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Eindverslag 
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Na bestudering van de memorie van antwoord op haar voorlopig verslag in za-
ke dit wetsontwerp heeft de vaste commissie voor sociale zaken1 de eer het 
navolgende eindverslag uitte brengen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zouden het op prijs stellen als de mi-
nisters nog nader zouden willen ingaan op de argumenten die deze leden in 
het voorlopig verslag hadden aangevoerd voor hun twijfel over de vraag of 
het verstandig is op dit moment en op de nu voorgestelde wijze uitvoering te 
geven aan het SER-advies over groepsondernemingsraden. Zij konden zich 
niet aan de indruk onttrekken dat in de memorie van antwoord op hun 
hoofdargument eigenlijk niet is ingegaan. Dat argument was niet, dat het be-
staande dualistische karakter van de ondernemingsraad specifiek zou zijn 
voor de ondernemingen waarvoor groepsondernemingsraden zijn of wor-
den ingesteld. Het ging er hen om, dat de onzekerheid over de vraag aan 
welkevan de beide moeilijk te combineren functies van deondememings-
raad de voorrang moet worden gegeven, ook een onzekerheid veroorzaakt 
over de vraag hoe groepsondernemingsraden moeten worden gestructu-
reerd. Zij waren het met de bewindslieden eens, dat op ieder vlak, waar be-
langrijke besluiten genomen worden, een medezeggenschapsorgaan moet 
bestaan. Maar het antwoord op de vraag naar de taak van dat orgaan en van 
het overeenkomstig orgaan op een hoger niveau bepaalt welke samenstel-
ling en wijze van verkiezing de voorrang verdient. Op een aantal punten kiest 
het wetsontwerp nu vooreen samenstelling en wijze van verkiezing, die niet 
voor de hand ligt als men (zoals deze leden) ondernemingsraden primair ziet 
als organen die moeten kunnen opkomen voor werknemersbelangen en 
daarom ook zo direct mogelijk door de collectiviteit van de werknemers 
beïnvloed moeten kunnen worden. Dat het wetsontwerp niet vooruit kan lo-
pen op toekomstige wijzigingsvoorstellen inzake taak, samenstelling en 
structuur van de ondernemingsraden is duidelijk, maar dat betekent niet dat 
de moeilijkheden die dat met zich meebrengt kunnen worden weggerede-
neerd. 

Deze leden betreurden het dan ook dat de bewindslieden hun voorkeur 
voor getrapte verkiezing van de centrale ondernemingsraad en van de 
groepsondernemingsraad handhaven, ja zelfs de mogelijkheid willen ope-
nen voor een getrapte verkiezing in twee fasen. De ministers mogen er dan 
op wijzen dat elk lid van een centrale, resp. groepsondernemingsraad tevens 
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deel uitmaakt van een gewone ondernemingsraad en dus 'rechtstreeks be-
naderd kan worden', dat neemt niet weg dat de leden van de 'hogere onder-
nemingsraad geen rechtstreekse band met de kiezers hebben. Dat zij als in-
dividu ter verantwoording geroepen kunnen worden door de lagere onder-
nemingsraad waarvan zij lid zijn, kan ook moeilijk gezien worden als een 
mogelijkheid voor de personeelsleden van het concern, of het concern-on-
derdeel, om hun personeelsvertegenwoordiging als zodanig ter verantwoor-
ding te roepen. En dat lijkt deze leden noodzakelijk zodra men de onderne-
mingsraad inderdaad vooral als personeelsvertegenwoordiging en niet als 
verzameling individuen wil laten functioneren. 

Ook de verwijzing in hun bijdrage aan het voorlopig verslag naar de veel-
vuldige structuurveranderingen binnen concerns hadden zij niet bedoeld als 
argument tegen groepsondernemingsraden als zodanig, maar tegen het af-
hankelijk maken van de communicatielijnen tussen centrale ondernemings-
raad en kiezers van het bestaan van deze tussenliggende organen. 

Ook met betrekking tot de wijze van instelling van groepsondernemings-
raden gaan de argumenten van de bewindslieden niet in op het hoofdbe-
zwaar van deze leden tegen invloed van de ondernemer op het al dan niet tot 
stand komen van groepsondernemingsraden. Het mag waar zijn dat iedere 
betrokken ondernemingsraad bezwaar kan maken tegen instelling van een 
groepsondernemingsraad; dat neemt niet weg dat het uitsluitend op de weg 
van de personeelsvertegenwoordigingen ligt om te beoordelen of instelling 
van een groepsondernemingsraad nuttig is of niet. De zelfstandigheid van 
de personeelsvertegenwoordiging zou toch moeten beginnen bij het zelf 
kunnen beslissen over de eigen werkwijze. 

Vanuit dezelfde overweging verwonderde het leden van de P.v.d.A.-fractie 
dat de bewindslieden zonder verdere motivering vasthouden aan de stelling 
dat de voorzitters van ondernemingsraden ook moeten kunnen deelnemen 
aan de verkiezing van de centrale en groepsondernemingsraden. 

Zij zouden het op prijs stellen te vernemen of daar nog andere argumen-
ten voor zijn aan te voeren dan destelling dat dit wetsontwerp niet beoogt 
de bestaande structuur van de ondernemingsraden aan te tasten. Dat zou 
overigens, naar demening van deze leden geenszins gebeuren door de uit-
sluiting van de voorzitters der 'lagere' ondernemingsraden bij de verkiezing 
van de personeelsvertegenwoordigers in de 'hogere' organen. Immers: het 
voorzitterschap blijft in handen van management. En in de praktijk betekent 
het door de ministers voorgestelde systeem juist dat de invloed van de con-
cernleiding structureel wordt vergroot. In een centrale ondernemingsraad 
zou zij niet alleen de voorzittersfunctie beheersen, maar ook een niet onaan-
zienlijke invloed hebben op de samenstelling van het college van gekozen le-
den. Een - zij het extreem - voorbeeld: Als een concern bestaat uiteen aan-
tal ondernemingen met elk 100 werknemers, beheerst de concernleiding een 
bloc van 20% van de stemmen. Dit gevoegd bij het gebrek aan invloed van 
de gewone kiezer op de kandidaatstelling, dat toch al voortvloeit uit het ge-
trapte verkiezingssysteem, doet de vraag rijzen of de enkele verwijzing naar 
het feit dat de wet nu eenmaal de directeur-voorzitter als ondernemings-
raad-lid erkent, wel zo voor de hand ligt. Er zijn toch ook andere voorbeelden 
(aanbeveling van commissarissen) waarin wordt voorgeschreven dat de 
voorzitter zich van stemming onthoudt? 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden nog gaarne nader toegelicht willen 
zien welke normen zullen moeten worden gevolgd om ervan verzekerd te 
zijn dat de verschillende groepen werknemers zoveel mogelijk in de centrale 
ondernemingsraad vertegenwoordigd zullen zijn. Lid 3 van artikel 35 schrijft 
voor dat het reglement daartoe voorzieningen moet bevatten. Nu er sprake 
is van getrapte verkiezingen, zouden deze leden gaarne aangeduid willen 
zien op welke wijze in het reglement aan dit voorschrift uitvoering dient te 
worden gegeven. 
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Onder het voorbehoud dat de Regering tijdig voor de openbare behandeling 
van dit wetsontwerp op de in dit verslag gemaakte opmerkingen zal ant-
woorden, acht de vaste commissie voor sociale zaken deze openbare behan-
deling hiermee voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Weijters 

De griffier van de commissie, 
Eikerbout 
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