
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1974-1975 

13 0 5 4 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden 
(Aanvulling met bepalingen omtrent groepsondernemingsraden) 

Nr. 4 Voorlopig verslag 
Vastgesteld, 12 december 1974 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken, welke met het voorbereidend on-
derzoek naar dit wetsontwerp werd belast, heeft de eer over haar voorlopige 
bevindingen als volgt verslag ui t te brengen. 

Algemeen 

De leden behorende tot de fracties van P.P.R., D'66, P.S.P. en P.v.d.A. zeiden 
sterkte betwijfelen of het verstandig is op dit moment uitvoering te geven 
aan het meer dan één jaar geleden uitgebrachte SER-advies tot het wettelijk 
regelen van de positie van de groepsondernemingsraden. De vraag of en 
hoe dat moet gebeuren hangt nauw samen met de inmiddels bij dezelfde 
SER aanhangige vraag naar de taak, samenstelling en structuur van de toe-
komstige personeelsvertegenwoordiging. 
Het gaat daarbij om het dualistische karakter van de huidige ondernemings-
raad, die enerzijds beschouwd kan worden als een communicatie- en over-
leg- orgaan ten behoeve van de onderneming, waarbij de adviesfunctie 
tegenover de verschillende lagen in de bevelsstructuur voorop staat, maar 
anderzijds beschouwd kan worden als de belichaming van het recht van het 
personeel op (mede)zeggenschap en effectieve belangenbehartiging, waar-
bij de waarborging van personeelsbelangen bij het ondernemingsbeleid en 
de wenselijkheid van een zo direct mogelijke binding van vertegenwoordi-
gers en vertegenwoordigden centraal staan. Dit dualisme en de daaruit 
voortvloeiende onduidelijkheid omtrent de positiebepaling van de deelne-
mers aan het overleg veroorzaken in de praktijk in diverse concerns moeilijk-
heden, juist over de wenselijkheid, vormgevingen functionering van 
groeps- ondernemingsraden. De indruk bestaat dat in ieder geval de belan-
genbehartigingsfunctie van de centrale ondernemingsraad en van de afzon-
derlijke ondernemingsraden in verschillende opzichten nog wordt verzwakt 
door het instellen van een tussenliggend overlegorgaan. 
In de eerste plaats, aldus deze leden, bemoeilijkt getrapte verkiezing van de 
leden van de centrale ondernemingsraad het directe contact met de achter-
ban, zeker als die getrapte verkiezing in verschillende fasen gebeurt. Als 
men, vooruitlopend op de komende algemene wijziging van de Wet op de 
ondernemingsraden (welk vooruitlopen door deze leden niet wou worden 
toegejuicht) toch tot het instellen van groepsondernemingsraden zou willen 
komen, zou desalniettemin een rechtstreekse verkiezing van de centrale on-
dernemingsraad de voorkeur blijven verdienen. In ieder geval zullen de le-
den van de centrale ondernemingsraad zich direct moeten verantwoorden in 
de ondernemingen waarin zij werken. 
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Ernstiger nog is de moeilijkheid, die veroorzaakt wordt door de onoverzich-
telijkheid van de competenties in de bevelsstructuur van de onderneming -
de vraag wat nu eigenlijk de bevoegdheden zijn van holding, concerndirectie, 
divisieleiding en directies van bedrijfsvestigingen. Reeds bij de behandeling 
van de begroting-1974van Sociale Zaken is er in de Kamer op aangedron-
gen de competentieverdeling tussen de diverse lagen van de bedrijfshiërar-
chie op te nemen in de lijst van onderwerpen ten aanzien waarvan geen 
maatregelen worden genomen zonder instemming van de ondernemings-
raad. De wenselijkheid daarvan geldt a fortiori voor de concerns. Voortdu-
rend ervaren de personeelsvertegenwoordigingen de onzekerheid, of hun 
gesprekspartner nu wel of geen beleidsbeslissingen kan nemen; of worden 
zij voor de vraag geplaatst of over een bepaalde zaak nu wel of niet in een 
hoger of lager overlegorgaan gesproken is c.q. gesproken zou moeten wor-
den. Er wordt door de werkgever in dit opzicht veelvuldig gebruikgemaakt 
van een verdeel-en-heerstactiek. Een eventueel wettelijke regeling van 
groepsondernemingsraden zou daarom gepaard moeten gaan met een uit-
breiding van de bevoegdheden van de centrale ondernemingsraad in die 
zin, dat deze moet kunnen meebeslissen over een voor ieder duidelijke com-
petentieverdeling in de bevelsstructuur. Daardoor zouden niet alleen de hui-
dige onoverzichtelijkheden in de mogelijkheden van het overleg worden be-
streden, maar zou ook de mogelijkheid van de leiding om die bevoegdhe-
denverdeling telkens naar willekeur te veranderen worden beperkt. Dein het 
ontwerp-artikel 35 aangeduide taakverdeling tussen de diverse overlegorga-
nen is dan ook veel te vrijblijvend voor het management. 
Een derde bezwaar tegen de thans voorgestelde regeling leek de tot de ge-
noemde fracties behorende leden de vergrote afhankelijkheid van de belan-
genbehartiging der werknemers van ondernemersbeslissingen in het alge-
meen. 

