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Algemeen 

De leden, behorende tot de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. zijn ook 
thans nog van mening dat de adviesaanvrage aan de SER met betrekking tot 
een herziening van de Wet op de ondernemingsraden we l zeer spoedig na 
het in werk ing treden van de wet van 1971 is ui tgegaan. Zij vragen van ons 
een onderbouwd oordeel over de vraag of het huidige on twerp van wet (in 
tegenstel l ing tot de huidige wet) de rust zal brengen die de ondernemings-
raad nodig heeft. Zij hebben daaromtrent ernstige twi j fe ls. Uiteraard kunnen 
wi j die twi j fe ls niet vol ledig wegnemen. Wi j hopen echter, dat met name de 
door ons voorgestelde gewi jz igde samenstel l ing van de ondernemingsraad, 
gepaard gaande met een goede overlegstructuur, een middel zal kunnen zijn 
om de bestaande tegenstel l ingen rond de ondernemingsraad te overbrug-
gen. Wi j hebben getracht deze zaak vooral praktisch te bezien en daarbi j ge-
wezen op de reeds op gang zijnde ontwikkel ingen naar een meer zelfstandi-
ge ondernemingsraad. Daarbij hebben wi j aangeknoopt. Tegeli jk hebben wi j 
het ondernemingsover leg zo gestructureerd, dat de praktijk daarvan niet al-
leen geen schade behoeft te onderv inden, maar dat dit ondernemingsover-
leg zelfs nog aan inhoud zal kunnen w innen . Wi j ver t rouwen er ook op, dat 
werkgevers en werknemers in het bedri j fsleven het goede overleg en de 
goede verhoudingen, die zij onder de huidige wet hebben opgebouwd, niet 
zullen wi l len afbreken, maar dat zij deze integendeel verder zullen wi l len uit-
bouwen. 

Wi j kunnen, gezien het bovenstaande, de bedoelde leden dan ook niet toe-
geven, dat w i j zo sterk de nadruk hebben gelegd op het principiële karakter 
van de wi jz ig ingsvoorstel len. Integendeel, onze gehele benadering is steeds 
geweest dat het hierbij wel om belangri jke en ons inziens zelfs noodzakelijke 
verbeter ingen gaat, maar dat daarbi j geen principiële verander ingen wor-
den gebracht in de taken die de ondernemingsraad in het Nederlandse bestel 
heeft te vervul len. Het gaat ons inziens om stappen in een zich reeds in de 
praktijk aftekenende ontwikkel ing. 

In verband met het bovenstaande geloven wi j verder niet, dat de door ons 
voorgestelde wi jz igingen voor complexe organisaties als de grote onderne-
mingen in ons land tot aanzienlijke moei l i jkheden aanleiding zullen geven. 
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Onze voorstel len brengen nl. in het geheel niet mee, dat het overleg tussen 
ondernemer en ondernemingsraad plotsel ing op een geheel andere manier 
zou moeten gaan verlopen dan nu gebruikeli jk is. De door ons voorgestelde 
overlegprocedures wi jken niet wezenli jk af van hetgeen thans in de praktijk 
doorgaans reeds gebeurt en staan ons inziens een goed overleg niet in de 
weg. In ieder geval zullen de ondernemingsraden op dit punt niet voor t i jd-
rovende aanpassing van hun reglementen of andere herstructurer ingen 
komen te staan. De betrokken regelingen zullen immers in de wet worden 
vastgelegd en behoeven dus niet in de ondernemingsraadreglementen te 
worden opgenomen. 

Wi j zijn er erkenteli jk voor, dat de leden van de P.v.d.A.-fractie met ons van 
mening zijn, dat de Wet op de ondernemingsraden wi jz ig ing behoeft. Deze 
leden verklaren overigens, niet gelukkig te zijn met de compromissen die in 
het wetsontwerp besloten l iggen, welke onder meer tot gevolg zouden heb-
ben dat de wet geen eensluidende en heldere visie geeft op de vraag hoe de 
voorgestelde wetswi jz ig ing past in de lange-termi jnontwikkel ing naar een 
fundamentelere democrat iser ing van de bedr i j fsverhoudingen. Wi j delen 
deze mening niet. Wi j zijn integendeel van oordeel, dat het wetsontwerp op 
het stuk van de samenstel l ing en de bevoegdheden van de ondernemings-
raad duideli jk verbeter ingen brengt. Tegelijk was het echter noodzakelijk 
aandacht te schenken aan een zorgvuldig gestructureerd ondernemings-
overleg. Gezien de nagestreefde verzelfstandiging van de ondernemings-
raad moet dit in de nu voorgestane opzet van de wet wel wat ingewikkelder 
zi jn. Daardoor word t de waarde van de verbeteringen echter niet aangetast. 
Ook wi l len wi j bestr i jden, dat het wetsontwerp geen visie geeft op de lange-
termi jnontwikkel ing ten aanzien van de democrat iser ing in het bedri j fsleven. 
In de toel icht ing word t duideli jk gemaakt, dat ook nog de structuur van het 
bestuur van de onderneming (de z.g. medezeggenschap aan de top) zal wor-
den bezien, terwi j l ook een studie is aangekondigd van ondememingsvor -
men waar in medezeggenschap kan worden vervangen door zeggenschap. 
Wi j v inden het echter niet nodig of wenseli jk om ten aanzien van die punten 
nu al uitgewerkte plannen voor te leggen. De voorstel len tot verbeter ing van 
de Wet op de ondernemingsraden kunnen ons inziens heel goed op hun ei-
gen waarde worden bezien. Het spreekt ons inziens nl. vanzelf, dat de wet-
geving inzake de ondernemingsraden zo nodig steeds aan toekomst ige wi jz i-
g ingen van het ondernemingsrecht zal worden aangepast. Het staat voor ons 
overigens nog niet vast, dat er werkeli jk ingri jpende wi jz ig ingen nodig zullen 
zi jn. Wi j hebben bij voorbeeld reeds laten bl i jken, dat deelneming van de 
werknemers aan het topbestuur van een onderneming ons inziens geen alter-
natief kan zijn voor medezeggenschap door middel van een ondernemings-
raad. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn verder teleurgesteld over het ontbre-
ken van verbeter ingen ten aanzien van het contact tussen de ondernemings-
raad en zijn achterban. Ook deze teleurstel l ing kunnen w i j niet goed begri j-
pen. De huidige wet gaat ervan uit - en w i j delen die visie - dat het niet no-
dig en ook niet gewenst is op dit punt uitgebreide wettel i jke voorzieningen 
te treffen, omdat het contact tussen kiezers en gekozenen zich (zoals ook bij 
andere organen gebruikeli jk is) naar het vri je inzicht van de betrokkenen 
moet kunnen ontwikkelen. De wet heeft ons inziens slechts te zorgen, dat de 
noodzakelijke voorwaarden voor een goed contact aanwezig zi jn, hetgeen zij 
onder meer doet door voor te schri jven dat het reglement van orde van de 
ondernemingsraad voorschri f ten moet bevatten met betrekking tot het be-
kend maken van agenda's, van vergaderingsverslagen, enz. Wat er in feite 
aan contact tot stand komt, dient volgens ons aan de betrokkenen te worden 
overgelaten. Hier ligt bij voorbeeld een belangri jke taak voor bedri j fsleden-
groepen van vakorganisaties. Een voorstel van de leden van deze fractie dat 
op een andere plaats word t gedaan, tot het verpl icht stellen van een regel-
matige verantwoord ing van de ondernemingsraad tegenover het gehele 
personeel, zullen wi j dan ook niet steunen. 
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De leden van de V.V.D.-fractie hebben ernstige bedenkingen tegen het t i jd-
stip en de wijze van indiening van het wetsontwerp , alsmede tegen een aan-
tal belangri jke onderdelen daarvan. Zij geloven niet dat het wetsvoorstel 
voortv loei t uit een in de praktijk van het bedri j fs leven geboren wens tot fun-
damentele herziening en zouden graag een duidel i jke uiteenzett ing ontvan-
gen van de werkeli jke redenen die tot de indiening daarvan geleid hebben. 

Wi j zouden eraan wi l len herinneren, dat w i j ons in de toel icht ing niet be-
roepen hebben op wensen van het bedri j fs leven, maar wel op bij velen nog 
bestaande kritiek ten aanzien van de vormgev ing van de ondernemingsraad. 
Het is juist , dat deze kritiek slechts ten dele uit het bedri j fs leven zelf a fkom-
stig was (nl. van bepaalde delen van de vakbeweging) , maar dat maakte 
haar ons inziens niet minder wezenli jk. Dat de oplossingen die wi j gemeend 
hebben te moeten aandragen op hun beurt aanleiding hebben gegeven tot 
kritiek, betreuren w i j uiteraard, maar dit onthief ons ons inziens niet van de 
plicht om datgene wat w i j als juist zien toch aan de vo lksver tegenwoord i -
g ing voor te leggen. 

In antwoord op de overige vragen die deze leden nog stel len, merken w i j 
op dat w i j voor het bedri j fsleven geen bezwaren zien om te gaan werken met 
een gewijzigde ondernemingsraad. Integendeel. De voorgestelde overleg-
procedures hebben immers met name de bedoel ing een voortzett ing van 
het thans gebruikeli jke overleg te waarborgen. De ervar ing die tot nog toe 
met de ondernemingsraden is opgedaan, geeft ons alle hoop voor de verwe-
zenli jking van deze bedoel ing. Onze wi jz ig ingsvoorstel len betekenen dan 
ook zeker geen miskenning van het huidige ondernemingsraadswerk. Inte-
gendeel. Zij sluiten aan bij de praktijk en ook de ui tbreid ingen van de be-
voegdheden zijn juist verantwoord in het licht van de ontwikkel ingen tot nu 
toe. Wi j zijn dan ook niet bang dat door onze voorstel len aan deze ontwikke-
ling een halt zal worden toegeroepen. Wi j achten deze voorstel len ook tech-
nisch niet zo ingewikkeld, dat zij tot moei l i jkheden aanleiding zouden behoe-
ven te geven. 

De leden van de P.P.R-fractie plaatsen de voorstel len die wi j hebben ge-
daan tegen de achtergrond van hun eigen toekomstvis ie op het funct ioneren 
van de onderneming in het maatschappeli jk bestel. Wi j hebben er met ge-
noegen kennis van genomen, dat zij het wetsontwerp in dit l icht kunnen 
waarderen, zij het dan ook als een kleine stap in de door hen gewenste rich-
t ing . 

Het is voor ons echter wel moeil i jk te begr i jpen, waarom deze leden in het 
wetsontwerp naast verbeteringen ook verslechteringen op het gebied van 
de facil i teiten zien. Zonder nadere toel icht ing h ieromtrent achten wi j ons 
niet in staat op dit verwi j t in te gaan. 

Ten aanzien van de opmerkingen van deze leden met betrekking tot een 
meer fundamentele wi jz iging van het ondernemingsrecht en het ontbreken 
van een toekomstvis ie hierop, wi l len wi j verwijzen naar hetgeen wi j hierover 
elders reeds hebben opgemerkt. Het moet deze leden uit hetgeen wi j aan 
studies hebben aangekondigd toch wel duidel i jk zijn dat w i j de democratise-
ring van de onderneming verder wi l len ontwikkelen. Dat de studie betreffen-
de de commissar is algemeen belang los staat van de vraag naar de wijze 
van deelneming van de werknemers aan het topbestuur van de onderne-
ming , achten wi j wel begrijpeli jk. Het gaat daarbi j immers niet om een de-
mocrat iser ingsmaatregel in de eigenli jke zin. Een nadere visie omtrent dit 
punt kunnen wi j echter nu nog niet geven. 

Wi j betreuren het, dat de leden van de fractie van DS'70 onze voorstel len 
prematuur v inden. Wi j begri jpen overigens niet, dat deze leden menen te 
kunnen stellen, dat uit de herziening de onderneming te veel naar voren 
komt als een instell ing met tegenover elkaar staande belangen. Een dergeli j-
ke visie ligt aan onze voorstel len in het geheel niet ten grondslag. Ons voor-
stel ten aanzien van de samenstel l ing van de ondernemingsraad dient uit-
slui tend ter verbeter ing van de ver tegenwoordigende taak van die raad en 
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onder ver tegenwoordigende taak van die raad en onder ver tegenwoord i -
gende taak verstaan wi j in de eerste plaats het naar voren brengen van de vi-
sies van het personeel. Dit is het eigenli jke doel van iedere medezeggen-
schapswetgeving. Wi j hebben nooit ui tgesloten dat daarbij weleens verschil 
van belangen kan bl i jken, maar achten dit zeker geen regel, en ook dan nog 
gaat het om een evenwicht ige afweging. 

Ook deze leden verwi j ten ons gebrek aan f i losof ie, met name wat betreft 
de verhouding van de ondernemingsraad tot andere organen van de onder-
neming, zoals de raad van commissar issen. Dit verwi j t verwerpen w i j . Wi j 
hebben verscheidene malen duidel i jk gesteld dat de samenstel l ing van de 
raad van commissar issen afzonderli jk moet worden bezien. 

De conclusie van deze leden, dat met de voorgestelde wi jz ig ingen het aan-
tal manco's van de ondernemingsraad alleen maar word t ui tgebreid, delen 
wi j niet. 

De leden van de D'66-fractie achten, evenals die van de P.P.R., verdergaan-
de hervormingen op het gebied van de democrat iser ing van ondernemin-
gen gewenst. Wi j mogen ten aanzien van dit punt verwijzen naar hetgeen wi j 
h ierboven op verschil lende plaatsen hebben opgemerkt. 

Deze leden staan ten aanzien van de opzet van de Wet op de onderne-
mingsraden onder meer op het standpunt dat de verpl icht ing tot het instel-
len van ondernemingsraden behoort af te hangen van de wi l van de meer-
derheid van de in een onderneming werkzame personen en dat ook op an-
dere punten die zij noemen de beslu i tvorming behoort te l iggen bij het per-
soneel en niet bij instanties buiten de onderneming. Ook zijn zij van mening 
dat de medebesl issingsbevoegdheden van de ondernemingsraad veel ver-
der moeten gaan dan in het wetsvoorstel is vervat. Aangezien deze leden 
echter te kennen geven de opzet van het wetsontwerp in principe toch wel te 
kunnen accepteren, achten wi j het beter op deze punten hier niet in te gaan. 
Voor zover deze leden concrete wi jz ig ingen in het wetsontwerp voorstel len, 
zullen deze op de daarvoor in aanmerking komende plaats worden bespro-
ken. 

De uiteenzett ing die de leden van de S.G.P.-fractie gegeven hebben om-
trent de rechtsgronden waarop ui tbreiding van de medezeggenschap zou 
moeten berusten, hebben wi j met belangstel l ing gelezen. Met het kernpunt 
van het desbetreffende betoog, zoals w i j dat zien, nl. dat ieders verantwoor-
deli jkheid jegens de onderneming in overeenstemming moet zijn met de ta-
lenten en gaven die hem gegeven zijn, kunnen w i j op zichzelf wel instem-
men. Wi j menen echter niet, dat de daaruit voortv loeiende, in het verleden 
gegroeide gezagsverhoudingen star en onveranderl i jk zijn. Talenten en ga-
ven zijn immers op zich zelf geen onveranderl i jk gegeven; zij kunnen zich 
ontwikkelen of ontwikkeld worden. De mate van medezeggenschap en me-
deverantwoordel i jkheid van de werknemer in de onderneming behoort ons 
inziens voor tdurend aan die ontwikkel ing te worden aangepast. In dat pro-
ces betekent het onderhavige wetsontwerp een nieuwe fase. Daarbij kan 
men natuurl i jk van mening verschil len over de vraag, of de voorstel len de 
ontwikkel ing al dan niet voorui t zijn. De waarheid is hier echter uiteraard niet 
met vol ledige zekerheid vast te stellen. De ervaring zal hierover uiteindeli jk 
uitsluitsel moeten geven. 

De vraag die de bedoelde leden in dit verband stellen, of dit wetsontwerp 
wel «rust» zal brengen, hebben wi j in het voorgaande reeds getracht te be-
antwoorden. Verder wijzen wi j er naar aanleiding van het verdere betoog 
van deze leden nog eens op, dat de kritiek op de huidige wet, die mede aan-
leiding is geweest tot onze voorstel len, maar zeer ten dele verband houdt 
met het feiteli jk funct ioneren van de bestaande ondernemingsraden. Dit 
funct ioneren is, voor zover daarover onderzoek is gedaan, zeker niet onbe-
vredigend te noemen. De moei l i jkheden die zich hier en daar hebben voor-
gedaan, hebben zich gelukkig tot nog toe tot enkele afzonderli jke gevallen 
beperkt. Maar dat betekent niet, dat het niet beter zou kunnen en ook niet, 
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dat men daarom wenselijke structurele verbeteringen achterwege zou moe-
ten laten. Wij vinden het feitelijk functioneren van de ondernemingsraden 
dus voor ons wetsvoorstel inderdaaf niet zo'n belangrijke factor als de be-
doelde leden menen. Wel zijn wij van oordeel - en dat hebben wij hierboven 
reeds betoogd - dat wanneer de huidige ondernemingsraden in het alge-
meen onbevredigend zouden functioneren, geen structurele verbeteringen 
mogelijk zouden zijn. Dan zouden wij inderdaad te ver op de ontwikkeling 
vooruit lopen. 

Al met al delen wij dus niet het oordeel van deze leden, dat de tijd voor de 
voorgestelde wijzigingen nog niet rijp is. 

Met het voorgaande hebben wij naar wij menen ook de opmerkingen be-
antwoord van de leden van de G.P.V.-fractie, die eveneens van oordeel zijn 
dat onze voorstellen prematuur zijn. Voor alle duidelijkheid willen wij aan 
ons desbetreffende betoog nog toevoegen, dat, hoewel onze voorstellen tot 
op zekere hoogte los staan van het feitelijke functioneren van de onderne-
mingsraad, dit niet betekent, zoals deze leden veronderstellen, dat wij geen 
rekening hebben gehouden met praktische wenselijkheid, noodzakelijkheid 
en toepasbaarheid. Wij hebben er steeds naar gestreefd een regeling te ont-
werpen die rekening houdt met de feitelijke stand van de ontwikkeling van 
het ondernemingsraadwerk in Nederland. Ons voorstel voor een gewijzigde 
samenstelling van de ondernemingsraad bij voorbeeld is voor een niet ge-
ring deel gebaseerd op de omstandigheid dat een groot aantal onderne-
mingsraden - wanneer men het instituut van het vooroverleg in de beschou-
wing betrekt - reeds goeddeels feitelijk functioneren zoals wij dat thans heb-
ben voorgesteld. 

Taak en samenstelling van de ondernemingsraad 

De leden, behorende tot de fracties van de K.V.P.. A.R.P. en C.H.U. vragen, 
wat wij bedoelen met de opmerking in de memorie van toelichting, dat wij 
het «enigszins» betreuren, dat men in de SER over de samenstelling van de 
ondernemingsraad niet tot overeenstemming heeft kunnen komen. Deze le-
den hadden verwacht, dat wij dit «zeer» zouden hebben betreurd. Wij heb-
ben ons op dit punt echter gematigd uitgedrukt, omdat wij hoopten dat onze 
eigen voorstellen alsnog de wenselijke toenadering tussen de verschillende 
standpunten zouden kunnen brengen. Die hoop hebben wij overigens nog 
niet opgegeven. Wij worden daarin gesterkt door de mededeling van deze 
leden, dat zij het lid-zijn van de ondernemingsraad door de ondernemer wel 
van zeer grote betekenis, maar toch niet allesoverheersend vinden, en dat 
het in wezen gaat om de vraag of er goed overleg is. Hiermee zijn wij het 
eens. 

De bedoelde leden betogen in dit verband, dat niet alle ter verdediging 
van het voorstel aangevoerde argumenten overtuigend zijn, met name niet 
het argument van de verkeerde beeldvorming. Wij willen over de overtui-
gingskracht van dit argument niet twisten, maar wijzen erop dat er in de toe-
lichting ook andere argumenten voorkomen, waaronder het argument dat 
de directeur reeds op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid minder op 
zijn plaats is in de personeelsvertegenwoordiging. Bij de in gang zijnde ont-
wikkelingen hadden wij ook nog kunnen wijzen op de situatie in Duitsland, 
waar al jarenlang een uitsluitend uit gekozen leden bestaande personeels-
vertegenwoordiging bestaat, zonder dat dit tot nadelige gevolgen heeft ge-
leid voor het Duitste bedrijfsleven. In ons eigen land hadden wij reeds een 
precedent in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambte-
narenzaken, in de bijzondere commissies voor overleg en in de dienstconv 
missies, die uitsluitend uit vertegenwoordigers van de werknemers bestaan. 
Met de opmerkingen van deze leden over het vooroverleg kunnen wij in-
stemmen, zij het ook dat wij de wijziging van de samenstelling van de onder-
nemingsraad toch nog wel iets meer vinden dan een kwestie van naamge-
ving. Hoe belangrijk het vooroverleg thans reeds is, wij achten ons voorstel 
toch wel een structurele verbetering. Het vooroverleg mag nu eenmaal for-
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meel niet als ondernemingsraad optreden. Wel s temmen wi j toe, dat deze 
verbeter ing voor ons geen principiële wi jz iging brengt in onze visie op de 
ondernemingsraad. 

Wi j wi l len in dit verband nog kort ingaan op het door deze leden aange-
haalde standpunt van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden, dat 
de ondernemingsraad nieuwe-st i j l verpl icht zou zi jn, voordat zij in contact 
treedt met de ondernemings le id ing, door middel van het verslag van zijn 
desbetreffende vergader ing een soort voor lop ig oordeel naar buiten te bren-
gen, waardoor het over leg zou worden gefrusteerd. Met de meeste nadruk 
wi l len w i j verklaren, dat een dergeli jke handelswijze in het geheel niet uit 
ons voorstel voortv loei t . In de eerste plaats is de ondernemingsraad hele-
maal niet verpl icht o m als het om een zaak gaat die nog in bespreking is, een 
oordeel in het verslag op te nemen en als hij dat al doet, kunnen wi j niet in-
zien dat het bekend worden van een (uiteraard voor lop ig) oordeel het over-
leg zou moeten be lemmeren. In de meeste gevallen is toch ook het (voorlo-
pig) oordeel van de directie bij het personeel bekend en dat mag voor de d i -
rectie ook geen reden zijn om niet tot een ander standpunt te komen als dat 
nodig of wensel i jk is. 

Wi j zien hier dus geen gevaren voor het over leg, te meer niet omdat , zoals 
deze leden terecht stel len, niet alleen de mental i tei t van de werknemers, 
maar ook die van de ondernemer voor het overleg van groot belang is. 

Deze leden hebben met name kritiek op de gekozen overlegconstruct ie. 
Wi j ontkennen niet, dat deze wat ingewikkelder lijkt dan de thans geldende 
procedure. Wi j bl i jven echter van oordeel dat ze geen wezenli jke afwi jking 
inhoudt van hetgeen thans gebruikel i jk is en daarom geen belemmer ing 
vo rmt voor het over leg. Men kan natuurl i jk, zoals het Informat iecentrum On-
dernemingsraden heeft gedaan, de zaak erg ingewikkeld maken door ver-
schil lende vo rmen van overleg te gaan construeren en daarin nog weer ver-
schil lende fasen. Dat is echter niet noodzakelijk. In wezen is er maar één 
over legprocedure, nameli jk die van de artikelen 23, 23a en 23b, met enige 
aanvul lende regels onder meer voor de gevallen van artikel 25 en artikel 27. 
Uiteraard kan men bij ieder overleg verschi l lende fasen onderscheiden, 
maar deze kunnen ook samenval len. Het is bij voorbeeld helemaal niet uit-
gesloten, dat over eenvoudige zaken in één over legvergader ing (mondel ing) 
advies word t gevraagd en verkregen. Moeil i jke zaken zullen wel l icht ge-
scheiden beraad vereisen, maar die mogel i jkheid bestaat nu ook en de duur 
en de mate daarvan hangt geheel van de betrokkenen zelf af en niet van de 
wettel i jke regel ing. 

