gezien geschieden. 
De bedrijfscommissie, die het reglement van de centrale on-
dernemingsraad ook op dit punt moet goedkeuren, heeft te 
beslissen of het tweede systeem in het concrete geval zinvol 
en doelmatig is. 

Gezien het bovenstaande lijkt er op dit punt weinig be-
hoefte te bestaan aan de door de SER op de blz. 7 en 8 van 
zijn advies uitgewerkte alternatieve wettekst. Het verschil tus-

sen deze alternatieve tekst en de eerste door de SER opge-
geven tekst (die in het wetsvoorstel is gevolgd) is alleen hier-
in gelegen, dat de alternatieve tekst de gezamenlijke verkiezing 
met zoveel woorden noemt. Bovendien is in de alternatieve 
tekst de deelneming aan deze verkiezing beperkt tot de ge-
kozen leden van de betrokken ondernemingsraden. Het lijkt 
echter geen bezwaar, dat aan de gezamenlijke verkiezing ook 
door de voorzitters van de betrokken ondernemingsraden 
wordt deelgenomen. Deze zijn formeel immers ook bij een 
verkiezing betrokken als die per ondernemingsraad plaatsvindt. 
Bovendien laat zich op deze wijze wellicht gemakkelijker een 
voorzitter vinden voor de gecombineerde vergadering, dan 
wanneer deze laatste uitsluitend uit gekozen leden van onder-
nemingsraden zou bestaan. 

Welk systeem men straks ook kiest, steeds zal men ge-
bonden zijn aan de aantallen leden die elke ondernemingsraad 
of groepsondernemingsraad aan de centrale ondernemingsraad 
zal mogen leveren, welke aantallen op grond van artikel 34, 
derde lid, in het reglement van de centrale ondernemingsraad 
moeten worden vastgelegd. Het spreekt vanzelf, dat de vast 
te stellen aantallen ook minimumaantallen mogen zijn. Dit kan 
bij gezamenlijke verkiezingen zinvol zijn. 

Het derde lid van dit artikel is het aangepaste tweede lid 
van het huidige artikel 34. De wijziging van de derde volzin 
beoogt uitsluitend de leesbaarheid van het artikel te vergroten. 
De verwijzing wordt daardoor overbodig. 

Het derde en het vierde lid van het huidige artikel 34 dienen 
te worden vernummerd tot vierde en vijfde lid, met aanpas-
sing, voor zover nodig, van de verwijzingen. In het zesde lid 
van dit artikel wordt geregeld, hoe een groepsondernemings-
raad dient te worden samengesteld. Volstaan is met de rege-
ling die voor de centrale ondernemingsraad geldt, zoveel mo-
gelijk van overeenkomstige toepassing te verklaren. 

Artikel I, onder B (artikel 35 Wet op de ondernemings-
raden). In de nieuwe redactie van artikel 35 wordt de com-
petentieregeling, zoals die voor de centrale ondernemingsraad 
luidde, mede van toepassing verklaard voor de groepsonder-
nemingsraad. Iedere groepsondernemingsraad dient in zijn 
reglement te bepalen, welke aangelegenheden van de onder 
hem ressorterende ondernemingsraden naar zijn competentie 
overgaan. Hij wordt daarbij uiteraard beperkt door de onder-
werpen die door de centrale ondernemingsraad in het kader 
van diens reglement tot centrale aangelegenheden zijn ver-
klaard. 

Artikel I onder C t/m G. De voorgestelde wijzigingen zijn 
allen aanpassingen die het gevolg zijn van de wijzigingen, aan 
te brengen in de artikelen 33, 34 en 35. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. BOERSMA. 
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