Elke structuurverandering binnen het concern (herindeling divisies, ophef-
fing of samenvoeging van concernonderdelen) betekent nieuwe groepson-
dernemingsraden, nieuwe verkiezingen en een gewijzigde samenstelling 
van de groepsraden. (Een bijzondere moeilijkheid leek deze leden in dit ver-
band de divisievorming bij conglomeraten.) Hoezeer efficiency-overwegin-
gen ook tot andere structuren kunnen dwingen, het kwam deze leden in het 
algemeen onjuist voor de overlegstructuren daarvan een speelbal te laten 
worden. Dit te meer omdat de overlegstructuur, althans voor zover het om 
de belangenbehartiging gaat, ook door de bedrijfsledengroepen van de vak-
beweging beïnvloed moeten kunnen worden. De overlegstructuur moet 
minstens even goed aansluiten bij de opzet van het vakbondswerk in de on-
dernemingen als bij de bevelsstructuur van de bedrijfsleiding. 

De leden behorend tot de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. kon-
den zich in beginsel gaarne verenigen met de voorgestelde wetswijziging 
welke ertoe strekt het formeel mogelijk te maken groepsondernemingsra-
den in te stellen en de centrale ondernemingsraad geheel of ten dele te doen 
bestaan uit leden van die groepsondernemingsraden. 
Een ook in de memorie van toelichting bij dit wetsontwerp reeds in deprak-
tijk sinds de totstandkoming van de wet van 1971 gesignaleerde ontwikke-
ling bij grotere concerns in de richting van een zogenaamde 'drietrapsover-
legstructuur' wordt daarmee ook wettelijk mogelijk gemaakt en geregeld. 
Met de indieners van het onderhavige wetsvoorstel onderkenden deze leden 
dat aan het ontbreken van een juridische status voor deze praktijk grote be-
zwaren verbonden zijn en dat het derhalve gewenst is deze wetswijziging 
spoedig tot stand te brengen, ook al zouden zij verderop in dit verslag nog 
behoefte hebben aan het maken van een aantal kritische opmerkingen. 
Deze leden wezen er daarbij op dat het bijzonder wenselijk, zoal niet noodza-
kelijk, is juist ter bevordering van een goed functioneren van de medezeg-
genschap binnen de bedrijfsorganisatorische opbouw van een concern deze 
overlegstructuur in te voeren. Hierdoor kan de ondernemingsdemocratie 
versterkt worden, omdat daarmee op ieder niveau waar besluiten worden 
genomen inspraakorganen van de bedrijfsgenoten aanwezig zijn. 
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Wel vroegen zij zich af, of invoering van deze drietrapsoverlegstructuur het 
niet gewenst maakt te komen tot een in de wet vastgestelde vorm van infor-
matie- en verantwoordingsplicht van de gekozen leden van de groepsonder-
nemingsraden, respectievelijk de centrale ondernemingsraad, naar de on-
derliggende organen die hen gekozen hebben. In de praktijk zal stellig reeds 
veel van datgene wat in de centrale ondernemingsraad, respectievelijk de 
groepsondernemingsraden aan de orde zal komen of aan de orde is ge-
weest, ter informatie aan de onderliggende organen worden doorgegeven, 
maar de hieraan het woord zijnde leden meenden dat vooral in gevallen 
waarin die drietrapsstructuur wordt doorgevoerd een wettelijk vastleggen 
van zulk een informatieverplichting, respectievelijk van een - zij het mogelijk 