Aan het slot van hun betoog concluderen deze leden dat de gekozen con-
structie door hen niet als een wezenli jke verbeter ing word t ervaren. Zij mer-
ken echter tevens op, dat deze bij hen geen onoverkomel i jke bezwaren op-
roept. Wi j zijn daarover verheugd, want dit opent ons inziens de mogeli jk-
heid tot een overbrugging van de verschil len in inzicht die er ten aanzien van 
de samenstel l ing van de ondernemingsraad bestaan. Daarbij levert de geko-
zen constructie naar onze mening geen grote praktische bezwaren op voor 
een goed funct ioneren van het over leg. 

Wi j zijn het niet eens met de zienswijze van de leden van de P.v.d.A.-frac-
tie, dat de gewi jz igde samenstel l ing van de ondernemingsraad beslist een 
wi jz ig ing van de in artikel 2 opgenomen taakstel l ing van de ondememings-
raad moet meebrengen. Die taken bli jven ons inziens ver tegenwoord ig ing 
van de werknemers en over leg met de directie, waarb i j duideli jk is uitge-
sproken dat ver tegenwoord ig ing niet alleen het naar voren brengen van 
wensen en inzichten betekent, maar zo nodig ook belangenbehart ig ing in-
houdt. Zo nodig, want lang niet alt i jd zullen de belangen van ondernemer en 
werknemers ui teenlopen. Dat er verschil van mening kan bestaan omtrent 
de vraag wat men als de doelstel l ingen van een onderneming kan zien, is 
juist, maar daardoor word t de taak van de ondernemingsraad nog niet on-
duideli jk. Integendeel, de desbetreffende bepaling houdt in, dat deze taak 
geldt, onverschi l l ig welke doelstel l ingen men aan de onderneming wi l toe-
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kennen. Wel zijn w i j bij nader inzien van oordeel dat het wel l icht beter is de 
woorden «en te doen werken» te laten verval len, omdat deze minder goed 
passen bij een verzelfstandigde ondernemingsraad. Zij wekken nl. de indruk 
dat een goede werking van de onderneminsraad alleen van de ondernemer 
afhangt, wat natuurl i jk niet juist is. 

Wi j delen verder uiteraard de mening van de betrokken leden, dat uit de 
taakstel l ing voortv loei t dat de ondernemingsraad de personeelsvisies ook 
naar de ver tegenwoord igden naar voren moet brengen, voor zover deze le-
den daarmee bedoelen, dat een eenmaal door de ondernemingsraad inge-
nomen standpunt zoveel mogel i jk ook aan de achterban bekend gemaakt 
moet worden . Of het zin heeft dat de ondernemingsraad zijn visies naar de 
bui tenwereld brengt, moet iedere ondernemingsraad ons inziens in het con-
crete geval, aan de hand van de omstandigheden, zelf beoordelen. Indien dit 
zou gebeuren ten aanzien van punten waarover nog overleg met de leiding 
van de onderneming moet plaatsvinden, lijkt dat ons in het algemeen on-
juist. Het vo lg t in ieder geval niet rechtstreeks uit de taakstel l ing. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben, ondanks waarder ing voor onze vi-
sies ten aanzien van de taken van de ondernemingsraad, toch de indruk dat 
w i j ons te veel zorgen gemaakt hebben over de overlegprocedure. Zij zien de 
noodzaak van een wettel i jke regeling van deze procedure niet zozeer in en 
wi l len deze in elk geval vereenvoudigen en versoepelen. Naar onze mening 
kan een goede regeling van het ondernemingsover leg, als noodzakelijke 
voorwaarde voor het goed funct ioneren van de ondernemingsraad, in het 
wetsontwerp echter beslist niet worden gemist. Het gaat immers uiteindeli jk 
niet alleen om een goed zelfstandig oordeel van de ondernemingsraad, 
maar ook om aan dat oordeel in de over legvergaderingen een daadwerkeli jk 
gewicht te kunnen geven. 

De opmerk ingen die deze leden verder nog maken over het kontakt tussen 
de ondernemingsraad en het personeel, hebben w i j ons inziens in het voor-
gaande, onder het hoofd A lgemeen, reeds beantwoord. Dat de afhankelijk-
heidssituatie van de individuele werknemers nog nadere aandacht verdient, 
erkennen w i j . De gedachten die geuit zijn met betrekking tot een beginselen-
wet inzake individuele werknemersrechten, zullen tot een studie over deze 
zaal1 kunne' i leiden. 

De leden van de V.V.D.-fractie achten geen zware argumenten aanwezig 
om de samenstel l ing van de ondernemingsraad te wi jz igen. Zij achten onze 
argumenten niet juist en onbegri jpel i jk en zij stellen in dit verband een groot 
aantal vragen, die erop neerkomen dat zij wi l len weten waarom wi j deson-
danks en mede in afwi jk ing van de meerderheid van de SER tot ons voorstel 
zijn gekomen. Wi j menen dat w i j op deze plaats niet meer ui tvoerig op deze 
vragen behoeven in te gaan, omdat zij in het voorgaande merendeels hun 
beantwoord ing reeds hebben gevonden. Ook mogen wi j in dit verband ver-
wijzen naar de memor ie van toel icht ing, waar in wi j een uitvoerige mot ive-
ring hebben gegeven van de door ons voorgestelde wi jz ig ingen. Daarin heb-
ben wi j geprobeerd duideli jk te maken, waarom de ook door ons nagestreef-
de synthese tussen ver tegenwoord ig ing en overleg ons inziens ook bij een 
andere (en ons inziens juistere) samenstel l ing van de ondernemingsraad 
vol ledig behouden kan bl i jven. Uiteraard indien alle betrokkenen bereid zijn 
om in dezelfde geestvan samenwerk ing door te bli jven werken als thans 
doorgaans het geval is. Maar dat is in iedere structuur essentieel. Het zal dus 
duidel i jk zijn dat w i j de conclusie van deze leden, dat wat zij noemen de op-
spli tsing van de ondernemingsraad in verschil lende organen zal moeten lei-
den tot een inst i tut ional isering van belangentegenstel l ingen dan wel tot ver-
arming van het overleg, in het geheel niet delen. Materieel gezien bestaat de 
huidige ondernemingsraad, zoals deze leden het zelf toegeven, al uit ver-
schil lende organen, nl . de bestuurder en de personeelsvertegenwoordiging. 
Het valt niet in te zien, waarom deze organen opeens niet meer zouden kun-
nen samenwerken, indien de bestuurder niet meer als ondernemingsraads-
l id, maar onder eigen titel optreedt. Het ontnemen van stemrecht aan de 
voorzitter zien wi j niet als een bruikbaar alternatief. 
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Tot slot wi l len w i j , mede naar aanleiding van door deze leden gestelde 
vragen, nog eens duideli jk stel len, dat het beslist niet de bedoeling is dat on-
dernemer en ondernemingsraad in de nieuwe structuur voornamel i jk schrif-
telijk met elkaar zullen verkeren. Integendeel, het wetsontwerp beoogt dat 
het overleg dat thans in de ondernemingsraad word t gevoerd, in de overleg-
vergadering word t voortgezet. In die vergader ingen zullen informaties moe-
ten worden gegeven, adviezen moeten worden gevraagd en gegeven, enz. 
Uiteraard mogen informat ies, adviesaanvragen en adviezen op schrift wor-
den gesteld, maar dat komt ook nu voor. Er zullen maar wein ig onderne-
mingsraden zijn die zonder schriftelijke stukken vergaderen. 

De leden van de P.P.R.-fractie menen tot onze spijt dat het wetsontwerp op 
twee gedachten hinkt, omdat er geen sprake kan zijn van nevenschikking 
van ver tegenwoord ig ing en overleg. Het zal uit het bovenstaande duideli jk 
zijn geworden, dat w i j deze visie niet delen. Wi j zien ver tegenwoordig ing en 
overleg als een harmonische twee-eenheid en niet als een onverzoenli jke te-
genstel l ing. Wi j zien niet in, waarom hieruit zou moeten voortv loeien dat het 
ver tegenwoordigende element ondergeschikt zou moeten zijn aan het over-
leg. 

Ook deze leden zijn van oordeel dat de doelstel l ing van de ondernemings-
raad in artikel 2 van de wet aangepast had moeten worden. Op dit punt zijn 
w i j hierboven reeds ingegaan. Wi j geloven overigens, dat deze leden de des-
betreffende bepaling verkeerd lezen. De woorden «in het belang van het 
goed funct ioneren van de onderneming in al haar doelstel l ingen» slaan niet 
direct op het over leg, maar op de verpl icht ing van de ondernemer een on-
dernemingsraad in te stellen. De ondernemingsraad is nodig voor het goed 
funct ioneren van de onderneming. Bij het woo rd onderneming dient voorts 
niet aan de kapitaalverschaffers te worden gedacht, zoals vaak word t ge-
daan. De onderneming is in de wet de organisatie waar in de arbeid word t 
verricht. 

Wi j zien derhalve geen aanleiding om de taakstell ing van de onderne-
mingsraad in de wet fundamenteel te wi jz igen. Dat de ondernemingsraad 
een andere taak heeft dan de overlegvergadering is ons inziens zonder meer 
wel duideli jk. De over legvergadering is overigens niet, zoals deze leden we i -
licht denken, een nieuw orgaan in de onderneming, naast de ondernemings-
raad. De overlegvergadering is de benaming voor de bi jeenkomst van twee 
ondernemingsorganen, te weten de ondernemingsraad en de bestuurder, 
ieder met eigen bevoegdheden en verantwoordel i jkheden. De opmerk ingen 
van deze leden inzake de ingewikkeldheid van de procedures in de overleg-
vergadering hebben w i j naar onze mening in het voorgaande reeds beant-
woord . 

Hetzelfde geldt voor de opmerkingen van deze leden inzake de inst i tut i-
onalisering van het overleg tussen de ondernemingsraad en zijn achterban. 
Wi j delen niet de mening van deze leden dat ter zake in de wet verscheidene 
bepalingen zouden moeten worden opgenomen. Wi j zouden deze materie in 
eerste instantie aan de rechtstreeks daarbij betrokkenen wi l len overlaten. 
Daartoe behoort ook de ondernemingsraad zelf, die in zijn reglement desge-
wenst bepaalde zaken kan regelen, zoals openbaarheid van zijn vergade-
ringen voor in de onderneming werkzame personen. De voorstel len die deze 
leden terzake doen, zullen wi j voorzover nodig ook nog bij de desbetreffen-
de artikelen bespreken. 

Uit het voorgaande volgt , dat wi j de conclusie van deze leden dat het ge-
heel «gekunsteld» is, niet delen. Een afdwingbare verpl icht ing om met de 
ondernemingsle id ing bijeen te komen, bestaat voor de ondernemingsraad 
niet. Wel is het overleg in de artikelen 25a, 27 en 30 tot een voorwaarde ge-
maakt voor het kunnen uitbrengen van een advies, of het nemen van een an-
der besluit. Wi j v inden dus niet, dat de overlegfunctie in het wetsontwerp 
meer beklemtoond is dan de ver tegenwoordigende functie. Onze visie is 
steeds geweest, dat beide elementen even belangri jk zijn en niet te schei-
den, omdat een ondernemingsraad als personeelsvertegenwoordiging nu 
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eenmaal niet goed kan funct ioneren, wanneer hij niet met de ondernemer in 
overleg kan t reden. In theorie kunnen ondernemingsraad en ondernemer 
ook wel schrifteli jk met elkaar communiceren , en langs die weg zou mis-
schien ook wel een zeker overleg gevoerd kunnen worden , maar dit kan naar 
onze mening in het a lgemeen toch niet tot bevredigende resultaten leiden. 
Vandaar dat w i j veel belang bl i jven hechten aan mondel ing over leg. Maar 
niet met de bedoel ing de ver tegenwoord igende funct ie daaraan onderge-
schikt te maken. 

De leden van de C.P.N.-fractie tonen zich door de voorgestelde wi jz ig ingen 
evenmin bevredigd. Het is ons echter niet geheel duidel i jk, waarom niet. 
Wanneer zij stel len, dat de ondernemingsraad een orgaan zou moeten zijn 
dat opkomt voor de belangen van de arbeiders, dan zouden wi j wi l len vra-
gen waar staat dat de ondernemingsraad dat niet zou mogen doen. Mis-
schien bedoelen deze leden, dat de ondernemingsraad eenzijdig voor de be-
langen van de arbeiders moet opkomen, zonder rekening te houden met de 
belangen van andere bij de onderneming betrokken personen, zoals o m w o -
nenden, afnemers, kapitaalverschaffers, enz. Ons zijn echter geen onderne-
mingsraden bekend, die zo zouden wi l len funct ioneren. 

De leden van de fractie van DS'70 maken gewag van het onderzoek van 
het ITS te Ni jmegen naar het funct ioneren van de ondernemingsraad in Ne-
der land. Zij menen dat dit onderzoek aantoont, dat de mogel i jkheden o m de 
ondernemingsraad tot een volwassener orgaan om te buigen ook binnen 
het kader van de huidige wet aanwezig zi jn. Wi j wi l len niet ontkennen, dat de 
huidige wet de ondernemingsraad grote groeimogel i jkheden heeft gegeven. 
Dat is ook wel gebleken. Niet temin zijn w i j van mening dat dit niet beslis-
send is voor de vraag of het wensel i jk is, de samenstel l ing van de onderne-
mingsraad te herzien. Die vraag moet ons inziens op zich zelf worden bezien. 
Wi j betreuren het dat de leden van de genoemde fractie onze argumenten te 
dien aanzien niet overtu igend v inden. 

Met betrekking tot hetgeen deze leden opmerken over onze beschouwin-
gen over het voorzit terschap van de ondernemingsraad, wi l len wi j antwoor-
den, dat w i j uiteraard niet hebben bedoeld te zeggen, dat de bekwaamheden 
van de bestuurder en diens voorsprong aan kennis en informatie op zichzelf 
redenen zouden zijn om hem het l idmaatschap en het voorzit terschap van 
de ondernemingsraad te ontnemen. Wi j hebben slechts wi l len betogen, dat 
deze kwali teiten van de bestuurder nu eenmaal zekere bi jgevolgen hebben, 
die onder andere maken dat de ondernemingsraad door velen niet als een 
personeelsvertegenwoordig ing word t gezien. Door de ondernemingsraad 
een eigen voorzitter te geven en door de bekwaamheden van de bestuurder 
tot uit ing te laten komen in de over legvergader ing, kan ons inziens onjuiste 
beeldvorming worden tegengegaan en ook een meer evenwicht ige struc-
tuur worden bereikt. Het valt ons inziens toch immers niet te ontkennen, dat 
de voor tdurende aanwezigheid in de ondernemingsraad van iemand die niet 
alleen veelal over meer informat ie beschikt dan het gemiddelde onderne-
mingsraadsl id, maar die ook nog de eindbesl issing heeft, een zekere druk op 
de ondernemingsraadsleden kan leggen, die door scholing en vorming 
nooit vol ledig op te heffen is en die dan ook een bepaalde belemmering 
vo rmt voor de verdere ontwikkel ing van de ondernemingsraad als insti tuut. 
En nu kan men wel opmerken, dat de ondernemingsraadsleden als ze dat 
wi l len onder die druk uit kunnen komen door zich terug te trekken in «voor-
overleg», maar w i j v inden dit niet de meest fraaie oplossing. Dit voorover leg 
kan aan de betrokkenen nooit dezelfde status en bevoegdheden geven, die 
zij als ondernemingsraad zouden hebben. 

Op de desbetreffende vraag van deze leden kunnen wi j voorts antwoor-
den, dat w i j niet van mening zijn dat een gemengde samenstel l ing van de 
ondernemingsraad bij uitstek een voorwaarde zou zijn om aan de onderne-
mingsraad enige inhoud te geven. Zo'n gemengde samenstel l ing zou ons in-
ziens alleen enige zin kunnen hebben, indien het mogeli jk zou zijn om bij 
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voorbeeld ook de kapitaalverschaffers in de ondernemingsraad vertegen-
woord igd te doen zijn. Daartoe zien wi j echter technisch gezien in het alge-
meen geen mogel i jkheden. Wi j zijn er ook nog niet van over tu igd, dat dit 
voor de werknemers een wenseli jke constructie zou zijn. 

De gevolgen die deze leden mogeli jk achten, kunnen zich ons inziens bij 
een onjuiste opstel l ing van parti jen inderdaad voordoen. Wi j betwisten ech-
ter, dat de voorgestelde wi jz ig ingen op zich zelf tot zulke gevolgen moeten 
leiden. Een opstel l ing als hier word t geschetst kan immers, indien de betrok-
kenen dat w i l len, ook onder de huidige wet worden verwezenli jkt. 

Wi j hebben er met instemming kennis van genomen, dat de leden van de 
D'66-fractie zich ermee verenigen dat de ondernemingsraad uitslui tend uit 
door de werknemers gekozen leden zal bestaan. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen of de aanhangers van de monist i -
sche visie niet een andere kijk op het overleg hebben dan de aanhangers van 
de zogenaamde dualistische visie. Wi j achten het inderdaad niet ui tgesloten, 
dat sommige aanhangers van de eerstgenoemde visie voor zich zelf bij het 
woord overleg in de eerste plaats denken aan belangenbehart iging en daar-
bij met name dan aan het zich afzetten tegen andere belangen dan die van 
de werknemers. Wi j zouden dit op zich zelf overigens nog niet direct als een 
negatieve benadering van het overleg wi l len zien. Het word t dit pas als men, 
na confrontat ie met die andere belangen, niet tot een synthese bereid blijkt. 
Overigens zij w i j van oordeel, dat ook degenen die de nadruk wi l len leggen 
op belangenbehart ig ing, in de praktijk dikwij ls tot de conclusie zullen moe-
ten komen dat er geen specifieke belangen te behartigen val len, omdat er nu 
eenmaal bij vele aangelegenheden geen tegenstell ing van belangen aanwe-
zig is. Dan word t ver tegenwoord ig ing méér dan belangenbehart ig ing, na-
melijk het inbrengen van visies en gedachten, om te zamen de beste oplos-
sing voor de problemen te v inden. 

Wi j delen overigens niet de mening van deze leden, dat de monist ische v i -
sie moet leiden tot arbeiderszelfbestuur. Daarvoor dienen ons inziens nog 
geheel andere voorwaarden vervuld te worden dan een verzelfstandigde on-
dernemingsraad. In ons voorstel hebben wi j het ver tegenwoordigende ele-
ment slechts geaccentueerd, ten einde betere voorwaarden te scheppen 
voor het tot zijn recht komen van de ver tegenwoordig ing. 

Onze uitspraak betreffende de onjuiste beeldvorming ten aanzien van de 
ondernemingsraad is gebaseerd op mededel ingen die ons hebben bereikt 
van de zijde van de vakbeweging, welke dit overigens ook in het SER-advies 
heeft laten neerleggen. Zoals uit de memor ie van toel icht ing ook al bli jkt, 
v inden wi j dit overigens niet het enige en ook niet het belangrijkste argu-
ment voor een wi jz iging in de samenstel l ing van de ondernemingsraad. Wi j 
verwijzen ten aanzien van dit punt naar hetgeen wi j hierboven hebben opge-
merkt. 

Wat de voorgestelde overlegprocedures betreft, hebben w i j reeds uiteen-
gezet, dat deze ons inziens niet bui tengewoon ingewikkeld zijn en zeker geen 
belemmering vormen voor een goed en vlot verlopend over leg. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen verder wat nu de praktische bezwa-
ren zijn van een ondernemingsraad waarin verschil lende bevoegdheden zijn 
ver tegenwoordigd. Uit onze toel icht ing zal echter reeds gebleken zijn dat w i j 
deze zaak niet alleen benaderen vanuit het gezichtspunt van bezwaren als 
onjuiste beeldvorming, enz., maar ook en vooral vanuit het gezichtspunt: 
hoe kunnen wi j de ondernemingsraad nog beter laten functioneren? Dit is 
dus niet theoret isch, maar praktisch gedacht, waarbi j de overweging dat de 
scheiding van verantwoordel i jkheden ook theoretisch juister is, een onder-
steunende rol speelt. De bestaande wetgeving geeft ons inziens in dit op-
zicht toch nog te weinig armslag. Een wat meer zelfstandige ondernemings-
raad zal ons inziens beter voorbereid en met duidelijker standpunten het 
overleg kunnen voeren dan voor een groep gekozen leden mogel i jk is, al 
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hebben die dan ook vooroverleg kunnen plegen. Wij geloven dat een echte 
zelfstandige ondernemingsraad een betere overlegpartner zal kunnen zijn, 
hetgeen zowel de werknemers als de werkgevers ten goede kan komen. 

De voordelen die deze leden in overleg zien, gaan met ons voorstel dus 
niet verloren, maar worden verplaatst naar de overlegvergadering. Wij zien 
ook niet in, waarom het overleg in die vergadering minder «direct» zou moe-
ten zijn dan bij de structuur die door deze leden nog wordt aangehangen. 
Het zal zeker vruchtbaar kunnen zijn. 

In antwoord op de vraag of ons voorstel niet inconsistent is door vertegen-
woordiging en overleg organisatorisch te scheiden, merken wij op dat wij er 
nooit twijfel over hebben laten bestaan, dat deze organisatorische scheiding 
niet betekent, dat er geen overleg zou behoeven plaats te vinden. 

Wat de praktische kanten van het overleg betreft: als er een verschraling 
optreedt, komt dat uitsluitend door de houding van de betrokkenen. Niet, 
omdat men niet meer op «directe» wijze kennis zou kunnen nemen van an-
dermans meningen en standpunten. Wij hebben niet bedoeld, dat het onder-
zoek naar de mogelijkheden van ondernemingen met arbeiderszelfbestuur 
niet zou mogen geschieden door wetenschap of bedrijfsleven. Integen-
deel, want de experimenten op dit gebied namen in aantal toe. Wij vin-
den alleen, dat ook de overheid op dit gebied een taak heeft, nl. om experi-
menten te stimuleren en belemmeringen daarvoor uit de weg te ruimen. 

Ook de leden van de G.P.V.-fractie hebben vragen over de voorgestelde 
structuur. Wij achten deze in het voorgaande echter reeds grotendeels be-
antwoord. Ten aanzien van de vraag, wat er overblijft van de (zelfstandige) 
functie van de ondernemingsraad, als deze bepaalde besluiten moet nemen 
tijdens een overlegvergadering, zouden wij willen opmerken dat de laatstbe-
doelde regeling zeker niet voor alle beslissingen van de ondernemingsraad 
geldt. Het gaat met name om de beslissingen op grond van de artikelen 25, 
27 en 30. Maar ook ten aanzien van deze beslissingen gaat het bij de overleg-
procedure alleen om de z.g. eindbeslissing. Ter voorbereiding van die be-
slissing kan de ondernemingsraad zonder de bestuurder vergaderen. 

De leden van de fractie van de P.S.P. stellen, dat wij in het wetsontwerp 
geen duidelijke keus hebben willen of durven maken tussen een verzelfstan-
digde ondernemingsraad als vertegenwoordigend orgaan van de werkne-
mers en een op de samenwerkingsgedachte gebaseerd overlegorgaan. Nu, 
wij hebben die keus niet willen ontlopen, zoals deze leden stellen, maar zij 
kan ons inziens niet gemaakt worden. Ook een verzelfstandigde onderne-
mingsraad zal immers, zoals wij geprobeerd hebben duidelijk te maken een 
orgaan van samenwerking of althans van overleg met de ondernemer moe-
ten zijn. Een andere, niet op de onderneming gerichte functie van de onder-
nemingsraad, is ons inziens ondenkbaar of althans zinloos. Wij vinden het 
jammer, dat deze leden door ons in dit opzicht niet overtuigd zijn, en dat zij 
onze redenering betitelen als het naar elkaar toepraten van verschillende op-
vattingen. De opmerkingen die deze leden verder in dit verband maken, heb-
ben ons allerminst van het onjuiste van onze redenering overtuigd. Wij heb-
ben de indruk, dat deze leden ervan uitgaan, dat wij zouden hebben willen 
trachten door middel van ons voorstel de verwezenlijking van de opvatting 
die zij over de taak van de ondernemingsraad hebben, en die kortweg ge-
sproken neerkomt op een volstrekte behartiging van werknemersbelangen 
op basis van een volstrekte tegenstelling van belangen, bij voorbaat onmo-
gelijk te maken. Wij hebben dat niet gepoogd, omdat wij dat niet zouden 
kunnen. Zo'n taakopvatting, of liever: taakvervulling, is immers op zich zelf 
niet onmogelijk, ook onder de huidige wet. Wij hebben er echter nooit twijfel 
over laten bestaan, dat wij zo'n wijze van taakvervulling zouden betreuren, 
als te beperkt en uiteindelijk niet in het belang van de werknemers zelf. En 
trouwens in de praktijk niet vol te houden, omdat het uitgangspunt, de vol-
strekte tegenstelling van belangen tussen ondernemer en werknemers, niet 
juist is. 
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Over de vraag of het overleg wel in de wet geregeld behoeft te worden , 
omdat het zich misschien ook wel vanzelf zou ontwikkelen, kan men natuur-
lijk van mening verschi l len. Wi j menen echter, dat het nutt ig is, dat wél te 
doen. In de eerste plaats omdat het overleg ons inziens de noodzakelijke 
consequentie is van het bestaan van een personeelsvertegenwoordig ing en 
het een vreemde indruk zou maken, indien de wet daarover zweeg. Maar 
ook, omdat een goed over leg gebaat is met een zekere formele regelgeving, 
wat vragen en meningverschi l len voorkomt . 

De opmerk ing, dat aan de over legvergadering dezelfde bezwaren zouden 
kleven als aan de huidige ondernemingsraad, gaat naar onze mening ook 
weer uit van de opvat t ing dat de overlegvergadering een zelfstandig orgaan 
zou zijn, bedoeld om de huidige ondernemingsraad te vervangen. Deze visie 
is onjuist. De over legvergader ing is geen andere naam voor de onderne-
mingsraad. Zij is de vormgev ing van het ondernemingsover leg; de onderne-
mingsraad komt daar samen met de bestuurder van de onderneming, of an-
dersom. 

De verpl icht ingen van hoofdstuk IV richten zich ui tslui tend tot de onderne-
mer. Wi j zullen in de nota van wi jz ig ingen voorstel len, dit nog duideli jker tot 
ui tdrukking te brengen, met name door een wi jz ig ing van artikel 23, eerste 
l id. Wat de regeling van het overleg betreft gaan w i j er van uit, dat het wets-
ontwerp zich reeds beperkt tot het vastleggen van een aantal min imum-ver-
pl icht ingen. 

De regeling van artikel 25a vloeit voort uit ons ver langen om het overleg 
over de belangri jke aangelegenheden, genoemd in artikel 25, behoorl i jk te 
regelen. Wi j delen niet de mening van de betrokken leden, dat de bedoelde 
regeling voor de ondernemer mogel i jkheden openen voor manipulat ie of het 
uitoefenen van zware druk. 

Wi j kunnen niet inzien, waarom de taakstell ing in artikel 2 van de wet niet 
zou mogen inhouden, dat de ondernemingsraad (mede) moet worden inge-
steld ten behoeve van het overleg met de ondernemer. Die taakstell ing 
houdt op zich zelf nog niet in, zoals deze leden stellen, dat de ondernemings-
raad medeverantwoordel i jk zou moeten zijn voor het goed funct ioneren van 
de onderneming in al haar doelstel l ingen, hoezeer dat goed funct ioneren 
ook in het belang is van de ondernemingsraad. Artikel 2 spreekt slechts uit, 
dat het instellen (c.q. het aanwezig zijn) van een ondernemingsraad van be-
lang is voor het goed funct ioneren van een onderneming, een waarheid die 
toch ook de leden van de P.S.P.-fractie niet zullen wi l len ontkennen. 

Op de voorstel len die deze leden doen ten aanzien van het contact van de 
ondernemingsraad met de kiezers menen wi j op deze plaats, na hetgeen wi j 
in het voorgaande over deze zaak reeds hebben opgemerkt , niet verder te 
behoeven ingaan. 

Bevoegdheden van de ondernemingsraad 

De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P., C.H.U., die instemmen met 
de zienswijze van de Regering dat de taak van de ondernemingsraad zich 
niet behoeft te beperken tot de adviesfunctie, en dat het zelfs aanbeveling 
verdient de onderwerpen, genoemd in artikel 26 van de wet, over te brengen 
naar artikel 27, vragen of er een materieel verschil tot ui tdrukking word t ge-
bracht door de van de huidige wet afwijkende aanhef van artikel 27. Wi j kun-
nen verzekeren, dat dit niet het geval is. Niettemin hebben wi j mede in deze 
opmerking aanleiding gevonden om bij Nota van wi jz ig ingen voor te stellen, 
de oorspronkeli jke redactie te herstellen. 

Deze leden zijn het eens met ons besluit, aan de ondernemingsraad bij de 
wet geen bevoegdheden toe te kennen op het gebied van de primaire ar-
beidsvoorwaarden. Zij herinneren echter aan het gegeven, voor tgekomen 
uit sociologisch onderzoek, dat de belangstell ing van de achterban juist in 
de eerste plaats op de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden ge-
richt is. Wi j v inden echter dat het terrein van de primaire arbeidsvoorwaar-
den reeds zolang voorwerp van zorg van de vakbeweging vormt , dat het 
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aangewezen is dat de vakbeweging hier het primaat heeft. Daarvoor zijn bo-
vendien ook zakelijke argumenten aan te voeren, bij voorbeeld dat de vakbe-
weging beter toegerust is voor de specifieke belangenbehart ig ing die op dit 
terrein vereist is. Aan de andere kant menen w i j , dat er geen reden is het ter-
rein van de pr imaire arbeidsvoorwaarden zó ruim te nemen als door andere 
leden wordt voorgesteld. Wi j komen daar bij de behandel ing van artikel 27 
nog op terug. 

Wi j hebben er met vo ldoening kennis van genomen, dat de leden van de 
P.v.d.A.-fractie zich in grote li jnen met onze voorstel len ten aanzien van de 
bevoegdheden van de ondernemingsraad kunnen verenigen, zij het dat zij 
v inden dat w i j op enkele punten verder wi l len gaan dan huns inziens verant-
woord is, gezien de noodzaak tot coördinat ie van de arbeidsvoorwaarden. 
Wi j wi l len op deze punten bij de behandel ing van de desbetreffende artike-
len nader terugkomen. 

De leden van de V.V.D.-fractie betwi j fe len, of de ontwikkel ing van de huidi-
ge ondernemingsraden reeds zover voortgeschreden is, dat hun nu reeds 
nieuwe bevoegdheden moeten worden toegekend. Wi j hebben er evenwel 
met erkenteli jkheid kennis van genomen, dat ook deze leden in beginsel in-
s temmen met het overbrengen van de bevoegdheden van artikel 26 naar art i-
kel27. 

Deze leden vroegen verder, waarom de verschil lende argumenten die in-
dert i jd zijn aangevoerd voor het opnemen van de ui tzonder ingsgrond van 
de zwaarwicht ige belangen in artikel 25, nu niet meer zouden gelden. Naar 
ons oordeel was de desti jds gevolgde gedachtengang in beginsel niet on-
juist. In de praktijk is echter gebleken, dat het aantal gevallen waar in het ab-
soluut noodzakelijk is het vragen van advies achterwege te laten, gering is. 
Daarom heeft de SER tot de conclusie kunnen komen, dat aan de clausule 
geen behoefte meer bestaat. 

De betrokken leden vragen verder, of de inspraak over de benoeming van 
een bestuurder niet beter gelegd kan worden bij diegenen met wie de be-
stuurder in de toekomst het meest zal moeten samenwerken. Wi j menen, dat 
vaak geen specifieke groep van personen kan worden aangewezen als door 
deze leden word t bedoeld. Maar afgezien daarvan menen wi j toch, dat de 
ondernemingsraad het orgaan bij uitstek is om de wensen van het personeel 
te coördineren en tot uit ing te brengen. De bezwaren van internationale on-
dernemingen en concerns, tegen de betrokken bevoegdheid, wegen naar 
onze mening niet zo zwaar. Voor zover door deze ondernemingen een mana-
gement development-beleid word t gevoerd, is het ons inziens geen bezwaar 
dat het betrokken beleid voor zover dat in Nederland tot ui t ing komt, binnen 
de oordeelskring van de ondernemingsraad word t getrokken. 

De leden van de P.P.R.-fractie achten een grote onevenwicht igheid aanwe-
zig, in zwaarte, tussen de onderwerpen waarover de ondernemingsraad 
mag adviseren en de onderwerpen ten aanzien waarvan een medebeslis-
singsrecht bestaat. Zij vroegen, nader uiteen te zetten welke criteria w i j ge-
hanteerd hebben voor de indel ing van de betrokken onderwerpen. Zij blijken 
er echter reeds kennis van te hebben genomen, dat wi j ons hierbij door prak-
tische overwegingen hebben laten leiden, zoals de vraag of de werknemers 
vol ledige medeverantwoordel i jkheid kunnen en wi l len aanvaarden voor de 
economisch-organisatorische beslissingen, bedoeld in artikel 25. Onzes in-
ziens kan in dit verband dus niet van een gemiste kans worden gesproken. 

Deze leden menen verder, dat men in plaats van medebeslissingsrecht ei-
genlijk zou moeten spreken van instemmingsrecht (recht van veto). Zij zien 
tussen beide begrippen en wezenlijk verschil. Inderdaad is het zo, dat het 
medebeslissingsrecht alleen geldt ten aanzien van door de ondernemer 
voorgenomen besluiten. Dat veronderstelt , dat het initiatief bij de laatstge-
noemde ligt. Maar dat neemt niet weg, dat men ons inziens toch wel van een 
medebeslissingsrecht van de ondernemingsraad mag spreken, omdat de 
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ondernemer over de betrokken onderwerpen nu eenmaal niet alleen mag 
beslissen. Tegen het woord instemmingsrecht hebben wi j overigens ook 
geen bezwaar, maar dit is nu eenmaal niet zo ingeburgerd. 

Met de visie van de leden van de C.P.N.-fractie dat de bevoegdheden van 
de ondernemingsraad nog verder ui tgebreid zouden moeten worden , met 
name ten aanzien van bedri j fsslui t ingen enz., kunnen w i j gezien wat w i j 
reeds eerder hebben opgemerkt , niet ins temmen. 

Met vo ldoening namen wi j er kennis van, dat de leden van de D'66-fractie, 
al verwezen zij naar hun eerdere beschouwingen, met onze concrete voor-
stellen kunnen ins temmen. 

De leden van de G.P.V.-fractie wi l len voor ui tzonderingsgeval len de ad-
viesbevoegdheid van de ondernemingsraad opschorten, teneinde in bepaal-
de situaties slagvaardig te kunnen reageren. Afgezien van de moei l i jkheid 
dat het vr i jwel onmogel i jk is om objectief vast te stellen in welke situaties 
het advies vragen aan de ondernemingsraad achterwege gelaten zou kun-
nen of moeten worden , komt het ons voor, dat aan de voorgestelde restrictie 
geen behoefte bestaat. In situaties als door deze leden bedoeld, moet men 
eenvoudig de adviesprocedure versneld ten uitvoer brengen. 

De leden van de S.G.P.-fractie misten een principiële grondslag van het 
medebesl issingsrecht. Deze is echter reeds gegeven bij de behandel ing van 
de thans geldende wet. Geredeneerd is toen vanuit het principiële recht op 
inspraak (medezeggenschap) van allen die in een arbeidsorganisat ie werk-
zaam zijn. In aansluit ing hierop is gesteld, dat er geen redenen aangevoerd 
konden worden , waarom deze inspraak niet de vo rm van medebesl issen zou 
mogen aannemen. Wi j verwijzen naar de memor ie van toel icht ing op de 
huidige wet, blz. 14. 

Voor zover ons bekend is, is nog nooit aan de kantonrechter de vraag 
voorgelegd of een ondernemer terecht een beroep heeft gedaan op de clau-
sule van de zwaarwicht ige belangen in artikel 25. Dat komt onzes inziens om-
dat zo'n beroep slechts spaarzaam is gedaan. 

Verhouding ondernemingsraad-vakbeweging 

De leden, behorende tot de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U., betreuren 
het dat het SER-advies over de verhouding ondernemingsraad - vakbewe-
ging nog niet is uitgebracht. Wi j hebben redenen om aan te nemen, dat dit 
advies nu binnen niet al te lange t i jd te verwachten is. Niet temin zien wi j 
geen mogel i jkheid aan deze materie alsnog in het wetsontwerp aandacht te 
besteden. Wi j achten het overigens niet ui tgesloten, dat de zaak nog gere-
geld kan worden middels een regeling van het bedri jvenwerk, wanneer die 
tot stand komt. 

Ook de leden van de P.P.R.-fractie besteden aandacht aan deze aangele-
genheid en betrekken daarbij tevens het werkover leg. Naar aanleiding daar-
van merken wi j op, dat het ons wein ig oppor tuun lijkt, alsnog bij de SER op 
haast aan te dr ingen. Overigens moet het belang van een regeling onzes in 
ziens ook niet te veel worden overschat. Wi j hebben nl. niet de il lusie dat we l -
ke regeling dan ook, confl icten tussen ondernemingsraad en vakbeweging 
geheel zal kunnen voorkomen. Verder is het zo, dat het SER-advies over de 
Wet op de ondernemingsraden toch ook reeds aanwijzingen bevat voor een 
taakverdeling tussen ondernemingsraad en vakbeweging, onder meer bli j-
kende uit het advies om aan de ondernemingsraad geen bevoegdheden toe 
te kennen op het gebied van de pr imaire arbeidsvoorwaarden. Verschil lende 
fracties wi l len op dit gebied nog verdergaande voorstel len doen en daarover 
kan dus bij de behandel ing van de desbetreffende bepalingen gediscussieerd 
worden. Voor het overige bli jft, zoals w i j reeds opmerkten, de mogel i jkheid 
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bestaan om bij een eventuele wettel i jke regeling van het bedr i jvenwerk op de 
zaak terug te komen. 

« Non-prof it» instel l ingen 

In antwoord op een vraag van de leden van de P.P.R.-fractie bevestigen 
w i j , dat de Wet op de ondernemingsraden ook voor gesubsidieerde instel l in-
gen geldt. Wel kan aan deze instel l ingen op grond van de artikelen 4 en 5 
vr i jstel l ing, c.q. ontheff ing worden ver leend. 

Ondernemingen met minder dan 100 werknemers 

Wi j delen niet de mening van de P.v.d.A.-fractie, dat een vr i jwi l l ige toepas-
sing van de wet in kleine ondernemingen uitslui tend mogel i jk zou moeten 
zijn op grond van een overeenkomst met de vakbeweging. Wi j v inden dat in 
de eerste plaats een zaak van de betrokken ondernemer en zijn personeel, al 
wi l len wi j overeenkomsten over deze zaak met de vakbeweging natuurl i jk al-
lerminst ui tslui ten. Wi j zien t rouwens ook niet in , hoe w i j een dergeli jk init ia-
tief van de betrokkenen zouden kunnen verhinderen. Het heeft in veel onder-
nemingen reeds plaatsgevonden. Het enige dat men met een regeling als 
door de P.v.d.A.-fractie bedoeld zou kunnen bereiken, zou zijn dat de zon-
der medewerk ing van de vakbeweging ingestelde ondernemingsraden geen 
formele status zouden hebben. Maar dat zou neerkomen op het handhaven 
van de huidige situatie en die achten w i j nu juist onbevredigend. 

Beroepsrecht 

Met vo ldoening namen w i j kennis van de mededel ing van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie, dat zij grote waarder ing hebben voor de voorgestelde rege-
ling van het beroepsrecht. 

De leden van de P.P.R.-fractie betwi j felen of de betrokken regeling er een 
zal zijn van lange duur. Waarom zij dat vermoeden, wordt overigens niet ge-
heel duideli jk. Onzerzijds v inden wi j het beroepsrecht in ieder geval een nut-
t ig complement op de huidige bevoegdheden van de ondernemingsraad. 

Dat het beroepsrecht de onderhandel ingsposi t ie van de vakbeweging zou 
kunnen verzwakken, geloven wi j niet. Wi j nemen nl. aan, dat de onderne-
mingsraad niet tegen een bepaalde beslissing van de ondernemer in beroep 
zal gaan, zolang hijzelf of de vakbeweging nog doende is over die beslissing 
te praten. Het beroep op de rechter zal onzes inziens alleen dan gedaan wor-
den als andere middelen zonder resultaat zijn gebleven, vooral omdat be-
kend is dat de rechter zich toch zal moeten beperken tot een marginale toet-
sing. 

Buitenlandse regel ingen 

De leden van de DS'70-fractie vragen ons naar ervaringen, opgedaan in de 
Duitse Bondsrepubliek met het aldaar geldende systeem van de Betriebsra-
te. Zij vragen verder, of er sprake is geweest van overleg over en/of invloed 
van buitenlandse stelsels van ondernemingsraden. Dit laatste kunnen wi j 
ontkennen. Onze voorstel len zijn «autonoom» en steunen geheel op de Ne-
derlandse verhoudingen en onze inzichten daarin. Wel is het uiteraard zó, 
dat onze voorstel len inzake een gewijz igde samenstel l ing van de onderne-
mingsraad naar onze mening steun v inden in de omstandigheid, dat de Duit-
se Betriebsrat reeds vele jaren uitslui tend uit gekozen leden bestaat, zonder 
dat dit (voor zover ons bekend) tot (extra) polarisatie of andere klachten 
heeft geleid. 

De plannen tot harmonisatie van het Europese vennootschapsrecht zijn 
onzes inziens in het algemeen niet met deze materie verbonden, behalve i i zo-
verre dat in het instituut van de Europese NV ook een zogenaamae Luiupcae 
ondernemingsraad voorzien is. Deze zal volgens het voorstel van de Europe-
se Commissie eveneens uitsluitend uit gekozen leden bestaan. 
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De structuur van het wetsontwerp 

Onder dit hoofd stellen de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat het wets-
o n t w e r p o p tal van punten b i j z o n d e r - e n soms onnodig - ingewikkeld is. Zij 
noemen daarbi j met name de geschi l lenregel ing. Het is juist, dat de wet ver-
scheidene geschi l lenprocedures bevat. Hieraan is naar ons oordeel echter 
niet te on tkomen, omdat het te lkensom verschillende zaken gaat, die een ei-
gen wijze van afdoening vereisen. Er is echter toch wel een duidel i jke syste-
matiek gevolgd. 

In alle geval len waar in de ondernemer bezwaar kan maken (en bezwaar 
heeft) tegen het beleid\/ar\ de ondernemingsraad op een bepaald punt, 
word t de zaak in eerste aanleg beslist door de bedr i j fscommissie. Het gaat 
hier immers doorgaans om geschil len van niet-juridische aard, die moeil i jk 
door een rechter kunnen worden beslist (zie met name de geschil len op 
grond van artikel 27, vierde lid). In bepaalde gevallen is er nog beroep moge-
lijk op de Minister van Sociale Zaken, als tweede instantie. 

In alle geval len waar in bezwaar bestaat tegen het niet-naleven van wette-
lijke bepalingen, hetzij door de ondernemer, hetzij door de ondernemings-
raad, beslist de kantonrechter. Het gaat hier dus niet om foe/e/dsgeschillen. 
De kantonrechter kan daarom ook dwangmaatregelen treffen. Voor de be-
dr i j fscommissie is hier slechts een bemiddelende taak weggelegd, die be-
staat in overreding of verzoening, ten einde een proces te voorkomen. 

De kantonrechter beslist eveneens over ontslagzaken en over nietigheids-
vragen (artikelen 21 , tweede l id, en 27, vi j fde lid). Ook hier gaat het niet pri-
mair om beleidskwesties. 

Bij het instellen van beroep tegen een onredeli jke ondernemingsbesl is-
sing (artikel 26) gaat het ook niet pr imair om een beleidskwestie, maar om 
een toetsing van de wijze waarop de noodzakelijke belangenafweging heeft 
plaatsgehad. Daarom is deze zaak bij de rechter gebracht en wel bij de onder-
nemingskamer, omdat zij verwantschap heeft met het enquêterecht (onder-
zoek naar wanbeleid). 

Gezien het bovenstaande zien wi j wein ig mogel i jkheden tot vereenvoudi-
g ing. Het voorstel om alle procedures in hoofdstuk VI onder te brengen, me-
nen wi j bepaald te moeten ontraden. Dit zou de helderheid ons inziens ze-
ker niet bevorderen. Wel wi l len wi j voorstel len, het opschrift van hoofdstuk 
VI beter in overeenstemming te brengen met de feiteli jke inhoud van dat 
hoofdstuk. 

Artikelen 

HOOFDSTUK I 

Artikel 1, eerste lid, sub d 

De leden van verschil lende fracties hebben zich uitgesproken voor een 
ver ru iming van het begrip «ondernemer», in die zin dat ook publiekrechtel i j-
ke rechtspersonen, mits het personeel geen ambtenaar is in de zin van de 
Ambtenarenwet , onder de werkingssfeer van de Wet op de ondernemings-
raden zullen val len. Dit blijft bij ons op bezwaren stuiten. Het gaat hier om 
een groep instell ingen (de SER en lagere bedri j fs l ichamen, de verschil lende 
TNO-organisaties, de SVR en de bedri j fsverenigingen met het GAK, de Zie-
kenfondsraad, de Kamers van Koophandel e.a.) die in doelstel l ing of taak 
een publiek belang voorop hebben staan. Het beleid van deze instel l ingen 
word t daarom bepaald door bij die instell ingen betrokken burgers en in vele 
gevallen gecontroleerd door de overheid. Medezeggenschap hierin van 
werknemers zoals is neergelegd in de Wet op de ondernemingsraden, kan 
ongewenst zijn. Anders ligt dit met betrekking tot het sociale beleid. Hier-
over dient alt i jd overleg met de werknemers te kunnen worden gevoerd. In 
de praktijk funct ioneren echter in vele van deze instel l ingen reeds overlegor-
ganen, die tot het hier bedoelde overleg bevoegd zijn. Gezien het boven-

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 13 954, nr. 6 10 



staande menen w i j dat het, gezien de verschi l lende geaardheid van deze in-
stel l ingen, de voorkeur blijft verdienen de over legstructuur van geval tot ge-
val te regelen bij of krachtens de wetten waar in deze l ichamen als rechtsper-
soon zijn ingesteld of erkend. 