binnen bepaalde grenzen - verantwoordingsplicht overwogen zou dienen te 
worden. Zulks zou naar hun mening er wellicht toe kunnen bijdragen dat het 
gevaar van een verschraling van de democratie zich in een drietrapssituatie 
zou kunnen voordoen, wordt ondervangen. 
Gaarne zouden zij daarover de mening van de indieners van het onderhavi-
ge wetsvoorstel vernemen, waarbij zij zich - met het oog op de wenselijk-
heid daarover ook de mening van de SER in te winnen - zouden kunnen 
voorstellen, dat onder afhandeling van dit wetsvoorstel aan deze aangele-
genheid nader aandacht zal worden geschonken bij die voorstellen tot wijzi-
ging van de wet van 1971, die mogelijk zullen dienen voort te vloeien uit het 
door de bewindsman van Sociale Zaken in oktober 1973 gevraagde en te zij-
ner tijd te verwachten SER-advies over een meer ingrijpende wetswijziging. 
De leden van de C.P.N.-fractie herinnerden eraan dat zij reeds meermalen-
ook in de Kamer - hun bezwaren hadden laten horen tegen de huidige vorm 
van de ondernemingsraden. Zij zeiden een algehele herziening van dit insti-
tuut noodzakelijk te achten en zij meenden dat de vorming van een werkelij-
ke vertegenwoordiging van de arbeiders van het grootste belang is. De nu 
voorgestelde wetswijziging had daarom, naar het oordeel van deze leden, 
beter kunnen wachten tot een algehele herziening van de Wet op de onder-
nemingsraden. Zij vroegen de bewindslieden een nadere motivering te ge-
ven voor het tijdstip van indiening van dit wetsontwerp. Waarom is niet ge-
wacht op een algehele herziening? 
Voorts vroegen deze leden of de voorgestelde wijziging niet een uitholling 
betekent van de bestaande ondernemingsraden en van de bestaande centra-
Ie ondernemingsraden. Graag zouden zij de mening van de bewindslieden 
vernemen op dit punt. 

De leden van de G.P.V.-fractie zeiden in te stemmen met de opzet van dit 
wetsontwerp om bij grote concerns te voorzien in de aanwezige behoefte 
om tussen de ondernemingsraden voor de afzonderlijke ondernemingen en 
de centrale ondernemingsraad ook de figuur van de groepsondernemings-
raad te legaliseren. 
Deze leden vroegen echter of het wenselijk is dat er bij de introductie van de 
zg. groepsondernemingsraden nu tussen de bedrijfsgenoot en de leden van 
de centrale ondernemingsraad twee trappen van verkiezing kunnen ont-
staan waar de bedrijfsgenoot volledig buitenstaat. Immers de leden van de 
afzonderlijke 'bedrijfs'-ondernemingsraad fungeren reeds als kiesmannen 
van de bedrijfsgenoten bij het samenstellen van de groepsondernemings-
raad en de leden van de groepsondernemingsraad zijn op hun beurt kies-
mannen bij de samenstelling van de centrale ondernemingsraad. Achten de 
bewindslieden het aannemelijk dat de bedrijfsgenoten zich hierdoor op het 
niveau van de centrale ondernemingsraad voldoende vertegenwoordigd 
voelen? 
Deze leden vroegen daarom of de bewindslieden het niet wenselijk achten 
dat wordt voorzien in een directe verkiezing van de leden van de centrale on-
dernemingsraad door alle bedrijfsgenoten van het concern, waardoor ook 
de omvang van de centrale ondernemingsraad beperkt zou kunnen worden. 