Artikel 1, eerste lid, sub e 

De leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. zouden 
graag de opvat t ing bevestigd zien, dat onder de defini t ie van «bestuurder» 
niet begrepen zijn de leden-bestuurders van coöperat ieve verenig ingen. Vol-
gens de definit ie is de bestuurder degene die rechtstreeks de hoogste zeg-
genschap uitoefent bij de leiding van de arbeid. In de praktijk, menen w i j , 
zullen de leden-bestuurders van coöperatieve verenig ingen zich zelden zo-
danig met de leiding van de arbeid bezighouden, dat zij hun opdrachten 
rechtstreeks geven aan de werknemers. Al leen dan zouden zij als «bestuur-
der» optreden in de zin van de wet. Indien zij echter - zoals gebruikeli jk - de 
directeur(en) aan wie krachtens delegatie de leiding van de arbeid is toever-
t r ouwd , aanwijzingen geven, oefenen zij de hoogste zeggenschap niet recht-
streeks uit. In dit geval blijft de functie van «bestuurder» bij de directeur(en) 
berusten. 

Artikel 1, eerste lid, sub g 

De leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U., van de 
V.V.D. en van de S.G.P. hebben opmerk ingen gemaakt en vragen gesteld 
over de definit ie van het begrip «in een groep verbonden ondernemers». 
Hoewel het niet de bedoeling van deze definit ie was, een omschr i jv ing te ge-
ven van het concernbegrip, zijn w i j bij nadere overweging van oordeel dat 
het, mede ter voorkoming van verwarr ing, beter is deze defini t ie niet op te 
nemen. 

Artikel 1, vierde lid 

Aan de leden van verschil lende fracties die opmerk ingen gemaakt hebben 
over de mogel i jkheid ook personen bij het werk van de ondernemingsraad 
te betrekken die in een meer zelfstandige werkrelatie tot de ondernemer 
staan, wi l len wi j het volgende antwoorden. Zonder de grote waarde te wi l len 
miskennen die de uitoefening van medezeggenschapsrechten heeft als cor-
rectie op de uit het arbeidscontract voortv loeiende indiv iduele onderge-
schiktheid van de werknemers, menen w i j dat het belang van het onderne-
mingsraadswerk evenzeer gelegen is in de betekenis die het heeft voor het 
goed funct ioneren van de onderneming als sociaal-economische eenheid. 
Juist terwi l le van dit goed funct ioneren kan het in bepaalde gevallen wense-
lijk zijn dat ook personen die regelmatig in die onderneming arbeid verr ich-
ten, maar in een meer zelfstandige werkrelat ie tot de ondernemer staan, bij 
het werk van de ondernemingsraad worden betrokken. Door de beslissing 
hieromtrent te leggen bij de bedri j fscommissies, kan rekening gehouden 
worden met specifieke omstandigheden en zal een behoorl i jke afweging van 
belangen kunnen plaatsvinden. Deze personen minder rechten te geven dan 
de andere werknemers, zoals de leden van de fractie van de P.v.d.A. voor-
stel len, lijkt ons niet juist, aangezien dergeli jke beperkingen licht als discri-
minerend kunnen worden ervaren, hetgeen afbreuk kan doen aan de goede 
verhoudingen binnen de onderneming. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen zich nog af of er in dit ver-
band met betrekking tot de duur van de arbeidsrelatie van deze personen 
met de onderneming geen nadere voorwaarden moesten worden gesteld. 
Uitgaande van het reeds in het wetsart ikel bepaalde dat er sprake dient te 
zijn van het regelmatig in de onderneming verr ichten van arbeid, achten w i j 
het wensel i jk een nadere ui twerking van deze voorwaarde in de voorkomen-
de gevallen over te laten aan het inzicht van de bedr i j fscommissies. De be-
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dr i j fscommissie die het reglement van de betrokken ondernemingsraad 
goedkeurt, beslist ook of het wensel i jk is dat bij voorbeeld artsen-specialis-
ten een afzonderli jke groep in de ondernemingsraad moeten vormen. 

HOOFDSTUK II 

Artikel 2, eerste lid 

Hoewel het in onze bedoel ing heeft gelegen dit artikel zijn vol ledige bete-
kenis te laten behouden, te weten de ondernemer naast de eenmalige ver-
pl icht ing tot instel l ing van een ondernemingsraad ook de voor tdurende, al-
gemene verpl icht ing op te leggen de ondernemingsraad, binnen het kader 
van de wet, de mogel i jkheden te bieden om zijn werk tot ontplooi ing te laten 
komen, begri jpen wi j uit de opmerk ingen van de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. en de fractie van de V.V.D. dat de fo rmuler ing thans misverstand 
kan wekken. Wi j hebben het desbetreffende zinsdeel dan ook uit het artikel 
geschrapt. 

Met betrekking tot hetgeen de leden van de fractie van de P.P.R. en de frac-
tie van de P.S.P. naar voren hebben gebracht, merken w i j op dat, zoals reeds 
in de memor ie van toel icht ing is gesteld, w i j met de voorgestelde wetswi jz i -
g ingen onder meer beogen te komen tot een betere vormgev ing van het ele-
ment van de ver tegenwoord ig ing. Wi j hebben echter ook reeds uiteengezet, 
waarom het element overleg daarbij niet kan worden gemist. In onze visie 
zal de ondernemingsraad zijn ver tegenwoordigende taak in overleg en sa-
menwerk ing met de ondernemingsle id ing moeten realiseren. Het belang 
van het goed funct ioneren van de onderneming als sociaal-economische 
eenheid staat daarbij centraal. Dit goed funct ioneren is ons inziens niet uit-
sluitend een taak voor de ondernemingsle id ing, maar ook voor de onderne-
mingsraad. 

Artikel 2, derde lid 

Het schrappen van het derde lid van artikel 2 berust op het feit dat in de 
praktijk geconstateerd is, dat kan worden volstaan met het samenvoegings-
artikel en het spl i tsingsart ikel, resp. artikel 1, vi j fde en zesde lid van het wets-
ontwerp. 

Een grootwinkelbedr i j f met diverse fi l ialen in het land, die elk een perso-
neelsbestand hebben van meer dan 100 werknemers, is verpl icht voor elk f i -
liaal een ondernemingsraad in te stellen. Een fi l iaal is immers een «als zelf-
standige eenheid optredend organisatorisch verband» en aldus een onder-
neming volgens de definit ie in artikel 1, eerste l id, onder c. Filialen met min-
der dan 100 werknemers kunnen op verzoek door de bedri j fscommissie wor-
den samengevoegd en zo onder de verpl icht ing van de wet worden ge-
bracht. 

Artikel 3 

De bedoel ing van de wi jz ig ing van het tweede lid is, de SER zoveel moge-
lijk vr i jheid te geven in het bepalen van een lagere instel l ingsgrens voor 
groepen ondernemingen. De SER heeft dus inderdaad de bevoegdheid de 
grens tussen 25 en 50, bij voorbeeld op 30, te stellen. Mede om deze reden is 
het niet nodig de in de wet neergelegde grens te verlagen. 

Artikel 3 van de Wet op de ondernemingsraden is tot dusverre eenmaal 
toegepast en wel op de omroepsector. De ministeriële goedkeuring op de 
SER-verordening van 19 januari 1973 werd verleend op 6 februari 1973. 

Het verzoek aan de SER om een lagere instel l ingsgrens vast te stellen, 
dient inderdaad door de bedoelde organisatorische ver tegenwoordig ing 
van betrokken ondernemers en betrokken werknemers in overeenstemming 
gedaan te worden . De suggestie deze overeenstemming te vervangen door 
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een oplegging van de verpl icht ing op eenzijdig verzoek van de werknemers 
wi jzen wi j af. Wi j v inden, dat een dergeli jke stap ook door de werkgevers 
moet worden gesteund. 

Artikel 4 

De leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. zouden w i l -
len vernemen om welke redenen de eerste ondertekenaar van het wets-
ontwerp een verzoek tot vr i jstel l ing van de verpl icht ing tot het instellen van 
ondernemingsraden voor het gesubsidieerd bijzonder kleuter-, basis- en 
voortgezet onderwi js heeft afgewezen. Voorts stellen deze leden omtrent de-
ze problematiek een aantal vragen. Wi j kunnen hierop het volgende ant-
woorden . 

Bij schri jven van 23 oktober 1975 heeft de Minister van Onderwi js en We-
tenschappen aan de eerste ondertekenaar van dit wetsontwerp meegedeeld 
het gewenst te achten, dat er ten behoeve van het gesubsidieerd bijzonder 
kleuter-, lager en voortgezet onderwi js een vr i jstel l ing van de verpl icht ing 
tot het instellen van ondernemingsraden word t ver leend, als bedoeld in art i-
kel 4, derde l id, van de Wet op de ondernemingsraden. 

De eerste ondertekenaar van dit wetsontwerp heeft bij schri jven van 29 
maart 1976 de Minister van Onderwi js en Wetenschappen laten weten, geen 
mogel i jkheid te zien deze vri jstel l ing te verlenen omdat er - getoetst aan het 
wettel i jk cr i ter ium - naar zijn oordeel geen bijzondere omstandigheden zijn 
die een goede toepassing van de wet in de scholen van het bi jzonder onder-
wi js in de weg staan. Deze conclusie was gebaseerd op de volgende overwe-
g ingen: 

a. Het systeem van artikel 208 Grondwet en diverse onderwi jswet ten 
brengt wel iswaar mee, dat ter realisering van de f inanciële geli jkstell ing ge-
streefd dient te worden naar een zo groot mogel i jke rechtsposit ionele gelijk-
stel l ing tussen het bi jzonder en openbaar onderwi js, maar daarbij gaat het 
slechts om de materiële arbeidsvoorwaarden. Niet valt in te zien, waarom 
ook de immateriële arbeidsvoorwaarden daartoe geli jkgesteld moeten wor-
den. Evenmin als er bij voorbeeld ten aanzien van het ontslagrecht geli jkstel-
l ing bestaat tussen ambtel i jk onderwi jzend personeel en personeel van bij-
zondere scholen, behoeft er voor de regeling van de medezeggenschap van 
dat personeel geli jkstel l ing te zijn. 

b. Aan te nemen valt, dat een aantal bevoegdheidsbepal ingen van de Wet 
op de ondernemingsraden niet vol ledig toepasbaar zullen zijn voor onderne-
mingsraden bij het onderwi js. Maar zo'n situatie doet zich ook wel bij andere 
instel l ingen voor. Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden van de 
artikelen 26 en 27 bij voorbeeld beperkt is door wettel i jke regelingen c.q. 
subsidievoorwaarden, is de situatie vergeli jkbaar met een onderneming 
waarop een ca .o . van toepassing is waar in deze zaken zijn geregeld. Voor 
bijzondere scholen is de situatie dus vergeli jkbaar met die van vele andere 
«non-prof i t»- instel l ingen, waar ondernemingsraden zeer goed blijken te 
kunnen funct ioneren. 

c. Op zich zelf kan het geen bezwaar zijn, dat de verpl icht ing van de Wet 
op de ondernemingsraden alleen geldt voor scholen met meer dan 100 
werknemers, waardoor het kleuter- en lager onderwi js buiten de werkings-
sfeer van de wet valt. Ook dit bezwaar is nl. niet specifiek voor het onderwi js, 
maar geldt evenzeer voor andere sectoren. Ingevolge artikel 3 van de Wet op 
de ondernemingsraden is het overigens mogel i jk aan de SER te verzoeken 
de instell ingsgrens voor een bepaalde bedrijfstak, dus ook voor de onder-
wijssector, te verlagen tot 25 werknemers. Voorts is een vri jstel l ing niet zo 
urgent zolang de Wet op de ondernemingsraden toch slechts op een gering 
aantal scholen - en dan nog alleen in de sector van het voortgezet onderwi js 
- betrekking heeft. Waarschijnl i jk is dit dan ook de reden geweest, waarom 
destijds bij de totstandkoming van de Wet op de ondernemingsraden in 
1971 geen vri jstel l ing is verzocht. 
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d. De vraag of in het streven naar een specifieke medezeggenschapsrege-
ling voor het voortgezet onderwi js eventueel nog een bijzondere omstandig-
heid gelegen zou kunnen zijn die een goede toepassing van de Wet op de 
ondernemingsraden in de weg staat, dient beantwoord te worden naar de 
feiteli jke situatie. Voor zover is gebleken, word t ten aanzien van het voortge-
zet onderwi js nog bestudeerd, in hoeverre het mogel i jk en wensel i jk is om 
de leerl ingen bij het nog te creëren medezeggenschapsstelsel mede te be-
trekken. Concrete voorstel len of ui tgewerkte gedachten l iggen voor deze 
sector echter nog niet ter tafel, zodat er voorshands geen belemmer ingen 
zijn voor onverkorte ui tvoer ing van de Wet op de ondernemingsraden. Ove-
rigens, zou er voor het voortgezet onderwi js te zijner t i jd een wettel i jke me-
dezeggenschapsregel ing komen, die afwijkt van de Wet op de onderne-
mingsraden, dan gaat die specifieke regeling vóór de algemene regeling van 
de Wet op de ondernemingsraden. Hetzelfde geldt reeds met betrekking tot 
de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970, van welke wet eveneens 
word t aangenomen dat ze als «lex specialis» voorrang heeft boven de Wet 
op de ondernemingsraden. 

Wi j menen dat in bovenstaande overwegingen uit de brief van de Minister 
van Sociale Zaken van 29 maart 1976, een aantal vragen van de eerderbe-
doelde leden reeds beantwoord zijn. Op de nog niet beantwoorde vragen 
gaan w i j nu nader in. 

De opvat t ing van de eerderbedoelde leden, dat met betrekking tot bi jzon-
dere scholen de ui tvoer ing van de Wet op de ondernemingsraden wegens 
de aard van de betrokken ondernemingen technisch gezien minder goed 
mogel i jk is, onderschr i jven wi j niet. Vergel i jking met vri jgestelde bedrijfstak-
ken is niet mogel i jk, omdat de SER dergeli jke vr i jstel l ingen niet heeft ver-
leend. 

De in de Wet op de ondernemingsraden bedoelde bestuurder is degene 
die in de bi jzondere school rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent 
bij de leiding van de arbeid (artikel 1, eerste l id, sub e van de wet) , de direc-
teu rvan de school dus. 

De kosten van de ondernemingsraad komen volgens artikel 22 van de wet 
ten laste van de ondernemer, dat is de privaatrechteli jke rechtspersoon die 
de bi jzondere school in stand houdt. Aangezien het hier om gesubsidieerde 
instel l ingen gaat, zal hierin in beginsel moeten worden voorzien door aan-
wend ing van de aan de scholen ter beschikking gestelde faci l i teiten. 

De vraag of de ondernemingsraad wel de geschikte over legvorm is voor 
het onderwi js , omdat men daar naast werknemers ook te maken heeft met 
leerl ingen, ouders en verzorgende instanties, kan gesteld worden voor het 
gehele terrein dat bestreken word t door de z.g. «non-profit» instel l ingen. 
Over deze problematiek, die dus niet specifiek is voor het onderwi js , zal de 
op 12 jul i 1974 door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk 
Werk ingestelde «Commissie van advies inzake het democrat isch en doel-
mat ig funct ioneren van gesubsidieerde instell ingen» binnenkort rapport uit-
brengen. 

Inderdaad is de democrat iser ing van organisatie en funct ioneren van 
schoolbestuur en school thans onderwerp van discussie. Naar onze mening 
zal het instellen van ondernemingsraden in deze sector - een verpl icht ing 
die overigens al sinds het van kracht worden van de huidige Wet op de on-
dernemingsraden op 1 april 1971 bestaat - de ontwikkel ing van deze discus-
sie eerder positief dan negatief beïnvloeden. Zoals reeds gezegd is de situ-
atie vergeli jkbaar met die in bij voorbeeld de gezondheids- en welzijnssec-
tor, waar ondernemingsraden goed funct ioneren en gunst ig kl imaat schep-
pen voor verdere democrat iser ing. 

Instell ing van ondernemingsraden bij het bijzonder onderwi js brengt al-
leen een kwal i tei tsverandering aan in de reeds thans bestaande verschil len 
op dit gebied met het openbaar onderwi js. Echter, ook hier kunnen weer pa-
rallellen getrokken worden met andere «non-profi t» sectoren, zoals het zie-
kenhuiswezen, dat eveneens particuliere en gemeentel i jke instell ingen naast 
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elkaar kent. De Minister van Onderwi js en Wetenschappen heeft vorenge-
melde problematiek nog in beraad. Wi j wi jzen er overigens op, dat het bij de-
ze zaak gaat om een ui tvoer ingsaangelegenheid van de geldende wet , die 
door de thans aanhangig zijnde herzieningsvoorstel len niet beïnvloed 
wordt . 

HOOFDSTUK III 

Artikel 6, eerste lid 

Naar onze mening verdient het geen aanbevel ing het maximale aantal le-
den van de ondernemingsraad te verhogen tot 30. Een dergeli jke ui tbreiding 
zal vr i jwel overal ten koste gaan van de beslui tvaardigheid van de raad als 
geheel. Doelmatiger kan een zo goed mogel i jke afspiegeling in de raad van 
het personeel in zijn diverse schakeringen bereikt worden door middel van 
een zorgvuld ige samenstel l ing van de kandidatenl i jsten (artikel 9, vierde lid) 
of door instel l ing bij reglement van zogenaamde kiesgroepen (artikel 9, der-
de lid). Overigens kunnen zowel de ondernemer als de ondernemingsraad 
de bedr i j fscommissie verzoeken een afwi jk ing vast te stellen van het in de 
wet bepaalde aantal ondernemingsraadsleden. 

De bedr i j fscommissie zal hierbij de wensel i jkheid van de afwi jk ing beoor-
delen aan de hand van een goede toepassing van de wet in de betrokken on-
derneming (artikel 6, vierde l id, van het wetsontwerp) . 

De leden van de fractie van DS'70 hebben gevraagd of de Regering wel 
voldoende de mogel i jkheid heeft onderkend, dat de bestuurder, die als werk-
nemer in dienst is van de ondernemer, door het personeel in de onderne-
mingsraad kan worden gekozen. Die mogel i jkheid bestaat echter niet. Uit de 
handhaving van artikel 1, derde l id, van de wet moge blijken dat hieraan in-
derdaad voldoende aandacht is geschonken. 

Daar er geen verpl icht ing bestaat voor ondernemingen met minder dan 
100 werknemers om een ondernemingsraad in te stel len, zijn er omtrent het 
funct ioneren van zeer kleine ondernemingsraden (3 of 5 leden) onvoldoende 
gegevens beschikbaar. De leden van de fractie van de P.S.P., die hierover 
een vraag hebben gesteld, wijzen wi j erop, dat de medezeggenschap in klei-
ne ondernemingen door een commissie van de SER word t bestudeerd. 

Artikel 6, tweede en derde lid 

Anders dan de leden van enkele fracties, menen wi j dat de termi jnen voor 
het verkri jgen van het aktief en passief kiesrecht in het algemeen niet te kort 
moeten worden gesteld. Een zekere duurzaamheid in de dienstbetrekking 
met de onderneming achten wi j van belang voor het goed funct ioneren van 
de medezeggenschap in die onderneming. Mocht het in bepaalde gevallen 
toch wenseli jk zijn dat van de wettel i jke termi jnen word t afgeweken, dan kan 
de bedr i j fscommissie hierin voorzien (artikel 6, vierde lid). 

Artikel 6, vierde lid 

De opvat t ing van de leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de 
C.H.U., dat voorstel len van de ondernemingsraad met betrekking tot afwi j -
king van het wettel i jk aantal ondernemingsraadsleden en wettel i jke dienst-
t i jd termi jnen, beter in een over legvergadering gebracht en aldaar beslist 
kunnen worden , delen wi j niet. Juist over dit soort kwesties kunnen tussen 
de overlegpartners grote meningsverschi l len ontstaan, die het verdere over-
leg kunnen schaden. De bedri j fscommissie kan als onafhankeli jke, buiten de 
onderneming staande instantie, evenwicht iger de betrokken belangen afwe-
gen en zo tot een voor ondernemingsraad en ondernemer aanvaardbare be-
slissing komen. 
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Artikel 7 

Dat het reglement van de ondernemingsraad bepal ingen moet bevatten 
betreffende de verkiezing en de ambtstermi jn van de voorzit ter en plv. voor-
zitter(s), behoeft ons inziens niet in de wet op genomen te worden . Het is 
voldoende, dat de artikelen 8 en 14 hiervoor ru imte laten. 

Artikel 8, eerste lid 

In tegenstel l ing tot hetgeen de leden van de fractie van de P.v.d.A. beto-
gen, zijn w i j niet van oordeel dat de tekst van deze bepaling ruimte laat voor 
het vermelden van bevoegdheden in het reglement van de ondernemings-
raad, omdat bevoegdheden niet gerekend kunnen worden tot de onderwer-
pen die bij of krachtens deze wet ter regeling aan de ondernemingsraad zijn 
opgedragen of overgelaten. 

Artikel 8, tweede lid 

Terecht wijzen de leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de 
C.H.U. erop dat het wensel i jk is ten aanzien van het voor lop ig reglement het 
tweede lid van artikel 8 van overeenkomst ige toepassing te doen zijn. Artikel 
48 is door ons aldus aangevuld. 

De leden van de fractie van de V.V.D. en van de fractie van de S.G.P nier-
ken op, dat het aanbevel ing verdient de ondernemer in de gelegenheid te 
stellen zijn mening over het reglement kenbaar te maken. Hoewel het tot de 
taak van de bedr i j fscommissie behoort de belangen van de ondernemer mee 
te wegen, ook als die niet uitdrukkeli jk naar voren zijn gebracht, kunnen wi j 
het met bovengenoemde leden eens zijn dat de ondernemer hier een eigen 
recht dient te hebben. Hiertoe is aan artikel 8 een derde lid toegevoegd. 

De vraag wat er moet gebeuren als er op grond van een gedeelteli jk goed-
gekeurd reglement een ondernemingsraad is gekozen, die niet behoorl i jk 
kan funct ioneren, omdat belangri jke bepalingen omtrent de werkwi jze in het 
reglement nog ontbreken, is in zijn algemeenheid niet te beantwoorden. Ze-
ker is, dat het init iatief tot completer ing van het reglement dient u i t te gaan 
van de ondernemingsraad. De ondernemer, maar in bepaalde omstandighe-
den ook de bedr i j fscommissie, kan hierbij een st imulerende rol vervul len. 
Dat de wet de ondernemingsraad op dit punt een termi jn zou stellen, of dat 
de bedri j fscommissie de bevoegdheid zou kri jgen bij in gebreke bli jven van 
de ondernemingsraad het reglement rechtsgeldig aan te vul len, achten w i j 
niet in overeenstemming met de zelfstandige rol van de ondernemingsraad. 
In aansluit ing hierop wi l len wi j benadrukken - mede naar aanleiding van op-
merkingen van de leden van de fractie van de P.v.d.A. - dat het niet in onze 
bedoeling heeft gelegen de bedri j fscommissies met betrekking tot de onder-
nemingsraad bevoogdende taken te geven. In onze visie is de bedri j fscom-
missie een onafhankeli jke instantie, die zijn beslissingen fundeert op een 
zorgvuldige afweging van belangen. 

De leden van de fractie van de P.S.P. benaderden het onthouden van 
goedkeuring aan bepal ingen die «een goede toepassing van deze wet in de 
weg staan» op kritische wijze. Zij informeerden aan welke bepalingen in de-
ze word t gedacht. Op deze vraag kan echter, gezien de grote verscheiden-
heid aan ondernemingen, in dit bestek moeil i jk een concreet antwoord wor-
den gegeven. Wel kunnen w i j deze leden mededelen, dat van deze beslissin-
gen van de bedr i j fscommissie beroep open staat op de Minister van Sociale 
Zaken. 

Artikel 9, tweede lid 

De bepaling dat een verenig ing van werknemers een kandidatenli jst kan 
indienen mits zij met haar leden in de onderneming over de samenstel l ing 
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van deze lijst overleg heeft gepleegd, is ongewi jz igd overgenomen uit de 
huidige wet. De SER had daartoe indert i jd geadviseerd. Voor zover w i j we-
ten is tegen deze bepal ing, die een zakelijke verwoord ing is van een in dit 
soort geval len gebruikeli jke procedure, niet eerder verzet gerezen. Waarom 
dan thans deze bepal ing, waarvan n iemand de inhoudel i jke ju istheid zal w i l -
len betwisten, moet worden bestempeld als een ongepast ingr i jpen in het in-
tern funct ioneren van de vakverenig ingen of zelfs als een ui t ing geven aan 
een vermoeden van ondemocrat ische prakti jken, is ons niet duidel i jk. Zou 
het schrappen van deze bestaande bepaling niet met meer reden ui tgelegd 
kunnen worden als een aantast ing van democrat ische rechten? 

De leden van de fractie van D'66 hebben de vraag gesteld of w i j het be-
staan van twee kandidaatstel l ingsprocedures niet onnodig 'ngewikkeld en 
verouderd v inden. Ons antwoord hierop luidt ontkennen .1, Naar on^e mening 
hebben beide procedures hun zin. Enerzijds kan de grote st imulerende en 
begeleidende rol van de vakbeweging met betrekking tot het ondernemings-
raadswerk nauweli jks worden overschat, anderzijds dienen in een vri je sa-
menlev ing aan degenen die zich niet wensen te organiseren geen wezen-
lijke rechten te worden onthouden. 

De mening van de leden van de fractie van het G.P.V. dat voor het indie-
nen van een kandidatenli jst een min imumaanta l van 30 handtekeningen is 
vereist, is niet juist. De m in imume is schuilt in de beperking van de uitoefe-
ning van dit recht tot ten minste een derde gedeelte van de kiesgerechtigde 
personen die geen lid zijn van een werknemersverenig ing die een kandida-
tenl i jst heeft ingediend. In concreto betekent dit, dat in een onderneming 
waar 100 personen kiesgerechtigd zi jn, waarvan 70 lid zijn van vakbonden 
die kandidatenli jsten hebben ingediend, 10 handtekeningen voldoende zijn 
voor het indienen van een '<.a didatenl i jst als genoemd in artikel 9, tweede l id, 
sub b. De criteria, in deze bepaling vermeld , sloten reeds vóór 1971 aan bij 
wat hieromtrent in vele bedri j fstakken gebruikel i jk was. 

Artikel 9, derde lid 

De argumenten welke de leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben aan-
gevoerd om te komen tot een beperking van de mogel i jkheid tot het instel-
len van kiesgroepen, hebben ons niet over tu igd. Wi j zien geen dr ingende 
noodzaak waarom dit systeem, dat in de praktijk zijn bruikbaarheid heeft be-
wezen, nu zou moeten worden gewi jz igd, te meer niet daar er geen verpl ich-
t ing word t opgelegd en er vo ldoende waarborgen bestaan dat er met de di-
verse belangen rekening kan worden gehouden. 

Met betrekking tot hetgeen de leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben 
gesteld omtrent het d i lemma dat kan ontstaan als een lid van de onderne-
mingsraad zijn vakbondsl idmaatschap opzegt en aldus de band met zijn ge-
structureerde achterban verbreekt, zouden wi j wi l len opmerken, dat dit soort 
kwesties zich in elk ver tegenwoord igend l ichaam kan voordoen, en in de 
praktijk ook voordoet. Het is een probleem dat naar algemeen gevoelen ge-
heel thuishoort in de interne sfeer van de organisatie die de kandidaten heeft 
gesteld. Bemoeienis van de overheid ter zake zou terecht kunnen worden be-
stempeld als een ongeoor loofd ingr i jpen in het interne funct ioneren van de-
ze vri je organisaties. Overigens - dit in aansluit ing op wat bovengenoemde 
leden hebben betoogd omtrent de rol van de vakbeweging met betrekking 
tot het ondernemingsraadswerk - wi jzen wi j erop dat het vakbondswerk in 
de onderneming (het z.g. bedri j venwerk) en de relatie tussen het bed ri jven-
werk en het werk van de ondernemingsraden, onderwerp van studie is in 
een werkgroep van de SER. In haar adviesaanvraag van 8 maart 1974 heeft 
de regering met nadruk haar posit ieve waarder ing uitgesproken over deze 
activiteiten van de vakverenigingen. 
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Artikel 11, eerste lidjo. artikel 14, tweede lid 

In wat de leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. en van 
de fractie van de S.G.P. hieromtrent terecht hebben opgemerkt, hebben w i j 
aanleiding gevonden de desbetreffende bepal ingen in voorgestelde zin aan 
te vul len. 

Artikel 13 

De leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. hebben ge-
vraagd hoe de toepassing van dit artikel in de praktijk is geweest. Voor zover 
ons bekend, is sinds 1972 in een achttal gevallen een ondernemingsraadsl id 
bij een bedr i j fscommissie voor ontslag uit de raad voorgedragen. In een 
drietal geval len heeft de bedri j fscommissie ook inderdaad tot ontslag beslo-
ten. 

Door de leden van verschil lende fracties is bezwaar gemaakt tegen het ka-
rakter van de ordemaatregel , vervat in dit artikel. Onder meer is betoogd, dat 
het aan de kiezers is te oordelen over het funct ioneren van de leden van de 
ondernemingsraad. Ook is gesteld, dat een zelfstandige en verantwoorde-
lijk optredende ondernemingsraad voor de duur van de zitt ingsperiode met 
de door het personeel gekozen collega's moet wi l len werken, tenzij deze 
zichzelf buiten spel zetten door ontslag te nemen. 

In zijn algemeenheid gaat het hier om het probleem hoe er gehandeld 
moet worden als een in een orgaan gekozen lid door zijn gedragingen opzet-
telijk en bij herhal ing de werkzaamheden van dit orgaan doet stagneren. Par-
ticuliere organisaties hanteren in dit verband meestal de maatregel van het 
royement. In publiekrechteli jke organen word t hierin bij voorkeur voorzien 
door de f iguur van ui ts lu i t ing, een regeling die bi jvoorbeeld is neergelegd in 
het reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De uit-
sluit ing verschil t van het royement of ontslag doordat zij formeel het l idmaat-
schap niet doet beëindigen en voorts doordat zij toelaat dat betrokkene 
slechts voo reen bepaalde t i jd of ten aanzien van bepaalde werkzaamheden 
buiten spel word t gezet. Ten einde tegemoet te komen aan de bezwaren van 
de leden van verschi l lende fracties tegen de ontslagprocedure, en omdat 
naar onze mening een bepaling ter bescherming van het goed funct ioneren 
zowel van de ondernemingsraad als van het overleg met de ondernemer, 
niet kan worden gemist , stellen wi j voor, artikel 13 zodanig te wijzigen dat de 
ontslagmaatregel word t vervangen door de meer f lexibele maatregel van 
uitslui t ing. 

Artikel 14, tweede lid 

De mening van de leden van de fractie van de P.v.d.A. dat het onder a ge-
stelde onjuist is geformuleerd, wordt door ons niet gedeeld. Het bijeenko-
men van de ondernemingsraad is immers geenszins beperkt tot het geval 
dat er een ondernemingsraadsvergader ing plaatsvindt. Het is ook mogel i jk 
dat de ondernemingsraad bi jeenkomt ten behoeve van een vergadering als 
bedoeld in artikel 23, dus ten behoeve van overleg met de ondernemer. Wi j 
hebben de indruk dat de bovenbedoelde leden in dit verband ten onrechte 
een principiële betekenis hechten aan een bepaling die uitsluitend vanuit 
wetstechnische overwegingen is geredigeerd. 

Met betrekking tot hetgeen de bovenbedoelde leden naar voren hebben 
gebracht over het contact tussen de ondernemingsraad en zijn achterban, 
zijn w i j van oordeel dat het niet wenseli jk is, gezien de grote verscheiden-
heid in aard, organisatie en structuur van ondernemingen, om in de wet 
voorschri f ten neer te leggen hoe het contact tussen de ondernemingsraad 
en de werknemers die hij ver tegenwoordigt , dient te worden onderhouden. 
Naar ons gevoelen zal elke ondernemingsraad op dit belangrijke punt zijn ei-
gen wegen moeten v inden. Wij verwijzen op dit punt voorts naar hetgeen 
wi j in het algemene gedeelte van deze memor ie over deze zaak hebben op-
gemerkt. 
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Artikel 15 

Anders dan de leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. 
en van de fractie van de P.v.d.A., achten wi j het gewenst dat de vaste com-
missies worden ingesteld bij reglement. Het feit nameli jk dat deze commis-
sies met betrekking tot hun werkterrein de bevoegdheden van de onderne-
mingsraad kunnen ui toefenen, maakt het noodzakeli jk dat aan hun instel l ing 
een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen, ook van die van de 
ondernemer, voorafgaat. Aangezien met de instel l ing van vaste commissies 
een meer duurzaam funct ioneren word t beoogd, lijkt het niet waarschi jnl i jk 
dat «herhaaldelijk» tot reglementswi jz ig ing moet worden overgegaan. Ove-
rigens kan de ondernemingsraad alt i jd de instel l ing van een vaste commis-
sie doen voorafgaan door het optreden van een ad hoe-commissie als be-
doeld in artikel 15, derde l id. De ondernemer de mogel i jkheid te geven - z o -
als door de leden van de fractie van de S.G.P. word t bepleit - om ook na de 
instel l ing van een commissie bezwaar te (blijven) maken, druist naar onze 
mening in tegen het principe van de rechtszekerheid. 

Artikel 15, tweede lid, juncto artikel 32c, eerste lid 

Door de leden van verschil lende fracties is erop aangedrongen het moge-
lijk te maken in de onderdeelcommissies leden van de ondernemingsraad 
op te nemen die niet in dat onderdeel werkzaam zijn. Wi j hebben de bepa-
ling in deze zin aangepast. 

De leden van defract ies van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. en van de 
fractie van de V.V.D. hebben verzocht het begrip «onderdeel» te def iniëren. 
Onder «onderdeel» van een onderneming moet worden verstaan, een groep 
van tot die onderneming behorende personen, die binnen die onderneming 
op zich zelf een afzonderli jk organisatorisch verband vormt , zonder echter 
als zodanig zelfstandig naar buiten (d.w.z. buiten de onderneming) op te tre-
den. Gedacht kan worden aan bij voorbeeld fabricage-afdel ingen, verloopaf-
del ingen, verspreide bouwplaatsen e.d. 

Indien aan een onderdeel-commissie de bevoegdheid is toegekend tot het 
plegen van overleg met degene die de leiding heeft van het betrokken on-
derdeel, is deze leidinggevende funct ionaris uiteraard tot dit overleg ver-
plicht. De onderdeel-commissie kan dan inderdaad met betrekking tot de 
aangelegenheden van dat onderdeel alle bevoegdheden van de onderne-
mingsraad uitoefenen. Daarvoor zijn bepaalde artikelen van de wet van 
overeenkomstige toepassing verklaard. 

Het is uiteraard niet de bedoel ing, dat de ondernemingsraad anders dan 
voor vri j grote afdelingen van deze bevoegdheid gebruik maakt. Anders zou 
dit voor de ondernemer te bezwaarlijk worden. Wi j hebben er echter van af-
gezien op dit punt een nader cr i ter ium in de wet op te nemen, omdat de on-
dernemer ingeval hij bezwaren heeft, deze naar voren kan brengen bij de 
goedkeuring van het reglement. 

Artikel 16 (algemeen) 

Zowel de leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. als de 
leden van de fractie van de P.S.P., vragen zich af of het wel nodig is dat in de 
wet word t vastgelegd dat de ondernemingsraad zich ook buiten het overleg 
kan doen bijstaan door deskundigen, en of het zinvol is het onderscheid te 
handhaven tussen de deskundigen, bedoeld in dit artikel en de andere te 
raadplegen personen, bedoeld in artikel 18. Aangezien aan het raadplegen 
van deskundigen kosten verbonden kunnen zijn, die door de ondernemer 
zullen moeten worden betaald, kan naar onze mening de uitdrukkkeli jke 
vast legging van dit recht van de ondernemingsraad in de wet niet worden 
gemist. De kosten van het raadplegen van «andere, al dan niet in de onder-
neming werkzame personen», waarover gesproken word t in het eerste lid 
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van artikel 18, kunnen niet zonder meer ten laste van de ondernemer worden 
gebracht. Dit bli jft ons inziens een fundamenteel onderscheid. 

Artikel 16, eerste lid 

Mede naar aanleiding van opmerk ingen van de leden van de fracties van 
de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. over een te geprononceerde rol van de 
voorzit ter van de ondernemingsraad in deze, hebben w i j , bij nadere overwe-
g ing, in de tekst van dit artikel enkele wi jz ig ingen aangebracht. 

Tevens is met het oog op de praktijk een ons inziens logische ui tbreiding 
gegeven aan de in dit artikel reeds geboden faci l i teiten, door te bepalen dat 
de ondernemingsraad aan een deskundige ook een schrifteli jk advies kan 
vragen. 

Artikel 16, vierde lid 

Door de leden van verschi l lende fracties is erop gewezen, dat de formule-
ring van het vierde lid niet uitsluit dat de ondernemer zowel op f inanciële, 
als op persoonli jke gronden bezwaar kan maken tegen het u i tnodigen van 
een deskundige. Daar staat echter tegenover, dat als de deskundige geen 
kosten in rekening brengt, de ondernemer op geen van beide gronden be-
zwaar kan maken. Daar overigens bij meningsverschi l over de wensel i jkheid 
van het raadplegen van een bepaalde door de ondernemer te betalen des-
kundige, voorzien is in een belangenafweging door de bedr i j fscommissie, 
geloven wi j niet dat dit in de praktijk tot problemen zal leiden. 

De voorstel len van de leden van de P.P.R.-fractie en van andere fracties 
met betrekking tot het verlenen van een eigen budget aan de ondernemings-
raad, stuiten onzes inziens op belangri jke bezwaren. Bij de behandel ing van 
het gestelde onder artikel 22 zal hierop nader worden ingegaan. 

De leden van de fractie van DS'70 vroegen zich af waarom de wet de las-
ten op de ondernemer heeft gelegd en niet op de onderneming. Uiteraard 
drukken deze lasten materieel op de onderneming. De wet richt zich echter 
tot de ondernemer, omdat deze de jur idisch aanspreekbare persoon is. 

Artikel 17, eerste lid 

Het voorstel van de leden van de fractie van de P.v.d.A. o m de onderne-
mingsraad een eigen budget toe te kennen, bespreken wi j onder artikel 22. 

Vervanging van het woo rd «redeli jkerwijs» door de woorden «naar hun 
mening», zoals bovengenoemde leden voorstel len, wijzen wi j af omdat hier-
door in wezen aan de bedr i j fscommissie elke mogel i jkheid tot toetsing zou 
worden on tnomen. Er word t dan onzes inziens te sterke nadruk gelegd op het 
subjectieve inzicht van de ondernemingsraad. 

Artikel 17, tweede lid 

De bedoel ing van deze bepaling is in de wet het beginsel neer te leggen 
dat de vergader ingen van de ondernemingsraad en de commissies van die 
raad in de werkt i jd plaatsvinden. Vermeden is een begrenzing aan de verga-
derduur en vergaderfrequent ie te stellen, omdat deze afhankelijk zijn van de 
problematiek die aan de orde is. In geval van voorgenomen reorganisaties 
of belangri jke beleidswi jz igingen, zal meer en langer vergaderd worden dan 
anders. Verwacht mag worden dat de ondernemingsraad en de commissies 
van die raad in deze verantwoord zullen handelen. 

Artikel 17, derde lid 

Hoewel w i j , eens te meer, met nadruk het grote belang erkennen van het 
ondernemingsraadswerk, kunnen wi j de mening dat dit werk arbeid is in de 
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zin van de bij de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, niet onderschri j -
ven. Aangezien het ondernemingsraadsl id in de werkzaamheden die hij als 
zodanig verricht, niet ondergeschikt dient te zijn aan de ondernemer, kunnen 
die werkzaamheden reeds om die reden niet als arbeid in de zin van de 
arbeidsovereenkomst worden beschouwd. 

Artikel 18 

De voorgestelde regeling heeft bij de leden van verschil lende fracties kri-
tiek opgeroepen. Verdergaande facil i teiten werden noodzakelijk geacht door 
de leden van de fractie van de P.v.d.A., de fractie van de P.P.R. en de fractie 
van de P.S.P. De leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. 
en van de fractie van D'66 vonden het juister de facil i teiten te regelen in het 
reglement van de ondernemingsraad. Wi j staan afwijzend tegenover beide 
standpunten. Zoals vermeld in de memor ie van toel icht ing, is het voorge-
stelde aantal uren en dagen gebaseerd op prakti jkgegevens. Van een achter-
ui tgang in vergel i jk ing met de huidige wet is geen sprake. Het aantal voor 
beraad en raadpleging beschikbare uren is voor grotere ondernemingen 
wel l icht relatief gezien aan de lage kant, maar hierin kan op verzoek van de 
ondernemingsraad voorzien worden door de bedri j fscommissie. De rede-
nen waarom het beter is, dat de bedri j fscommissie dit rechtstreeks regelt 
dan dat het door middel van het reglement van de ondernemingsraad aan 
de bedr i j fscommissie word t voorgelegd, zijn in de memor ie van toel icht ing 
uiteengezet. Niet valt in te zien dat het in dit artikel bepaalde in de weg zou 
moeten staan aan ruimere regel ingen, zoals bij voorbeeld de in de praktijk in 
grote ondernemingen gegroeide gewoonte om een of meer personeelsle-
den geheel of gedeeltel i jk vr i j te stellen voor ondernemingsraadswerk. 

De leden van de fractie van de V.V.D. en de fractie van het G.P.V. vragen 
zich af of het beschikbaar stellen van t i jd voor onder l ing beraad wel nodig 
was. Naar ons oordeel is er inderdaad behoefte aan onderl ing beraad (over-
leg tussen ondernemingsraadsleden), omdat vele ondernemingsraden zijn 
samengesteld uit groepen of fracties, en omdat er vaak een taakverdel ing 
heeft plaatsgevonden. 

Artikel 20 

Zoals de leden van verschil lende fracties terecht opmerken, gaat geheim-
houding vergezeld van problemen. Enerzijds word t de ondernemingsraad 
geconfronteerd met de belemmerende invloed die geheimhouding heeft op 
een goede relatie met de achterban. Anderzi jds kan (voorti jdige) openbaar-
making schade toebrengen aan de onderneming en aan individuele belang-
hebbenden. Vaak is het moeil i jk precies aan te geven waarom geheimhou-
ding vereist is en hoe lang. Met vorenbedoelde leden achten wi j het van be-
lang dat er zo min mogel i jk misverstand kan ontstaan met betrekking tot het 
t i jdst ip waarop geheimhouding word t opgelegd, het onderwerp dat de ge-
he imhouding betreft, en de termi jn die in acht dient te worden genomen. 
Aangezien algemene regelen hieromtrent echter niet goed te geven zijn, al-
thans op grote praktische bezwaren zouden stuiten, menen wi j vooralsnog 
te moeten volstaan met te ver t rouwen dat de maatregel van de gehe imhou-
ding op verantwoorde wijze zal worden gehanteerd. 

Met een toevoeging in het eerste lid van dit artikel, hebben wi j overigens 
getracht het bezwaar weg te nemen van de door vorenbedoelde leden gesig-
naleerde onbepaaldheid van de aangelegenheden waarvan men het ver-
t rouwel i jk karakter moet begri jpen. 

Artikel 21 
Door de leden van enkele fracties is een verdergaande ontslagbescherming 

voorgesteld dan in dit artikel is neergelegd. Te bepalen dat ondernemings-
raadsleden en kandidaten binnen de termi jn van twee jaar in het geheel niet 
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kunnen worden ontslagen of overgeplaatst, of dat zij niet eerder kunnen wor-
den ontslagen dan welke andere werknemer in de betrokken onderneming 
dan ook, is echter onzes inziens veeleer bevoorrecht ing dan bescherming. 
Naar onze mening dienen ondernemingsraadsleden en kandidaten hunfunc-
tie te kunnen vervul len zonder beduchtheid voor benadelende maatregelen 
van de zijde van de ondernemer. Daartoe strekt de in deze bepal ing neerge-
legde bescherming. Bevoorrechting achten wi j niet juist. Wi j kunnen niet op 
korte termi jn een inzicht geven hoe de onts lagbescherming in andere landen 
geregeld is, omdat w i j niet over de betrokken gegevens beschikken. 

Het ligt in de rede dat de ontslagbescherming van kandidaten duurt tot de 
ondernemingsraad gekozen is. Beoogd word t immers de kandidaat te be-
schermen in verband met zijn daadwerkeli jk optreden in deze funct ie. De 
door de leden van de V.V.D.-fractie in de laatste volzin van het tweede lid ge-
signaleerde commiss ie hebben wi j bij de nota van wi jz ig ingen aangevuld. 

Het in het eerste l id vermelde toetsingscr i ter ium word t door de leden van 
de fractie van de P.S.P. niet concreet genoeg geacht. Wi j merken in dit ver-
band op, dat onder de uitdrukking «uit hoofde van hun kandidaatstel l ing of 
van hun l idmaatschap» mede word t begrepen de manier waarop die func-
ties worden vervu ld , de werkzaamheden die in die funct ies worden verricht, 
kor tom het gehele optreden als ondernemingsraadsl id , commiss ie l id of kan-
didaat. Het is de taak van de ondernemingsraad om toe te zien op de nale-
v ing van deze bepal ing. Indien nodig kan de ondernemersraad de naleving 
afdwingen van de ondernemer via de kantonrechter. 

Het gestelde in het laatste zinsdeel van het derde l id , hetwelk inderdaad 
moet lu iden: «indien betrokkene uitdrukkeli jk in de beëindig ing toestemt», is 
ont leend aan een wi jz ig ing van het Burgerli jk Wetboek (artikel 1639f) en kan 
naar onze over tu ig ing niet tot ongeoor loofde pressie le iden. 

Artikel 22 

De leden van verschi l lende fracties hebben voorstel len gedaan met be-
trekking tot het toekennen van een budget aan de ondernemingsraad. Wi j 
achten deze gedachte alleszins begrijpeli jk. Toch zijn er belangri jke bezwa-
ren tegen aan te voeren. 

In de eerste plaats kan de jaarlijkse vaststel l ing van het budget een bron 
van confl icten zijn tussen ondernemingsraad en ondernemer. Er kunnen zo-
wel meningsverschi l len ontstaan over de aard van de begrot ingsposten als 
over de hoogte van de posten. Uiteindeli jk zal er tot een beslissing gekomen 
moeten worden. Het lijkt zonder meer duideli jk, dat die beslissing niet geno-
men kan worden door de ondernemingsraad. Als de ondernemer de beslis-
sing neemt en het budget naar de mening van de ondernemingsraad te krap 
uitvalt, kan dit echter een negatieve invloed hebben op het goede funct ione-
ren van het over leg. De beslissing te leggen bij de bedr i j fscommissie achten 
wi j echter ook niet goed mogeli jk. Deze instantie is daarvoor toch niet vo l -
doende toegerust. 