De leden van de fracties van P.P.R., D'66, P.S.P. en P.v.d.A. zeiden dat er bij 
hen twijfel bestaat over de betekenis van het argument (memorie van toe-
lichting, blz. 3, linkerkolom, 3de alinea) dat groepsondernemingsraden no-
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dig zouden zijn omdat de centrale ondernemingsraden bij de grote concerns 
anders te omvangrijk zouden worden. Het principe van fractieoverleg, dat de 
Wet op de ondernemingsraden reeds kent en het spreken namens de fractie 
dat bij grote ondernemingen reeds op ruime schaal voorkomt maken, aldus 
deze leden, een wetswijziging als de onderhavige wat dit argument betreft 
overbodig. Met alle kritiek op het parlementaire stelsel - en het gaat bij de 
meeste landen om begrotingen die lager liggen dan het budget van som-
mige ondernemingen - is het aantal leden nooit het grootste probleem ge-
weest. Niettemin is er nog steeds geen centrale ondernemingsraad die wat 
hetaantal leden betreft de parlementaire omvang ook maar benadert. 

Artikelen 

Artikel I, onder B (artikel 33 Wet op de ondernemingsraden) 

De leden van de fracties van P.P.R., D'66, P.S.P. en P.v.d.A. vroegen zich met 
betrekking tot het voorgestelde nieuwe lid 2 van artikel 33 af of het juist van-
wege de manupilatiemogelijkheden voor het management via de competen-
tieverdeling in de bevelsstructuur geen aanbeveling verdient de mogelijk-
heid van het instellen van een groepsondernemingsraad alleen te openen 
voor de gevallen waarin de meerderheid van de betrokken ondernemingsra-
den daartoe de wens te kennen geeft. 
Waarom zou men, zo vroegen deze leden, de mogelijkheid een dergelijk or-
gaan in te stellen zonder dat de betrokken ondernemingsraden daarom vra-
gen? Wat vindt de Minister van de gedachte om deze hele wetswijziging 
overbodig te maken door de belanghebbende werkgevers te wijzen op de 
mogelijkheid om - in gevallen waarin problemen in bepaalde divisies om 
nader overleg vragen - over te gaan tot het instellen van een commissie van 
de COR (als de betrokken OR's daarmee instemmen?) 
Het begrip groepsondernemingsraden wordt in het wetsontwerp overigens 
niet nader gedefinieerd. Omvat het huidige begrip ook groepen onderne-
mingen op territoriale basis bijvoorbeeld alle Philipsvestigingen in het 
noorden des lands of alleen ondernemingsraden in divisieverband bijvoor-
beeld alle Philipsvestigingen binnen een hoofdindustriegroep (het voor-
beeld Philips is uiteraard willekeurig gekozen)? Uit de memorie van toelich-
tingzou kunnen worden opgemaakt dat met name de laatste formule be-
doeld is. Niet alleen omdat met zoveel woorden gesproken wordt over 
'groeps(divisie) ondernemingsraden', maar ook omdat bepaald is dat bij ge-
schillen tussen ondernemingsraden en directie over de instelling van een 
groepsondernemingsraad de bedrijfscommissie beslist 'gelet op de struc-
tuur van de betrokken onderneming'. 