Voorts rijst de vraag wat er moet gebeuren als de lopende kosten van de 
ondernemingsraad het toegestane budget te boven dreigen te gaan. Op-
nieuw zal dan moeten worden onderhandeld met de ondernemer, hetgeen 
weer de mogel i jkheid van confl icten inhoudt en het probleem van de beslis-
sing opnieuw naar voren brengt. 

Andere vraagstukken doemen op zoals hoe en door wie de controle op de 
uitgaven zal geschieden. In dit verband kan men zich afvragen of een eigen 
budget voor de ondernemingsraad niet extra kostenverhogend werkt, o m -
dat in bepaalde geval len ondersteunende werkzaamheden tegen betaling 
zullen worden uitbesteed, terwi j l ze goedkoper in de onderneming hadden 
kunnen worden verricht. Het zijn merendeels bezwaren waarvan de omvang 
door ons nu nog niet kan worden overzien. Wi j v inden het dan ook niet wen-
selijk een dergeli jke regeling thans in de wet neer te leggen. Dit behoeft ech-
ter niet uit te slui ten dat in individuele ondernemingen op vr i jw i l l ige basis, 
door afspraken tussen ondernemingsraad en ondernemer, met het hanteren 
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van een beperkt budget voor bepaalde onkosten in de praktijk ervaring 
word t opgedaan. 

Wi j merken in dit verband nog op, dat het belang van de zaak niet over-
schat moet worden. Het systeem van de wet is nl . zó, dat de ondernemings-
raad werkt in de onderneming, dat w i l dus zeggen met behulp van alle mate-
riële faci l i teiten waarover de onderneming beschikt. Echte ui tgaven behoe-
ven dan ook als regel niet te worden gedaan, behalve bij voorbeeld voor het 
bekostigen van adviezen van deskundigen of andere personen. Daarover 
kan echter van geval tot geval met de ondernemer worden gesproken. 

HOOFDSTUK IV 

Artikelen 23,23a en 23b (algemeen) 

Mede in de opmerk ingen van de leden van de P.v.d.A.-fractie hebben wi j 
aanleiding gevonden een wi jz ig ing voor te stellen in artikel 23, waardoor ons 
inziens een duideli jker beeld van de door ons beoogde over legstructuur 
word t verkregen. Aan wi jz ig ing van het opschrif t van dit hoofdstuk bestaat 
ons inziens minder behoefte. 

De leden van de V.V.D.-fractie herhalen hun algemene bezwaren tegen de 
gekozen overlegstructuur, waar in volgens hen het opposi t ionele geaccentu-
eerd word t , onder meer door de regeling van het voorzit terschap. Het be-
hoeft geen betoog dat w i j deze visie niet delen. Met name is onjuist het 
denkbeeld van deze leden dat, al naar gelang van het te bespreken onder-
werp , t i jdens een vergadering van voorzit ter zou moeten worden gewisseld. 
De voorgestelde regeling geldt voor de gehele vergader ing. De door deze le-
den gestelde vragen kunnen w i j verder als volgt beantwoorden. 

Niet alleen door de Minister van Just i t ie maar door de gehele Regering 
word t grote waarde gehecht aan gezamenli jke beslu i tvorming in de onderne-
m ing , waar dat mogel i jk is. De vormgev ing van het overleg in de wetstekst 
beoogt mede deze gedachte tot ui tdrukking te brengen. 

De overlegvergadering heeft geen eigen wettel i jke status gekregen, om-
dat de over legvergadering geen orgaan is dat besluiten neemt. Het is een bij-
eenkomst van twee ondernemingsorganen, te weten de bestuurder en de 
ondernemingsraad, die beiden t i jdens zo'n vergadering besluiten kunnen 
nemen en daarvan dan aan de ander mededel ing kunnen doen. De kwalif ica-
tie van dit overleg als een overleg tussen «geheel los van elkaar funct ione-
rende ondernemingsraden» moeten w i j voor rekening van de vraagstellers 
laten, evenals hun stell ing dat met dit overleg alle mogel i jkheden voor een 
opposit ioneel over legpatroon zullen worden geschapen. Wi j hebben elders 
reeds betoogd, dat die mogel i jkheden niet groter zijn dan onder het huidige 
stelsel. 

De wet voorziet in de mogel i jkheid, dat de over legvergader ingen een eigen 
secretaris hebben. De bestuurder heeft niet alleen de plicht, maar uiteraard 
ook het recht een overlegvergadering bijeen te roepen. Uit de nieuwe door 
ons voorgestelde tekst blijkt dit nog duideli jker. Individuele leden van de on-
dernemingsraad hebben uiteraard de bevoegdheid in de overlegvergade-
ring voorstel len te doen en standpunten kenbaar te maken. Dit volgt uit arti-
kel 23a, eerste l id. 

Ten aanzien van het u i tnodigen van deskundigen voor de overlegvergade-
ring stellen wi j een tekstwi jziging voor, die de door deze leden aangewezen 
ongel i jkheid in de regeling wegneemt. 

De leden van de P.P.R.-fractie wi l len er van uitgaan, dat het overleg door 
een van de betrokken parti jen gezocht zal worden, en suggereren daarmee 
dat een wettel i jke regeling overbodig is. Wi j zouden er echter op wi l len w i j -
zen, dat dan vooral de ondernemingsraad de zwakste partij zou kunnen bli j-
ken, omdat er geen zekerheid bestaat dat een wens van de ondernemings-
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raad tot overleg door de ondernemer zal worden ingewi l l igd. Vandaar dat 
w i j aan een regeling van het overleg grote waarde hechten. 

De leden van de fractie van D'66 zouden aan ondernemer en onderne-
mingsraad een grotere vr i jheid wi l len laten o m bij onder l inge overeenstenv 
ming de spelregels voor het overleg vast te stellen. Zij stellen daartoe een re-
gel ing voor. 

Wi j zouden erop wi l len wi jzen, dat ons voorstel alleen de belangri jkste 
hoofdzaken regelt en zodoende de door deze leden beoogde vr i jheid reeds 
in grote mate biedt. Het enige verschil tussen onze tekst en de door deze le-
den voorgestelde tekst is ons inziens dan ook, dat deze leden enkele bepalin-
gen wi l len verschuiven naar een door de over legvergadering opgesteld 
reglement. Wi j zien daar bepaald geen voordeel in. Het zou immers kunnen 
leiden tot een ui thol l ing van de verzelfstandiging van de ondernemingsraad, 
die nu juist beoogd is. 

Hetgeen wi j h ierboven hebben opgemerkt , geldt ook met betrekking tot de 
wensen van de leden van de fractie van de P.S.P. Het overleg over de in art i-
kel 25 bedoelde aangelegenheden kan ons inziens beslist niet worden ge-
mist. 

Artikel 23, eerste en tweede lid 

Met de voorstel len van de leden van de P.v.d.A.-fractie ten aanzien van de-
ze bepal ingen zijn w i j het niet eens. Naar onze mening behoort het initiatief 
tot het houden van over legvergader ingen, zoals ook in de huidige wet is ge-
regeld, in de eerste plaats van de ondernemer uit te gaan. Daaraan voegt het 
wetsontwerp een recht tot initiatief van de ondernemingsraad toe. Ten einde 
misbruik van dit initiatief te kunnen tegengaan, is daarbij beroep op de be-
dr i j fscommissie opengesteld. 

Artikel 23, eerste lid 

De leden van de P.P.R.-fractie houden nogmaals een betoog voor het 
achterwege laten van wettel i jke over legverpl icht ingen. Zoals uit het voor-
gaande echter al is gebleken, zijn w i j niet van oordeel dat bij het wegval len 
van deze verpl icht ingen de zaken vanzelf zo goed zouden lopen als deze le-
den veronderstel len. Wi j twi j fe len er met deze leden niet aan, dat de onder-
nemingsleiding wel contact met de ondernemingsraad zal zoeken, met na-
me als het gaat o m de aangelegenheden van de artikelen 25, 27 en 30. Maar 
zonder over legverpl icht ingen zal niets haar beletten om dat contact schrifte-
lijk te laten ver lopen en dat is nu juist een ontwikkel ing waartegen ons in-
ziens gewaakt moet worden. De vergel i jk ing die deze leden trekken met de 
verhouding tussen ondernemingsle id ing en de raad van commissar issen 
gaat ons inziens aan dit punt voorb i j . Verder zien deze leden ons inziens over 
het hoofd, dat de ondernemingsle id ing zonder over legverpl icht ing geen en-
kele aanleiding zou hebben de ondernemingsraad aan te horen, wanneer die 
(buiten de artt. 25, 27 en 30 om) zelf eens een wens of een voorstel naar vo-
ren zou wi l len brengen. Wi j zien dan ook geen mogel i jkheid aan de wensen 
van deze fractie tegemoet te komen. Wi j zien ook niet in, hoe ons wetsvoor-
stel een ui tgroeien van de ondernemingsraad tot een vo lwaard ig onderne-
mingsorgaan zou kunnen belemmeren. 

Inderdaad is het systeem van de wet zó bedoeld, antwoorden wi j de leden 
van de fractie van DS'70, dat de ondernemingsraad niet verpl icht is, met de 
ondernemer bijeen te komen. Wi j gaan er nl . van uit, dat de ondernemings-
raad, hoe belangri jk hij ook is voor het goed funct ioneren van de onderne-
ming en hoezeer het overleg ook tot zijn taak behoort, daartoe uiteindeli jk 
toch niet gedwongen moet kunnen worden , gesteld al dat dit zou kunnen. 
Dat doet de huidige wet t rouwens ook niet ten aanzien van de gekozen le-
den. Ook de artikelen 25a, 27 en 30 leggen op de ondernemingsraad geen 
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absolute over legverpl icht ing. De strekking van deze artikelen gaat niet ver-
der dan het overleg tot voorwaarde te maken voor het door de onderne-
mingsraad mogen nemen van een besluit. Gaat de raad het overleg uit de 
weg , dan kan hij dus bij voorbeeld geen rechtsgeldig advies u i tbrengen. 
Maar de ondernemer kan het over leg niet a fdwingen via de rechter, even-
min als hij voor de rechter kan vorderen, dat de ondernemingsraad een ad-
vies ui tbrengt. Het moet immers aan de ondernemingsraad worden overge-
laten, in hoeverre hij van zijn medezeggenschapsrechten gebruik w i l maken. 

Ten aanzien van de ondernemer l igt een en ander anders, omdat de wet 
immers de strekking heeft de medezeggenschap van de werknemers te ver-
zekeren en deze medezeggenschap niet verzekerd is wanneer de onderne-
mer zou kunnen volstaan met een ondernemingsraad in te stel len, zonder de 
plicht te hebben die raad ook aan te horen. 

Het achterwege laten van overleg en het niet nemen van bepaalde beslis-
singen door de ondernemingsraad kan het funct ioneren van de onderne-
ming ook niet bl i jven belemmeren, zelfs niet in het geval van artikel 27, o m -
dat de ondernemer alt i jd een beslissing van de bedr i j fscommissie kan vra-
gen. 

Artikel 23, tweede lid 

Ten aanzien van de opmerkingen van de leden van de fractie van de P.P.R. 
en van de fractie van de S.G.P. verwi jzen wi j naar hetgeen wi j h ierboven 
hebben gesteld. Wi j hebben getracht met een wi jz ig ing van artikel 23, eerste 
l id, onze bedoel ingen verder te verduidel i jken. 

Artikel 23, derde lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie en van de D'66-fractie stellen een wi jz ig ing 
van dit l id voor, die onder meer ten doel heeft het afwijzen door de onderne-
mer van voorstel len van de ondernemingsraad aan rechterli jke toetsing te 
onderwerpen. Dit is een ui tbreiding van het door de SER geadviseerde be-
roepsrecht die naar ons oordeel voora lsnog te ver gaat. Wi j zijn van oordeel , 
dat er aan deze zaak tal van principiële aspecten zitten, die grondig moeten 
zijn bestudeerd, alvorens aan deze vr i j forse ui tbreid ing van het beroepsrecht 
kan worden gedacht. 

Artikel 23, vijfde lid 

Wij delen niet de vrees van de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat dit lid de 
bestuurder te grote mogel i jkheden biedt om zich te laten vervangen. Het is 
ons inziens een normale vervangingsregel ing, die ook ten dele reeds in de 
huidige wet is opgenomen. Met name kan vervanging door een in de onder-
neming werkzame persoon niet wo rden gemist voor ondernemingen die 
maar één bestuurder hebben en geen commissar issen. Aangenomen moet 
worden , dat degene die de bestuurder vervangt door deze van vo ldoende 
bevoegdheden word t voorzien. 

Artikel 23, zesde lid 

Wij geloven niet, dat de bestuurder als regel een groot aantal stafleden zal 
meenemen voor de over legvergadering. Dat zou overigens niet zozeer de 
goede werk ing van het overleg, als wel de werking van de onderneming be-
lemmeren. Aangezien deze «bijstandsbepaling» ons inziens toch wel in een 
behoefte voorziet, zouden wi j dit lid liever niet wi l len schrappen. De toela-
t ing van staffunctionarissen aan de goedkeuring van de ondernemingsraad 
te onderwerpen, vinden wi j te betuttelend ten aanzien van de ondernemer. 
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Artikel 23a, eerste lid 

De eerste volzin van dit lid kan ons inziens niet worden gemist. Hij 
heeft nameli jk onder meer tot strekking dat de ondernemingsraad alleen 
met de ondernemer bijeen kan komen, indien aan de quorumvereis ten is 
voldaan. «Onderonsjes» van de ondernemer met een groepje onderne-
mingsraadsleden moet worden voorkomen. 

De laatste volzin is evenmin overbodig. Gewaarborgd moet worden dat 
ook minderheden in de ondernemingsraad aan het w o o r d kunnen komen. 

Artikel 23a, tweede lid 

In an twoord op de vragen van de leden van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. de-
len w i j mede, dat w i j geen aanleiding hebben o m te veronderstel len, dat de 
geschiktheid voor het leiden van over legvergader ingen in meerdere mate 
aanwezig zou zijn bij de bestuurder of zijn vervanger dan bij de voorzitter of 
de plaatsvervangend voorzit ter van de ondernemingsraad. In het algemeen 
achten w i j beiden daarvoor even geschikt. 

Wi j hebben in dit artikel dan ook geen onderscheid gemaakt op grond van 
de meerdere of mindere geschiktheid van de een of ander voor het leiden 
van over legvergader ingen, maar op g rond van de aard van de betrokken 
vergader ingen. Indien de ondernemer op grond van artikel 23, eerste l id, of 
op grond van de artikelen 25, 27 of 30 verpl icht is een over legvergader ing 
bijeen te roepen, dan heeft hij ook de zorg voor de goede gang van zaken t i j -
dens die vergader ing, waartoe de bestuurder met de le iding van die verga-
der ing word t belast. Indien het initiatief tot het houden van een overlegver-
gader ing echter uitgaat van de ondernemingsraad op grond van artikel 23, 
tweede l id, dan rust de zorg voor de goede gang van zaken t i jdens die verga-
der ing ons inziens op de voorzit ter van de ondernemingsraad, die dan ook 
belast is met de leiding van die vergader ing. Met deze uiteenzetting is tevens 
de vraag van de leden van de P.S.P.-fractie beantwoord. 

Wi j achten dit een slui tend en begri jpeli jk systeem. Wi j zijn er dan ook 
geen voorstander van o m de beslissing over het voorzit terschap, zoals de le-
den van de P.v.d.A.-f ractie voorstel len, over te laten aan de ondernemings-
raad, omdat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan de verantwoordel i jk-
heid van de ondernemer. 

De leden van de P.P.R.-fractie antwoorden w i j , dat de zes verpl ichte over-
legvergaderingen van artikel 23, eerste l id, heel goed geheel of ten dele kun-
nen samenval len met de op grond van de artikelen 25, 27 en 30 verpl ichte 
over legvergader ingen. Het zal dan van het eigen initiatief van de onderne-
mingsraad afhangen, in welke mate er nog overlegvergaderingen onder lei-
ding van de voorzitter van de ondernemingsraad zullen plaatsvinden. 

Artikel 23a, vierde lid 

Dit lid moet zo worden verstaan, dat zowel de ondernemer als de onderne-
mingsraad voor een bepaalde vergadering gespreksonderwerpen mogen 
opvoeren. Een andere opvat t ing is ons inziens in de tekst niet te lezen. 

Artikel 23a, zesde lid 

De afzonderli jke regeling voor het u i tnodigen van deskundigen is ons in-
ziens nodig en ook gewenst, omdat de over legvergadering in dit opzicht 
haar eigen eisen stelt. De regeling is overigens voor het grootste deel over-
genomen van de regeling die thans voor de ondernemingsraad geldt. 

Artikel 23b 

Wij v inden het moeil i jk nog iets toe te voegen aan de toel icht ing op het 
eerste lid van dit artikel, die w i j reeds in de nota van wi jz ig ingen hebben ge-
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geven. Het is juist dat de ondernemingsraad en de ondernemer hun besluit-
vorming mogen uitstellen tot na de overlegvergadering. Het nut van de be-
trokken bepaling is echter om duidelijk te maken, dat zij dat niet behoeven te 
doen. 

Artikel 24 

Er is geen bepaling nodig om te bereiken dat commissarissen van een 
concern de besprekingen over de algemene gang van zaken van het concern 
in de centrale ondernemingsraad bij moeten wonen. Dit volgt uit artikel 35, 
waarin artikel 24, tweede lid, van overeenkomstige toepassing is verklaard. 
Aan het slot van dit lid is met «toestemming» inderdaad «toepassing» be-
doeld. 

De bezwaren tegen de verschijningsplicht van concern-commissarissen 
en "directeuren in de overlegvergaderingen in de tot de groep behorende 
ondernemingen, willen wij wegnemen door de toevoeging aan artikel 24 
van een derde lid, waarin de regeling van het tweede lid buiten toepassing 
wordt gesteld voor concerns met vijf of meer ondernemingen. De verschij-
ningsplicht van die commissarissen en directeuren wordt daartoe in feite be-
perkt tot de overlegvergaderingen met centrale en groepsondernemingsra-
den. Inderdaad rust de verschijningsplicht van het tweede lid in voorkomen-
de gevallen materieel gezien ook op functionarissen die in het buitenland 
wonen. Het zal echter duidelijk zijn, dat de nakoming van die verplichting 
dan moeilijk afdwingbaar is. 

Wij zien, afgezien van de wenselijkheid in het algemeen, geen mogelijk-
heid in de onderhavige wet waarborgen te geven, dat de commissaris van 
een onderneming, ondanks een moeder-dochter-verhouding, een zelfstan-
dige positie behoudt. Wij houden er dus zonder meer rekening mee, dat de 
functies van bestuurder van de moeder en commissaris van de dochter in 
één hand kunnen zijn. Dat in zo'n geval de besluiten, bedoeld in artikel 52n 
W.v.K. (oud), thans artikel 164 boek 2 BW, in feite worden beoordeeld door 
een bestuurder die dat besluit allang heeft genomen, zien wij niet in. Onzes 
inziens worden de in dat artikel bedoelde besluiten genomen door de be-
stuurder van de dochter en behoeven zij de goedkeuring van de bestuurder 
van de moeder, in diens kwaliteit van commissaris van de dochter. 

De vraag van de leden van de G.P.V.-fractie betreffende de verschijnings-
plicht van commissarissen is in het hiervoorgaande reeds beantwoord. 

HOOFDSTUK IV A 

Artikel 25, eerste lid 

Wij namen er met voldoening kennis van dat algemeen wordt ingestemd 
met het schrappen van de ontsnappingsclausule. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie, delen wij mee, dat het niet inwinnen van het voorgeschre-
ven advies door de ondernemingskamer mede in de beschouwing kan wor-
den betrokken, indien althans tegen het betrokken besluit beroep is inge-
steld. Wij bedoelen daarmee, dat de ondernemingskamer dit punt mee mag 
laten wegen bij haar beoordeling van het ondernemersgedrag. Het zal in-
tussen duidelijk zijn, dat de inhoud van een besluit niet onredelijk kan wor-
den geoordeeld op de enkele grond dat de ondernemer verzuimd heeft daar-
over advies te vragen. Men kan immers ook ten aanzien van zeer juiste en re-
delijke besluiten nalaten advies te vragen. Daarover kan geklaagd worden bij 
de kantonrechter. Deze zaak wordt niet anders, wanneer men van de overtre-
ding van dit artikel een economisch delict maakt, waartoe wij ook overigens 
geen redenen zien. 

Ten aanzien van de wensen van deze en andere leden ten aanzien van de 
afzonderlijke onderdelen van dit lid, merken wij het volgende op. Bij de pun-
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ten a en b moeten ons inziens zonder meer ook de daarmee verband hou-
dende financiële regelingen aan de orde worden gesteld, behalve voor zover 
deze zich uitsluitend afspelen in de kapitaalsfeer, dat wil zeggen in de sfeer 
van de aandeelhouders. Naar onze mening heeft de ondernemingsraad er 
geen belang bij mee te oordelen over de wijze waarop bij voorbeeld een fusie 
door middel van aandelenruil zich in de aandelensfeer dient te voltrekken. 
Het feit van de fusie als zodanig behoort uiteraard wèl tot de bevoegdheid 
van de ondernemingsraad. 

Een algemene adviesbevoegdheid over het investeringsbeleid gaat ons 
vooralsnog te ver. Een voorstel in die richting zullen wij dan ook niet steu-
nen. Hetzelfde geldt voor een adviesbevoegdheid ten aanzien van de benoe-
ming van andere leidinggevende functionarissen dan de bestuurders. Bij ar-
tikel 31b hebben wij reeds betoogd, waarom wij ook het inschakelen van ad-
viesbureaus niet onder artikel 25 willen laten vallen. 

Het voorstel van de leden van de fractie van DS'70 om het advies van de 
ondernemingsraad aan een termijn te binden, hebben wij niet overgeno-
men. We achten het nl. praktisch onmogelijk in dit opzicht een regeling te 
treffen die in alle gevallen werkt en voor alle partijen bevredigend is. Wij 
merken overigens nog op, dat de ondernemer, indien hij een redelijke tijd op 
het advies heeft gewacht zonder dat dit is uitgebracht, toch tot het nemen 
van zijn besluit mag overgaan. Zijn verplichting reikt immers niet verder dan 
de ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. Het 
is dus beslist met altijd zo, dat de ondernemer zonder advies niet meer voor-
uit kan. De ondernemingsraad is trouwens ook niet verplicht een advies uit te 
brengen. 

Voor wat betreft de argumentatie voor het laten vervallen van de uitzon-
deringsclausule mogen wij nogmaals verwijzen naar de memorie van toe-
lichting. Volgens de gegevens waarover wij beschikken, en die afkomstig 
zijn van een onderzoek, ingesteld door de Arbeidsinspectie, is in de praktijk 
van deze clausule slechts een bescheiden gebruik gemaakt. Wel is het uiter-
aard vaker voorgekomen, dat geen advies werd gevraagd zonder een uit-
drukkelijk beroep op de clausule. 

Artikel 25, tweede lid 

Wij namen er met genoegen kennis van, dat de leden van de fracties van 
K.V.P., A.R.P. en C.H.U. instemmen met de formulering van dit lid. 

Artikel 25, vierde lid 

Mede uit de tweede volzin van dit lid en uit de aanhef van het vijfde lid 
blijkt ons inziens duidelijk, dat het besluit van de ondernemer niet overeen-
komstig het advies van de ondernemingsraad behoeft te zijn. Uit de tekst 
volgt ook zonder meer, dat tijdens het overleg over een aangelegenheid te-
vens gesproken kan worden over de uitvoering daarvan. 

Wij voelen er niet veel voor om, zoals de leden van de V.V.D. voorstellen, 
de motiveringsplicht tot de hoofdpunten te beperken en wel omdat de vraag 
wat hoofdpunten zijn en wat niet, tot onprettige meningsverschillen aanlei-
ding kan geven. Wij zien overigens niet in, waarom de ondernemer ook zgn. 
onbetekende afwijkingen niet zou kunnen motiveren. 

Artikel 25, vijfde lid (juncto artikel 26) 

Het is juist dat de ondernemer na ommekomst van de termijn van twee 
weken tot uitvoering van zijn besluit kan overgaan. Het zal dus, mede gelet 
op de termijnen van artikel 26 (die wij overigens tot één hebben terugge-
bracht, zie onder artikel 26), niet altijd mogelijk zijn de uitvoering van het be-
sluit tegen te houden, tenzij men zeer snel procedeert en de ondernemings-
kamer direct voorlopige voorzieningen wil treffen. Bij die voorzieningen kan 
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de ui tvoer ing van het besluit worden teruggedraaid, met één beperking. De 
reeds door derden verworven rechten (bij voorbeeld rechten op de levering 
krachtens koop van bepaalde gebouwen of machines) kunnen niet worden 
aangetast. 

Het spreekt vanzelf, dat de voorgestelde regeling geen invloed behoeft te 
hebben op de activiteiten van personeel of vakorganisaties. De regeling is er 
overigens wél om «wilde» activiteiten zoveel mogel i jk te voorkomen. Zijn er 
ontslagen aan de orde, dan zal het betrokken arbeidsbureau ontslagaanvra-
gen in behandel ing moeten nemen, tenzij de ondernemingskamer een ont-
slagverbod heeft opgelegd of de regels omtrent voorafgaande onts lagmel-
ding overtreden zijn. Het arbeidsbureau kan het ingestelde beroep wel in zijn 
overwegingen betrekken. 

Wi j nemen aan, dat het voor de ondernemingskamer mogel i jk zal zijn tot 
redelijke beslissingen te komen, ook al zal dat niet alt i jd gemakkeli jk zijn. 

Ten aanzien van de opmerk ingen van de leden van de P.v.d.A.-fractie over 
dit l id, alsmede over artikel 26, tweede en derde l id, verwi jzen w i j naar onze 
opmerk ingen onder artikel 26. 

De leden van de S.G.P.-fractie v inden het beroepsrecht onjuist , omdat 
naar hun oordeel de rechter een oordeel zal moeten geven over alle relevan-
te aspecten die tot een besluit hebben geleid. Dat laatste is echter niet waar. 
De rechter mag alleen maar beoordelen, of de ondernemer redelijk te werk is 
gegaan en alle relevante belangen behoorl i jk tegen elkaar heeft afgewogen. 
De rechterlijke macht is met de toepassing van deze marginale toetsing ver-
t rouwd en zal dus niet de doelmat igheid van de beslissing gaan beoordelen. 

Wat de betrokken belangen in het vierde lid van artikel 26 zi jn, is niet con-
creet aan te geven. Het zijn in beginsel de belangen van alle personen, die di-
rect bij het besluit van de ondernemer zijn betrokken en die de ondernemer 
derhalve tegen elkaar behoort af te wegen alvorens zijn besluit te nemen. Dit 
zijn derhalve met name de sociale (werknemers-)belangen en de f inancieel-
economische belangen van de onderneming. In het algemeen zal dus van de 
rechter geen uitspraak verwacht mogen worden over polit ieke kwesties als 
door deze leden bedoeld. Wi j zouden het begrip in ieder geval niet verder 
wi l len oml i jnen en ruimte wi l len laten voor de vorming van jur isprudent ie. 

Artikel 25, huidig lid 5 

De leden van de P.v.d.A.-fractie pleiten voor handhaving van het vi j fde lid 
van het huidige artikel 25. Zij zijn door onze argumentat ie voor schrapping 
niet overtu igd. Hetzelfde geldt voor de leden van de V.V.D.-fractie. Naar aan-
leiding hiervan wi l len wi j aan hetgeen wi j reeds in de toel icht ing gezegd 
hebben, nog toevoegen, dat de betrokken bepaling ons inziens in de praktijk 
niet goed heeft gewerkt. Wel verre van te garanderen dat het adviesrecht 
van de ondernemingsraad word t nageleefd, heeft zij er ons inziens in vele 
gevallen toe geleid dat het adviesrecht van de ondernemingsraad is uitge-
hold tot een louter geïnformeerd worden. Bovendien was er een streven 
merkbaar, om de reikwijdte van de bepaling uit te breiden tot alle onder-
werpen van het eerste l id, ongeacht de vraag of er ontslagen zouden val len. 
Het spreekt vanzelf, dat onder zulke omstandigheden artikel 25 beter geheel 
zou kunnen worden geschrapt. 

Wi j bl i jven dus bij ons standpunt, dat deze in de nieuwe opzet van de on-
dernemingsraad niet meer passende, wat bevoogdende regel beter kan ver-
val len. Dat betekent niet, dat de ondernemer, voorafgaande aan het advies 
vragen aan de ondernemingsraad, geen onderhandel ingen met de vakbe-
weging zou kunnen of moeten voeren, mits slechts voldaan wordt aan de eis 
dat het advies van de ondernemingsraad nog van invloed kan zijn op het te 
nemen besluit. Het spreekt verder vanzelf, dat als de ondernemingsraad zelf 
van oordeel is, dat er een crisissituatie aanwezig is waarvan de behandel ing 
beter door de vakbeweging kan geschieden, zij van het uitbrengen van een 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 13 954, nr. 6 35 



advies kan afzien. Wi j v inden echter, dat die beslissing aan de onderne-
mingsraad zelf toekomt, en niet over het hoofd van de ondernemingsraad 
heen door ondernemer en vakbeweging moet worden genomen. 

Het gaat bij dit alles uiteraard o m een concreet punt in de verhouding on-
dernemingsraad-vakbeweging. Daarom v inden wi j het erg belangri jk, dat de 
wet op dit punt een evenwicht ige regeling bevat, die noch de onderne-
mingsraad noch de vakbeweging te kort doet. ledere andere regeling leidt 
ertoe, dat het adviesrecht van de ondernemingsraad aan waarde inboet of 
een dode letter word t . 

Artikel 25a 

Wij betreuren het, dat de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. 
de tekst van het derde lid niet duideli jk v inden. Een nadere uiteenzetting van 
de verschi l lende fasen van de beslu i tvorming is echter moeil i jk te geven, zo-
lang niet word t aangegeven welke punten onduidel i jk zi jn. 

De bijzondere regeling van het voorzit terschap van de laatste overlegver-
gadering hangt naar ons oordeel samen met het belang van deze vergade-
ring. Het is uiteraard juist, dat indien de leden van de ondernemingsraad in 
die vergader ing in de meerderheid zi jn, zij dan ook in feite de beslissing kun-
nen nemen, al heeft de ondernemer ook stemrecht. Het is overigens niet ge-
zegd, dat de bestuurder in zo'n geval nooit als voorzit ter zal worden aange-
wezen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie en van de fractie van D'66 hebben een 
aantal voorstel len gedaan, die huns inziens tot vereenvoudiging en verbete-
ring van de in dit artikel opgenomen procedureregels zullen leiden. Wi j heb-
ben deze voorstel len met belangstel l ing gelezen, maar zijn er niet van over-
tu igd dat het hierbi j o m belangri jke verbeter ingen gaat. Wi j geven er daarom 
de voorkeur aan, de voorgestelde tekst te handhaven. Wi j merken daarbi j 
nog op, dat de gehele regel ing, al doet zij misschien wat ingewikkeld aan, 
ons inziens in feite toch niet meer inhoudt dan bij normaal overleg gebruike-
Iijk is. 

Wi j delen niet de mening van de leden van de V.V.D.-fractie, dat dit artikel 
het gevaar inhoudt van een eenzijdige oordeelsvorming door de onderne-
mingsraad. Integendeel, de gehele regeling is erop gericht het overleg over 
de in artikel 25 bedoelde aangelegenheden zo diepgaand mogel i jk te maken. 
De afwijkende regeling van het voorzit terschap in het vierde lid beoogt het 
belang van de laatste overlegvergadering te benadrukken. Wi j geloven nl . 
niet, dat men zich in die fase zal beperken tot het afleggen van verklar ingen. 

Het voorstel van de leden van de P.P.R.-fractie om de kring van gerecht ig-
den tot de voorzi t tersbenoeming te beperken tot de ondernemer en de leden 
van de ondernemingsraad, kan ons inziens niet worden overgenomen, om-
dat een dergeli jke regeling te eenzijdig in het voordeel van de onderne-
mingsraad zou zijn. 

De fractie van DS'70 stelt een andere redactie van het derde l id voor, waar-
in met name een termi jnstel l ing is opgenomen. Mede gezien hetgeen wi j 
hierboven bij artikel 25 hebben opgemerkt , zijn w i j echter van oordeel dat 
van een termi jnstel l ing moet worden afgezien. 

Artikel 26 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. menen, dat de termi jn 
bedoeld in het tweede lid van dit artikel, pas ingaat na het verstri jken van de 
termi jn van twee weken, bedoeld in artikel 25, vi j fde l id. Dit is echter niet zo. 
De beide termi jnen gaan tegelijk lopen, nl. op de dag waarop de onderne-
mingsraad van het betrokken besluit in kennis is gesteld. De te rmi jn , be-
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doeld in artikel 26, derde l id, kan (ten dele) b innen die van het tweede lid val-
len, nl. wanneer de ondernemingsraad het nemen van zijn beslissing niet 
uitstelt tot de laatste dag van de in het tweede lid bedoelde maand. Hij kan er 
derhalve echter ook buiten val len. Wi j hebben in een en ander aanleiding ge-
vonden, de beide termi jnen samen te voegen tot één termi jn van een 
maand. Het gehele stelsel word t daardoor naar ons oordeel begri jpel i jker. 
Een en ander neemt echter niet weg , dat de ondernemer toch reeds uitvoe-
ring kan geven aan zijn besluit, nl. in het t i jdvak dat de ondernemingsraad 
nog niet in beroep is gegaan en de ondernemingskamer nog geen voor lop i -
ge voorzieningen heeft getrof fen. Hieraan zou enigszins tegemoet gekomen 
kunnen worden door de termi jn van artikel 25, vi j fde l id, te ver lengen tot een 
maand. Dat is echter ten eerste voor de ondernemer erg bezwaarli jk en ten 
tweede ook niet afdoende, omdat het niet zeker is dat de ondernemingska-
mer binnen die maand voor lop ige voorz ieningen kan of w i l geven. Wi j me-
nen dan ook, dat een vol ledige slui tende regel ing niet bereikbaar is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen een toel icht ing op het vi j fde lid van 
dit artikel. Het is volgens ons duidel i jk, dat derden niet de dupe mogen wor-
den van fouten van de ondernemer, waarvan zij toch doorgaans geheel on-
kundig zullen zijn. Dat zou ook een aanzienli jke be lemmer ing van het econo-
misch leven kunnen opleveren. Voor zover door het optreden van de onder-
nemer rechten of liever belangen van werknemers zijn geschaad, kan daar-
aan nog door voorzieningen van de ondernemingskamer worden tegemoet 
gekomen, mits uiteraard de door derden verkregen rechten niet worden aan-
getast. Deze laatste regel geldt ook, wanneer het gaat om een besluit dat de 
ondernemer (nog) niet had mogen u i tvoeren. 

In tegenstel l ing tot de leden van de V.V.D.-fractie menen w i j , dat bij de re-
gel ing van het beroepsrecht een twee-fasen procedure wein ig zin heeft. Wi j 
hebben dat reeds in de memor ie van toel icht ing op wetsontwerp 13 350 toe-
gelicht. De opmerk ingen van deze leden over het grote aantal verschi l lende 
beroepsinstanties hebben wi j reeds in het algemene deel van deze memor ie 
besproken. Daar hebben w i j ook u i tge legd, welke systematiek aan de desbe-
treffende regelingen ten grondslag ligt. Op grond van die systematiek zou 
het misschien niet onjuist zijn de ondernemingskamer te belasten met zaken 
betreffende het niet naleven van de procedureregels, maar w i j v inden de on-
dernemingskamer als college daarvoor niet de eerst aangewezen instantie. 
Wel v inden w i j , dat wanneer er een materiële beroepszaak loopt, geen vorde-
ring meer moet worden ingesteld over het niet naleven van artikel 25. Dat 
hebben wi j in artikel 36 geregeld. 

Wi j hebben in artikel 26 ook een bepal ing opgenomen, die waarborg t dat 
de ondernemer kennis krijgt van een ingesteld beroep. 

De leden van de P.P.R.-fractie pleiten ervoor ook een beroepsrecht toe te 
kennen indien de ondernemer na het advies van de ondernemingsraad, be-
sluit het aanvankelijk voorgenomen besluit niet te nemen. Wi j gevoelen 
daarvoor niet. Naar ons oordeel moet er eerst een grondige studie worden 
gemaakt, alvorens een ui tbreiding van het beroepsrecht tot negatieve be-
sluiten in overweging kan worden genomen. Wi j vestigen er ook nog de aan-
dacht op, dat de voorzieningen die de ondernemingskamer krachtens dit ar-
tikel kan treffen, alleen betrekking kunnen hebben op positieve besluiten, 
niet op negatieve. 

Naar aanleiding van een vraag van de C.P.N, fractie delen wi j mee, dat een 
uitspraak van de ondernemingskamer uiteraard voor beide parti jen bindend 
is. Sancties kunnen echter alleen worden toegepast ten aanzien van de on-
dernemer en wel als er voorzieningen zijn getroffen als bedoeld in het vi j fde 
l id. Daaraan kan een dwangsom worden verbonden. Aangezien derden geen 
partij zijn in een door de ondernemingsraad tegen de ondernemer aange-
spannen beroepsprocedure, kunnen hun belangen en eventuele goede of 
kwade t rouw in deze procedure niet worden afgewogen. Daarom heeft de 
derdenbescherming in het vi j fde lid hier inderdaad een absolute werk ing. 
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Artikel 26a 

Het bureau van consultat ie te Amsterdam kan slechts een in het arrondis-
sement Amsterdam ingeschreven procureur toevoegen. Indien de onderne-
ming in een ander arrondissement is gevest igd, kan het bureau van consul-
tatie in dat arrondissement op grond van de Wet Rechtsbijstand aan on- en 
minvermogende - zo nodig - voor de toevoeging van een advocaat ter 
plaatse zorg dragen, in welk geval aan de ondernemingsraad derhalve zgn. 
dubbele rechtsbijstand kan worden ver leend. 

Wi j zien geen reden om de beslissing welk lid van de ondernemingsraad 
het verzoekschrift zal indienen, aan deze raad over te laten. Het gaat hier om 
een formele handel ing die in feite de betrokkene verricht word t door de pro-
cureur. 

Artikel 27, eerste lid 

Wij zijn het niet eens met het voorstel van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
om de punten b en d te schrappen. Men kan er uiteraard over twisten of het 
bij de betrokken regelingen om pr imaire arbeidsvoorwaarden gaat. Naar 
ons oordeel is dat niet het geval. Maar afgezien daarvan: de omstandigheid 
dat de vakbeweging over deze onderwerpen pleegt te onderhandelen, is in 
deze niet relevant. Zodra de vakbeweging dat doet en er een overeenkomst 
tot stand komt, vervalt immers op grond van het derde lid de bevoegdheid 
van de ondernemingsraad. Dat geldt t rouwens voor elk in dit lid genoemd 
onderwerp. De regeling van het derde lid is er juist om confl icten tussen on-
dernemingsraad en vakbeweging over de wederzi jdse bevoegdheden te 
voorkomen. 

Die regeling is voor de ondernemingsraad overigens wel onvoordel ig . De 
vakbeweging heeft ten aanzien van alle onderwerpen de absolute voorrang. 
Dat vereist dus van de zijde van de vakbeweging een wi js en terughoudend 
optreden, w i l er voor de ondernemingsraad nog een taak op grond van dit 
artikel overbl i jven. 

Een werknemer die niet instemt met (een wi jz iging van) het arbeidsregle-
ment word t volgens artikel 1637J BW geacht zijn dienstbetrekking te hebben 
opgezegd. Hiermee is een voor alle parti jen duidel i jke regeling gegeven. 

Pensioenregelingen die door een pensioenfonds worden getrof fen, vallen 
niet onder artikel 27, omdat het geen besluiten van de ondernemerz i jn . 

Daarom is er volgens ons geen sprake van samenloop met de Pensioen-
en spaarfondsenwet. Naar ons oordeel behoeven pensioenen niet tot de pri-
maire arbeidsvoorwaarden te worden gerekend, zodat zij een plaats in dit ar-
tikel kunnen behouden. Wordt omtrent het pensioen een regeling met de 
vakbeweging getroffen, dan eindigt de bemoei ing van de ondernemings-
raad op grond van het derde lid van dit artikel. De beperking betreffende de 
in de onderneming werkzame personen hebben wi j bij nota van wi jz ig ingen 
weer aangebracht. 

De leden van de P.P.R.-fractie stellen nog voor, een regeling op het gebied 
van de werkomstandigheden op te voeren als onderwerp van medebeslis-
singsrecht. Wi j menen aan deze wens tegemoet te kunnen komen, door de 
onderwerpen voorkomend in artikel 27, eerste l id, onder e, uit te breiden met 
het onderwerp «welzijn bij of in verband met de arbeid». Het onderwerp 
«hygiëne» vervalt en word t onder «gezondheid» begrepen. 

Wi j v inden het — dit in antwoord op een vraag van de leden van de fractie 
van D ' 6 6 - niet wenseli jk de ondernemingsraad adviesbevoegdheid te ge-
ven over onderwerpen als bedoeld in dit lid bij die bij ca .o . geregeld zijn. Wi j 
zien niet in, welke zin een dergelijk advies nog zou kunnen hebben. Bij ver-
schil van mening tussen de vakbeweging en de ondernemingsraad zou er 
bovendien een regelrechte confl ictsituatie ontstaan, iets wat het derde lid 
juist probeert te voorkomen. 
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Artikel 27, derde lid 

De verwi jz ing naar de «andere regel ing», die in de huidige tekst van artikel 
27, tweede l id, nog voorkomt , hebben wi j laten verval len, omdat ze ons in-
ziens overbodig is. Volgens artikel 1 van de Wet op de collectieve arbeids-
overeenkomst (Stb. 1927,415) is nl . iedere overeenkomst tussen een of 
meer werkgevers (of een of meer verenigingen van werkgevers) en een of 
meer verenigingen van werknemers, waarbi j voornamel i jk of ui ts lui tend ar-
beidsvoorwaarden worden geregeld, een collectieve arbeidsovereenkomst. 

Artikel 27, vierde lid 

Het voorstel van de leden van de P.v.d.A.-fractie om de bedr i j fscommissie 
eveneens te laten beslissen over door de ondernemer afgewezen voorstel-
len van de ondernemingsraad gaat ons te ver en hebben wi j dan ook niet 
overgenomen. Wi j verwijzen in dit verband ook naar hetgeen wi j hierboven 
over een uitbreiding van het beroepsrecht hebben opgemerkt . 

Dat de beroepsprocedures van de artikelen 26 en 27 niet langs dezelfde in-
stantie kunnen lopen, omdat het hier gaat om het verschil tussen juridische 
zaken en beleidszaken, hebben w i j eveneens hierboven uiteengezet. 

Artikel 27, vijfde lid 

Een beroep op niet igheid, gedaan ingevolge dit l id, blijft ingevolge de 
tekst van kracht tot de kantonrechter anders heeft beslist, ook indien de on-
dernemingsraad eventueel ten onrechte een beroep op niet igheid heeft ge-
daan. Alleen de rechter kan nl. u i tmaken, of dit laatste het geval geweest is. 

Artikel 28 

Wij zijn het niet eens met de leden van de P.P.R.-fractie, dat dit artikel de 
ondernemingsraad degradeert tot een controle-orgaan. De informat ie over 
de uitvoering van de in dit artikel bedoelde voorschri f ten dient gegeven te 
worden krachtens hoofdstuk IV B van de wet. 

Artikel 29 

Wij geloven niet, dat de gewijz igde tekst de bereidheid tot opr icht ing van 
de hier bedoelde instel l ingen zal a f remmen. Bij vele van deze instel l ingen 
(zoals pensioenfondsen, sociale fondsen, vakantiest ichtingen) zijn paritaire 
besturen reeds regel. 

Artikel 30 

Wij namen er met erkentel i jkheid kennis van, dat de leden van de fracties 
van K.V.P. en C.H.U. kunnen instemmen met de tekst van dit artikel. In theo-
rie is het mogeli jk, zoals deze leden stellen, dat een plaatsgehad hebbende 
benoeming op grond van een uitspraak van de ondernemingskamer onge-
daan moet worden gemaakt, maar in de praktijk zien wi j dit nog niet zo spoe-
dig gebeuren. Wi j gaan ervan uit dat de betrokken bestuurder dan eventueel 
aanspraken tot schadeloosstel l ing kan doen gelden tegenover de betrokken 
ondernemer. 

Dat een bestuurder word t benoemd, terwi j l hij weet dat bepaalde perso-
nen aan iemand anders de voorkeur zouden hebben gegeven, zal wel meer 
voorkomen. Wi j merken bovendien op, dat de positie van een bestuurder die 
niet het ver t rouwen van de ondernemingsraad bezit, nóg moeil i jker kan zijn. 

Wi j zien voor de toepassing van dit artikel geen bijzondere moeil i jkheden 
voor mult inat ionale of buitenlandse ondernemingen. Zij zijn wat dit betreft 
vol ledig aan de Nederlandse wetgev ing onderworpen. Uiteraard zal de on-
dernemingsraad ver t rouwd moeten worden gemaakt met het door deze on-
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dernemingen gevolgde loopbaanbeleid. Het adviesrecht druist daar niet te-
genin. 

De leden van de P.P.R.-fractie vragen, wat ons ertoe bewogen heeft niet 
het recht op te nemen tot het opstellen van een profiel. Wi j hebben dit ge-
daan om overmat ige ver lenging van de benoemingsprocedure te vermi jden. 
Overigens geldt ook met betrekking tot dit onderwerp dat de ondernemings-
raad steeds het recht heeft wensen naar voren te brengen en voorstel len te 
doen. 

Wi j v inden het te ver gaan o m , zoals de leden van de fractie van D'66 voor-
stellen, de benoeming en het ontslag van de bestuurder te binden aan de in-
s temming van de ondernemingsraad. 

Het adviesrecht van de ondernemingsraad druist ons inziens niet in tegen 
het management-developmentbele id van de ondernemer op lange te rmi jn . 
Wel zal de ondernemingsraad uiteraard inzicht en inzage moeten kri jgen in 
dit beleid, w i l hij over een concreet voorstel zinvol kunnen adviseren. 

Artikel 30, derde lid 

Wij hebben er overigens kennis van genomen, dat de leden behorende tot 
de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. zich hun eindoordeel over de in dit lid 
opgenomen beroepsregel ing nog voorbehouden. 