Toch blijft de vraag of vooreen tweede interpretatie geen ruimte aanwezig 
is. Nergens staat dat op basis van het territorialiteitsbeginsel (een soort ge-
westraad) uitgesloten zijn. Juist deze laatste vorm kan nl. nog wel eens in 
het belang van de werknemers zijn. Deze vorm sluit bovendien dichter aan 
bij de vorm van vakbondsorganisatie die in eerste instantie ook territoriaal 
is. 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. merkten op dat de voor-
gestelde wetswijziging de mogelijkheid invoert van tussenkomst van de 
bedrijfscommissie in gevallen waarin meningsverschil ontstaat over de in-
stelling van een centrale ondernemingsraad dan wel groepsondernemings-
raden. In de nu geldende wetstekst is een dergelijke tussenkomst t.a.v. de 
centrale ondernemingsraad niet voorzien. 
Deze leden zouden gaarne vernemen of in de praktijk aan invoering van een 
dergelijke bepaling voor wat de centrale ondernemingsraad betreft behoefte 
is gebleken. De bewindslieden maken in de memorie van toelichting mei-
ding van de argumenten van een minderheid van de Sociaal-Economische 
Raad. Deze minderheid acht een tussenkomst van de bedrijfscommissie ten 
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aanzien van de instelling van een centrale ondernemingsraad niet op zijn 
plaats. De argumenten van deze minderheid spreken de hier aan het woord 
zijnde leden vooralsnog wel aan. Zij zouden gaarne vernemen waarom de 
bewindslieden tussenkomst van de bedrijfscommissietoch noodzakelijk 
achten. 
Zij konden zich er overigens mee verenigen, dat indien dan voor zulk een 
tussenkomst toch zwaarwegende argumenten zouden zijn aan te voeren, het 
inroepen van die tussenkomst in het geval als bedoeld in het thans voorge-
stelde artikel 33 lid 1, alleen kan geschieden indien tegen instelling van een 
centrale ondernemingsraad bezwaar bestaat bij de meerderheid van de be-
trokken ondernemingsraden. 
Wel waren zij vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak in het geval als be-
doeld in het voorgestelde lid 2 van dat artikel, die tussenkomst reeds moge-
lijk te maken als slechts een minderheid van de betrokken ondernemingsra-
den bezwaar heeft tegen het instellen van een groepsondernemingsraad. 
Zij vroegen zich af of zulks er niet toe zou kunnen leiden dat in een onderne-
ming of concern, waarin een groot aantal ondernemingsraden is ingesteld, 
door toedoen van slechts één daarvan de wens van een grote meerderheid 
van de ondernemingsraden en de ondernemer tot instelling van groepson-
dernemingsraden te geraken, zal worden gefrustreerd. Weliswaar zou er 
verschil van mening kunnen ontstaan over de indeling van een onderne-
mingsraad in een bepaalde groep, maar het wilde deze leden voorkomen dat 
zulks toch in goed overleg zou kunnen worden opgelost. Zij betwijfelden of 
op grond van een dergelijk vermoedelijk als uitzondering g aan te merken 
geval een apart beroepsrecht voldoende gefundeerd is te achten. 
Is het voorts wel noodzakelijk, zo vervolgden deze leden, aan de bedrijfs-
commissie een beslissende in stede van een adviserende bevoegdheid te 
geven met betrekking tot de instelling van centrale en/of groepsonderne-
mingsraden? Is het niet veeleer aannemelijk dat de ondernemingen dan wel 
de ondernemingsraden die besluiten tot instelling van deze organen, of in-
stelling daarvan overwegen, hiertoe toch door de organisatorische opbouw 
van de gehele onderneming wel gedwongen zullen zijn, willen zij de mede-
zeggenschap zo goed mogelijk structureren? 
De leden behorend tot de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. vroegen zich 
tenslotte af of, met name indien aan de bedrijfscommissie zoals voorgesteld 
een beslissende bevoegdheid wordt verleend bij de instelling van centrale 
en/of groepsondernemingsraden, de criteria, aan de hand waarvan de be-
drijfscommissie tot haar beslissingen moet komen, niet in de wet zelf dienen 
te worden opgenomen. Wat is de reden dat de bewindslieden gemeend heb-
ben te moeten volstaan met het noemen van enige criteria in de memorie 
van toelichting? 
Zou het voorts niet wenselijk zijn in het kader van opsomming van die crite-
ria daaraan tevens toe te voegen dat het overhevelen van bevoegdheden 
van een ondernemingsraad respectievelijk een groepsondernemingsraad 
naar een daarboven gelegen orgaan, in het algemeen geen grond kan zijn 
voor het maken van bezwaar? 

De leden van de G.P.V.-fractie informeerden wat de aanleiding is geweest tot 
het opnemen van de bepalingen inzake beroep bij de bedrijfscommissie, 
voor wat betreft het instellen van centrale en groepsondernemingsraden. 
Met de voorgestelde ruimere beroepsmogelijkheid van lid 2 van artikel 33 
(instelling van groepsondernemingsraden) stemden deze leden gaarne in. 
Wat betreft de instelling van een centale ondernemingsraad informeerden 
deze leden of de term 'meerderheid' uit lid 1 niet beter vervangen zou kun-
nen worden door 'gekwalificeerde minderheid', teneinde zo bijvoorbeeld 
een 'groep' van vier ondernemingsraden op een totaal van twintig een mo-
gelijkheid tot bezwaar te geven. 

Artikel I, onder B (artikel 34 van de Wet op de ondernemingsraden) 

De leden van de fracties van P.P.R., D'66, P.S.P. en P.v.d.A. was het opgeval-
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len dat het voorgestelde nieuwe lid 1 van artikel 34 het mogelijk maakt dat 
ook een bestuurder van een n/et onder de centrale ondernemingsraad res-
sorterende onderneming tot lid en voorzitter van die centrale onderne-
mingsraad kan worden aangewezen. Naar de mening van de hier aan het 
woord zijnde leden dient het voorzitterschap door één van de gekozen leden 
te worden vervuld. Zich echter een ogenblik stellend op het standpunt van 
anderen dat de ondernemers het voorzitterschap moeten blijven vervullen, 
leek hun een dergelijk voorzitterschap van een buitenstaander in strijd met 
de gedachte der Bedrijfsgemeenschap welke door deze anderen zo zeer 
wordt aangehangen. Waarom, zo vroegen deze leden, is dan niet de weg ge-
kozen van een verplichting voor iedere houdstermaatschappij, die onderne-
mingen beheerst om er zelf óók een ondernemingsraad op na te houden? 
Dat zou bovendien het voordeel hebben dat het overleg óók betrekking kan 
hebben op de beslissingen van de leiding dier houdstermaatschappij, beslis-
singen die veelal van grotere betekenis zijn dan het (uitvoerings)beleid van 
de lagere echelons die wel met een ondernemingsraad te maken hebben. 
Op grond van de noodzaak van een nauwe binding tussen vertegenwoordi-
gers in de centrale ondernemingsraad en de werkvloer hadden deze leden 
grote reserves tegen de in artikel 34 voorgestelde wijze van verkiezing. Ver-
kiezing zou per onderneming moeten plaatsvinden en als dat niet door het 
personeel, maar door de ondernemingsraad gebeurt, alléén door de geko-
zen leden van de ondernemingsraad. 

De leden behorend tot de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. meenden, dat 
in het geval een of meer groepsondernemingsraden zijn ingesteld, bij de 
verkiezing van decentrale ondernemingsraad uitgangspunt dient te zijn dat 
die verkiezing geschiedt door en uit de groepsondernemingsraden. Vanzelf-
sprekend is het daarnaast noodzakelijk in het geval waarin niet alle onderne-
mingsraden onder een groepsondernemingsraad ressorteren, via hej be-
paalde in het voorgestelde artikel 34, lid 2, te waarborgen dat ook die niet 
onder een groepsondernemingsraad ressorterende ondernemingsraden bij 
verkiezing van de centrale ondernemingsraad worden betrokken. 
Waar echter in de memorie van toelichting ten aanzien van het voorgestelde 
artikel 34 lid 2, dit geval slechts bij wijze van voorbeeld wordt genoemd, rees 
bij hen de vraag of hierdoor niet het misverstand kan ontstaan, dat ook in an-
dere gevallen als waarop zij zojuist doelden een gemengd systeem van ge-
trapte verkiezing van de centrale ondernemingsraad mogelijk wordt ge-
maakt door de voorgestelde wetstekst. Zij meenden daarvoor geen aanlei-
ding te kunnen vinden en zouden elk misverstand op dit punt gaarne uitge-
sloten willen zien. 
Bij deze leden rees voorts nog de vraag of het wel juist moet worden geacht 
de mogelijkheid open te laten dat op grond van de voorgestelde wetstekst 
gekozen zou kunnen worden tussen twee verschillende kiessystemen. Zal 
zulks in de praktijk niet leiden tot verwarde discussies en conflicten over de 
keuze welk systeem gevolgd moet worden? Zullen zodanige conflicten dan 
niet primair ontstaan tussen werknemers, respectievelijk werknemersorga-
nisaties onderling? Welke instantie zal daarbij dan de doorslag moeten ge-
ven? Welke criteria spelen daarbij alsdan een rol? Zal bovendien een 
systeem waarbij verkiezingen van een hoger orgaan zouden plaatsvinden 
door de leden van de onderliggende organen gezamelijk niet leiden tot een 
vertegenwoordiging in de groepsondernemingsraden en centrale onderne-
mingsraden die door de betrokken ondernemingsraden, respectievelijk 
groepsondernemingsraden niet als een duidelijk eigen vertegenwoordiging 
wordt ervaren? 
Zou het, aldus nog steeds deze leden, met het oog daarop geen aanbeveling 
verdienen duidelijk vast te leggen dat een afvaardiging naar groepsonder-
nemingsraden en centrale ondernemingsraad een zaak van de betrokken on-
dernemingsraden, respectievelijk groepsondernemingsraden zelf is? 
De hier aan het woord zijnde leden betwijfelden ten slotte de juistheid van 
destelling van de bewindslieden, dat de huidige tekst van artikel 34 lid 1 de 
mogelijkheden reeds openlaat de verkiezing van de centrale ondernemings-
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raadsleden desgewenst te doen plaatsvinden in een gezamenlijke vergade-
ring van de betrokken ondernemingsraden. 
Voor zover zij konden nagaan heefteen dergelijke interpretatie noch bij de 
voorbereiding van het SER-advies dat ten grondslag ligt aan de wet van 
1971, noch bij de formulering van de huidige wetstekst en de parlementaire 
behandeling daarvan meegespeeld. 
Zij zouden het op prijs stellen als de bewindslieden hun stelling ten aanzien 
van dit punt naderzouden willen adstrueren. 

Bij de tot de fractie van de C.P.N, behorende leden bestond bezwaar tegen 
deelname van de voorzitters van de betrokken ondernemingsraden aan de 
verkiezing van de centrale ondernemingsraad, vooral gezien de grote macht 
die de voorzitters in de huidige ondernemingsraden uitoefenen. 
De bewindslieden spreken in dit verband in de memorie van toelichting blz. 
4, rechterkolom ook over het zich dan makkelijker laten vinden van een voor-
zitter. Er zijn echter, aldus deze leden, toch genoeg kaders in de vakbewe-
ging die een vergadering kunnen leiden? Of twijfelden de bewindslieden 
daaraan? Een nadere uiteenzetting van de zijde van de Regering leek hier 
naar hun mening wel op zijn plaats. 

De leden van de G.P.V.-fractie stemden in met de opmerking van de be-
windslieden dat het expliciet noemen van 'de gezamenlijke verkiezing' in de 
wetstekst niet noodzakelijk is, aangezien immers de mogelijkheid tot het in 
gezamenlijke vergadering van de betrokken ondernemingsraden kiezen van 
de leden van de centrale ondernemingsraden in het bestaande lid 1 en het 
voorgestelde lid 2 van artikel 34 aanwezig is. 

Artikel I, onder B (artikel 35 Wet op de ondernemingsraden) 

De leden van de fracties van P.P.R., D'66, P.S.P. en P.v.d.A. waren van me-
ning dat artikel 35 veel te weinig houvast geeft om een goede belangenbe-
hartiging te geven. 

Weijters, Meis, 

Vellenga, S. Keuning, 

Roolvink, Van Aardenne, 

Barendregt, Van Dam, 

Nypels, Kruisinga, 

Van der Lek, Poppe, 

Hermsen, Van Gorkum, 

Rietkerk, Van der Doef, 

Verbrugh, Albers 

Van der Gun, 
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