Ten aanzien van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie, waarom is 
afgezien van een beroepsrecht van de ondernemingsraad tegen een besluit 
tot onvr i jwi l l ig ontslag van een bestuurder, merken wi j op dat een beroeps-
recht ons hier minder juist voorkomt , met name in verband met de persoon-
lijke belangen van de betrokken bestuurder. Wanneer deze niet instemt met 
het hem verleende ontslag, dan is het aan hem om te beslissen daartegen al 
dan niet actie te ondernemen. Derhalve achten wi j een beroepsrecht van de 
ondernemingsraad tegen zo'n ontslagbesluit , dat in eerste instantie de 
hoogst persoonli jke belangen van de bestuurder betreft, dan ook niet pas-
send. 

HOOFDSTUK IV B 

In het advies van de Sociaal-Economische Raad inzake de verstrekking 
door de ondernemer van informatie aan de ondernemingsraad van 15 okto-
ber 1976 hebben wi j aanleiding gezien de tekst van dit hoofdstuk geheel te 
herschri jven. Daarbij is zowel rekening gehouden met de door de SER geda-
ne voorstel len, als met de opmerkingen die van de zijde van de Kamer in het 
voor lop ig verslag zijn gemaakt. Een en ander heeft geleid tot een ui tbreiding 
en een enigszins andere opzet van dit hoofdstuk. 

Artikel 31 

In dit artikel is behalve het algemene informat ierecht van de onderne-
mingsraad ook een bepaling inzake de bij het begin van een nieuwe zitt ings-
periode aan de ondernemingsraad te verstrekken basisinformatie opgeno-
men. 

In het opn ieuw geformuleerde eerste lid van artikel 31 is opgenomen het 
algemene informatierecht van de ondernemingsraad, dat in grote l i jnen ge-
lijk is aan het oorspronkel i jk in het wetsontwerp voorgestelde artikel 3 1 , eer-
ste en tweede l id. 

De door de leden van de fractie van de P.v.d.A. gevraagde nadere om-
schri jving van het woord «tijdig» is niet te geven. De ene keer zal de informa-
tie eerder verstrekt kunnen worden dan de andere keer; in sommige geval-
len zal de ondernemingsraad ook op kortere termi jn behoefte hebben aan de 
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gevraagde informat ie dan in andere geval len. Desgewenst kan men «ti jdig» 
verstaan in de zin van «zo spoedig als mogel i jk en noodzakelijk is». Wi j heb-
ben het woord «tijdig» overigens uit de huidige wet overgenomen (artikel 
30, eerste lid). Het gaat hierbij - anders dan de leden van de P.v.d.A.-fractie 
veronderstel len - in het algemeen niet om inl icht ingen en gegevens die op 
initiatief van de ondernemer worden verstrekt. De informatie die de onder-
nemer ongevraagd moet verstrekken, is te v inden in de overige bepalingen 
van dit hoofdstuk. Daarnaast bevat artikel 25, derde l id, alsmede artikel 27, 
tweede l id, nog een bepaling over de informat ie die de o n d e r n e m e r - o n g e -
vraagd - moet verstrekken, indien hij het advies c.q. de instemming van de 
ondernemingsraad vraagt over een besluit met betrekking tot een van de in 
deze artikelen genoemde onderwerpen. 

Het bezwaar van de leden van de P.v.d.A.-fractie tegen handhaving van de 
omschr i jv ing «redeli jkerwijze nodig hebben» delen wi j niet. Deze omschr i j -
v ing stelt een objectieve no rm: nóch het eigen oordeel van de ondernemer, 
noch het oordeel van de ondernemingsraad is doorslaggevend voor de be-
antwoord ing van de vraag, welke informat ie de ondernemer moet verstrek-
ken. Bij verschil van mening tussen de ondernemer en de ondernemings-
raad beslist de bedri j fscommissie, met de mogel i jkheid van beroep op de 
Minister van Sociale Zaken (artikel 44, eerste lid). Een bevoegdheid tot het 
zelf verzamelen van inl icht ingen en gegevens - zoals voorgesteld door de le-
den van de P.v.d.A.-fractie - achten wi j niet wenseli jk. Een dergelijk zelfstan-
dig enquêterecht voor ondernemingsraadsleden zou de organisatie van de 
onderneming vol ledig kunnen doorkruisen en tot ernstige praktische moei-
li jkheden kunnen leiden. 

Aan de leden van de V.V.D. fractie kan worden toegegeven, dat de ontwik-
kelingen op het gebied van de informatieverstrekking snel gaan en dat rege-
ling bij algemene maatregel van bestuur het voordeel heeft van een grotere 
f lexibi l i teit. Dit heeft echter het nadeel van een wat minder grote rechtsze-
kerheid. Het een tegen het andere afwegende hebben wi j gekozen voor een 
regeling van deze materie bij wet, behalve ten aanzien van de eenmaal per 
jaar te verstrekken f inancieel-economische gegevens door ondernemers die 
niet verpl icht zijn een vol ledige jaarrekening ter inzage van een ieder neer te 
leggen (artikel 31a, vierde lid). 

Dat het schrappen van de clausule «tenzij zwaarwegende belangen zich 
daartegen verzetten» mogeli jk ertoe zal kunnen leiden, dat ondernemers be-
paalde zeer vertrouwel i jke informatie meer dan voorheen slechts mondel ing 
of onder geheimhouding zullen wi l len verstrekken, hebben wi j in onze voor-
stellen verdisconteerd. Op zich zelf is daarteqen ook geen bezwaar, mits het 
maar tot de uitzonderingsgevallen beperkt blijft. In de nota van wi jz igingen 
hebben wi j daarom ook nog opgenomen de mogel i jkheid, dat de onderne-
mer bij de bedri j fscommissie (en in beroep bij de Minister) bezwaar kan ma-
ken tegen het schriftelijk verstrekken van inl icht ingen en gegevens. Wi j kun-
nen echter niet inzien, welke betekenis de verzelfstandiging van de onderne-
mingsraad in dit opzicht zou kunnen hebben. In het tweede lid van artikel 31 
hebben wi j opgenomen bepalingen inzake de bij het begin van een nieuwe 
zitt ingsperiode aan de ondernemingsraad te verstrekken basisinformatie 
met betrekking tot enkele belangrijke jur idische, organisatorische en f inan-
cieel-economische aspecten van de onderneming. Het unanieme advies van 
de SER hierover heeft ons overtuigd van de wensel i jkheid van een zodani-
ge bepaling. Dat wi jz ig ingen in deze gegevens zo spoedig mogelijk aan de 
ondernemingsraad moeten worden doorgegeven, hebben wi j in het derde 
lid bepaald. 

Artikel 31a 

De opzet van dit artikel is, vergeleken met de tekst van het wetsontwerp, 
drastisch gewijz igd. Thans zijn in dit artikel ondergebracht alle bepal ingen, 
die betrekking hebben op de door de ondernemer ongevraagd te verstrek-
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ken f inancieel-economische gegevens, zowel van retrospectieve als van 
prospectieve aard. Stond in het wetsontwerp nog voorop de bepaling om-
trent het verstrekken van de jaarrekening aan de ondernemingsraad, het ad-
vies van de SER en de daarover gevoerde discussie hebben de betrekkelijk-
heid van de jaarrekening als instrument voor het verschaffen van informat ie 
aan de ondernemingsraad nog eens in het licht gesteld. Daarom hebben wi j 
in het n ieuw geformuleerde artikel 31a de algemene verpl icht ing tot het ver-
strekken van retrospectieve informat ie door de ondernemer voorop gesteld. 

In het tweede lid hebben wi j opgenomen de bepal ing over het verstrekken 
van de jaarrekening of een deel daarvan, indien de ondernemer verpl icht is 
deze stukken ter inzage voor een ieder neer te leggen. Wi j hebben er kennis 
van genomen, dat de SER in meerderheid bepleit de verpl icht ing tot het ver-
strekken van de jaarrekening aan de ondernemingsraad te koppelen aan de 
verpl icht ing tot het opmaken van een jaarrekening vo lgens de voorschri f ten 
van titel 6 boek 2 BW of enige daarmee vergel i jkbare wettel i jke regel ing, on-
geacht of die jaarrekening moet worden gepubl iceerd. Nochtans kunnen wi j 
deze opvat t ing niet delen. Wi j zijn het uiteraard eens met de stell ing dat de 
voorschr i f ten omtrent de publikatie van jaarstukken niet met het oog op de 
informatieverstrekking aan de ondernemingsraad geschreven zijn. Maar de 
voorschr i f ten omtrent het opmaken van de jaarrekening, zijn ook niet 
bedoeld als cr i ter ium voor de vraag welke gegevens aan de ondernemings-
raad moeten worden overgelegd. Er zijn echter praktische argumenten om de 
verstrekking van jaarstukken te koppelen aan hetgeen ook aan derden buiten 
de onderneming moet worden overgelegd. Zolang er nl. voo reen grote 
groep van ondernemingen nog bezwaar bestaat tegen een verpl icht ing tot 
publikatie van de jaarrekening, zal die jaarrekening slechts onder de verpl ich-
t ing tot gehe imhouding aan de ondernemingsraad kunnen worden verstrekt. 
In die ondernemingen zal bij de bespreking van deze gegevens derhalve tel-
kenmale gehe imhouding moeten worden opgelegd, hetgeen een zware be-
lasting voor de leden van de ondernemingsraad kan betekenen. Zoals reeds 
hiervoor is betoogd, moet het opleggen van gehe imhoud ing onzes inziens tot 
ui tzonderingsgeval len beperkt bl i jven. Daarom kunnen w i j ons derhalve niet 
verenigen met het SER-voorstel, omdat dit voor alle niet-publ ikat iepl icht ige 
ondernemingen het opleggen van gehe imhouding bij het verstrekken van de 
jaarrekening tot regel zal maken. In dit verband menen wi j ook nog te moe-
ten opmerken dat, welke van de beide bovenbedoelde criteria veel van haar be-
er alt i jd een groep ondernemingen zal overbl i jven die aan geen van beide cri-
teria voldoet en voor welke dus een aanvul lende regel ing zal moeten worden 
getrof fen. Daardoor verliest de keuze tussen beide criteris veel van haar be-
lang en kan onzes inziens zonder veel bezwaar om praktische redenen aan het 
cr i ter ium van de publikatiepl icht de voorkeur worden gegeven. Die praktische 
redenen zijn onzes inziens behalve het beperken van het hanteren van de ge-
he imhoud ing , ook nog dat het door ons bedoelde cr i ter ium voor de werkne-
mers gemakkeli jker te controleren is. 

Ten slotte wijzen wi j erop, dat het vraagstuk mede aan belang verl iest, 
naarmate de publikatiepl icht van ondernemingen verder word t ui tgebreid, 
hetgeen gezien de voorstel len die de EEG op dit punt heeft gedaan, een 
reeds in gang gezette ontwikkel ing is. 

In het derde lid hebben wi j opgenomen de bepaling van het vi j fde lid van 
dit artikel in het wetsontwerp, en waar in word t bepaald dat indien één on-
dernemer meerdere ondernemingen in stand houdt (in de memor ie van toe-
l ichting bij het wetsontwerp is per abuis gepsroken over dochteronderne-
mingen : het gaat echter om ondernemingen die tot één jur idische onderne-
mer behoren), behalve hetgeen in het tweede lid van dit artikel word t be-
paald nog aanvul lende gegevens moeten worden verstrekt. Verder hebben 
wi j de desbetreffende regeling aangevuld met een bepal ing die betrekking 
heeft op aanvullende informatie ingeval de onderneming een dochteronder-
neming in een concern is. 

Het vierde lid bepaalt, dat de gegevens die niet of niet vol ledig publikatie-
pl ichtige ondernemers aan de ondernemingsraad moeten verstrekken, bij 
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algemene maatregel van bestuur zullen worden aangewezen. Deze gege-
vens zullen uiteraard in het bijzonder zijn toegespitst op het doel waarvoor 
zij bestemd zijn, namelijk de verstrekking van financieel-economische infor-
matie aan de ondernemingsraad. Wij menen in de in het SER-advies vermel-
de lijsten van aanvullende gegevens een waardevol aanknopingspunt te 
kunnen vinden voor de opstelling van deze algemene maatregel van be-
stuur, die in elk geval meer gegevens zal eisen dan vermeld zijn in artikel 24, 
derde lid, van de huidige wet. In de betrokken maatregel zal ook de informa-
tieverstrekking worden geregeld voor tot concerns behorende dochteron-
dernemingen die geen volledige jaarrekening publiceren. 

Het vijfde en het zesde lid hebben betrekking op de verstrekking van pros-
pectieve financieel-economische informatie. De bepaling van het vijfde lid is 
vrijwel gelijk aan artikel 31b, eerste lid, van het wetsontwerp. Deze bepaling 
moet gelezen worden in verband met het eerste lid. Bij de halfjaarlijkse be-
spreking van de algemene gang van zaken van de onderneming dient de on-
dernemer dus zowel retrospectieve financieel-economische informatie te 
verstrekken (eerste lid), als prospectieve financieel-economische informatie 
(vijfde lid). 

Het zesde lid is het oorspronkelijke tweede lid en heeft betrekking op de 
verstrekking van de begroting. Blijkens een vraag van de leden van de 
V.V.D.-fractie en ook blijkens verschillende andere reacties op het wetsont-
werp is niet geheel duidelijk, wat bedoeld wordt met het begrip «begroting». 
Ten einde deze onduidelijkheid weg te nemen wordt in het nieuwe zesde lid 
gesproken van «een raming of een begroting van inkomsten en uitgaven». 
Deze bepaling geldt in beginsel voor alle ondernemers, dus niet uitsluitend 
voor ondernemers in de niet-commerciële sector. In de laatste sector is de 
opstelling van een begroting veelal verplicht krantens wet, verordening, 
subsidievoorwaarden, statuten of reglementen. In de commerciële sector is 
de opstelling van een begroting weliswaar in de regel niet verplicht, maar 
stelt de ondernemer niettemin - voor zichzelf - toch in vele gevallen een-
maal per jaar een begroting van inkomsten en uitgaven op. In deze begro-
ting zullen de beleidsvoorstellen voor het komende jaar en een schatting van 
de financieel-economische gevolgen daarvan zijn vervat. Het spreekt voor 
zich, dat deze schattingen bepaalde onzekerheden en marges in zich bergen, 
maar dat kan in de toelichting vermeld worden. De voorgestelde bepaling 
heeft derhalve ten doel, dat ondernemers die eenmaal per jaar een begro-
ting van inkomsten en uitgaven als hiervoor bedoeld moeten opstellen of 
plegen op te stellen, deze begroting met een bijbehorende toelichting ook 
aan de ondernemingsraad verstrekken. Uiteraard is het niet de bedoeling 
van de wetsbepaling, dat alle budgetteringen of kostprijsberekeningen op 
onderdelen, die in de loop van een jaar door de ondernemer worden opge-
steld, aan de ondernemingsraad moeten worden overlegd. 

Artikel 31b 

Dit artikel heeft betrekking op de door de ondernemer te verstrekken gege-
vens over de werkgelegenheid en de sociaal-organisatorische gang van za-
ken in de onderneming (artikel 31 b, tweede lid, van het wetsontwerp), zowel 
van retrospectieve (eerste lid) als van prospectieve aard (tweede lid). Mede 
naar aanleiding van het S.E.R.-advies is deze regeling uitgebreid, en vervat 
in zodanige algemene bewoordingen dat aan de te verwachten ontwikkelin-
gen op dit terrein de ruimte wordt gelaten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie menen dat de formulering vager is gewor-
den dan in het huidige artikel 30, vierde lid, doordat niet meer gesproken 
wordt van «feitelijke gegevens». Wij delen deze mening niet: met name de 
verwijzing naar het aanzienlijk uitgebreide artikel 27 is weliswaar beknopt, 
maar zeer concreet. Het opnemen van garanties voor het verkrijgen van vol-
doende gedetailleerde gegevens over de inkomensverdeling in de onderne-
ming en over de verdeling van promotiekansen, achten wij niet dringend no-
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dig. Het eerste onderwerp komt aan de orde in het nog in te dienen wetsont-
werp inzake openbaarheid van inkomens uit arbeid; over het tweede onder-
werp zullen - dunkt ons - veelal geen gegevens aanwezig zijn. Overigens 
kan de ondernemingsraad te allen t i jde gebruik maken van zijn algemeen in-
format ierecht op grond van artikel 3 1 . 

Artikel 31c 

Dit artikel bevat de bepalingen van artikel 31 b, derde en vierde l id, van het 
oorspronkel i jke wetsvoorste l , die echter in wezen niet meer thuishoren in 
artikel 31b, dat nu handelt over de te verstrekken gegevens over de werkge-
legenheid en de sociaal-organisatorische gang van zaken in de onderne-
ming . Ten aanzien van het verstrekken van een adviesopdracht aan een des-
kundige buiten de onderneming merken de leden van de fracties van K.V.P., 
A.R.P. en C.H.U. op, dat zij het juist achten niet verder te gaan dan het doen 
van mededel ingen ter zake, terwi j l de leden van de P.P.R.-fractie bepleiten 
om dit onderwerp te brengen onder het adviesrecht van artikel 25 met de 
mogel i jkheid van beroep. Hoewel w i j het belang van de formuler ing van een 
adviesopdracht geenszins onderschatten, menen wi j toch dat het toekennen 
van een adviesrecht met beroepsmogel i jkheid te zwaar is. Als de onderne-
mingsraad zo spoedig mogel i jk ingelicht word t over het plan om advies te 
vragen, is hij van de zaak op de hoogte en kan hij het verdere ver loop van de 
adviesopdracht vo lgen. Hij kan er dan voor waken, dat het uiteindeli jke ad-
vies ook ter kennis van de ondernemingsraad word t gebracht. Leidt dit ad-
vies tot voorstel len met betrekking tot één van de onderwerpen, genoemd 
in de artikelen 25 en 27, dan moet de ondernemingsraad ook daarover nog 
geraadpleegd worden. 

Zowel de leden van de K.V.P.-, A.R.P.- en C.H.U."fracties, als de leden van de 
V.V.D.-fractie hebben een nadere toel icht ing gevraagd ten aanzien van de 
bedoel ing van het tweede l id. Zowel de Arbeidswet als de Vei l igheidswet be-
vatten een aantal voorschri f ten waaraan ondernemers moeten voldoen. De 
arbeidsinspectie is belast met een voorl ichtende en een controlerende taak 
ten aanzien van de naleving van deze voorschri f ten door ondernemers. Het 
komt voor, dat ondernemers naar het oordeel van de arbeidsinspectie niet of 
niet geheel voldoen aan hun verpl icht ingen op grond van deze wet ten. De ar-
beidsinspectie kan dan bepaalde aanwijzingen geven of eisen stellen. De be-
doel ing van het tweede lid is, dat de ondernemer de ondernemingsraad als 
ver tegenwoordiger van de werknemers, in wier belang de arbeidsinspectie 
zijn taak uitoefent, op de hoogte stelt van deze aanwijzingen of eisen. Voor al-
le duidel i jkheid hebben wi j de terminologie van deze bepal ing in overeen-
s temming gebracht met voornoemde wetten en de woorden «schriftelijke op-
merkingen» vervangen door «aanwijzingen». 

HOOFDSTUK IV C 

Artikel 32a 

De leden van de P.v.d.A.- en V.V.D."fracties wi l len achter de woorden «Bij 
collectieve arbeidsovereenkomsten» in het eerste lid invoegen «of bij ander-
soort ige overeenkomsten tussen ondernemer en een of meer vakverenigin-
gen». Zoals w i j hierboven reeds uiteen hebben gezet, moet iedere onvereen-
komst tussen werkgevers en hun organisaties en werknemersorganisat ies ju-
ridisch als een ca .o . worden beschouwd. 

Voorts hebben de leden van de P.v.d.A.-fractie bezwaar tegen de bepaling 
van het tweede l id, omdat naar hun mening de ondernemer van deze bepa-
l ing misbruik zou kunnen maken met doel ook voor de toekomst de vakbe-
weg ing buiten de deur te houden. Dit bezwaar gaat er ons inziens aan voor-
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bi j , dat deze bevoegdheidsui tbreidingen geen inbreuk betekenen op het 
werkterrein van de vakbeweging en dat zij verval len, indien en voor zover 
het betrokken onderwerp in een ca .o . is of word t geregeld (arikel 32b). Wi j 
verwi jzen voorts naar hetgeen wi j hierboven over dit onderwerp reeds heb-
ben opgemerkt . 

Het verheugt ons, dat de leden van de D'66-fractie wel kunnen ins temmen 
met de door ons in het tweede lid geschapen mogel i jkheid dat de onderne-
mer met instemming van de ondernemingsraad diens bevoegdheden op 
wettel i jke basis kan ui tbreiden. Zij betreuren het echter, dat die ondernemer 
ook de mogel i jkheid kri jgt om zijn besluit weer in te trekken. Met deze leden 
hopen w i j , dat ondernemers van de mogel i jkheid tot het ongedaan ma-
ken van bevoegdheidsui tbreidingen in de praktijk zo min mogel i jk gebruik 
zullen maken. Het bestaan van deze mogel i jkheid tot intrekking zal echter 
naar onze verwacht ing ondernemers er eerder toe kunnen brengen om extra 
bevoegdheden aan de ondernemingsraad toe te kennen, dan wanneer deze 
— bij minder goede ervaringen - t e allen ti jde on herroepbaar zouden zijn. 
Vermeld ing van de extra bevoegdheden in het reglement van de onderne-
mingsraad - zoals gevraagd door de leden van de V.V.D.- en D'66-fracties -
is in str i jd met het karakter van het reglement. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich ook af, of door het van toepas-
sing verklaren van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de onderne-
mingsraden op de toegekende extra bevoegdheden geen inbreuk word t ge-
maakt op de functie van de wetgever. Daarvan is onzes inziens echter geen 
sprake. Het staat de ondernemer vr i j o m met ins temming van de onderne-
mingsraad extra bevoegdheden aan die raad toe te kennen. Doet hij dit, dan 
regelt de wet de daaraan verbonden rechtsgevolgen en bepaalt dat die 
rechtsgevolgen dezelfde zijn als die, verbonden aan de door de wetgever 
zelf toegekende bevoegdheden. Op de vraag van deze leden of de extra be-
voegdheden die bij c a . o . zijn toegekend, na af loop van een c a . o . (zonder 
verlenging) verval len, is het antwoord bevestigend. Zou geen nieuwe ca .o . 
worden gesloten of een ca .o . die de extra bevoegdheden niet meer toekent, 
dan hebben de betrokken ondernemers echter wel de mogel i jkheid om die 
extra bevoegdheden met ingang van de nieuwe zi t t ingsperiode van de on-
dernemingsraad weer toe te kennen. 

Artikel 32b 

Evenals in artikel 27, derde l id, is ook in dit artikel bepaald, dat de verpl ich-
t ing van de ondernemer tot het raadplegen van de ondernemingsraad over 
een door hem te nemen besluit slechts moet wi jken voor een ca .o . of een re-
gel ing van arbeidsvoorwaarden, vastgesteld door een publiekrechtel i jk or-
gaan. Wi j achten het begrip ca .o . voldoende ruim en zijn het derhalve niet 
eens met de opvatt ing van de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat uitdrukkeli jk 
zou moeten worden bepaald, dat de bevoegdheden van de ondernemings-
raad ook moeten wi jken voor andere regelingen tussen de ondernemers en 
een of meer vakverenigingen. 

Artikel 32c 

Ten aanzien van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie, of het niet 
wat overdreven is zonder meer aan te nemen, dat voor alle onderdeelcom-
missies de artikelen 23, 23a en 23b van toepassing moeten zijn, merken wi j 
op dat artikel 32c slechts van toepassing is, indien de ondernemingsraad 
aan de onderdeelcommissies de bevoegdheid heeft ver leend tot het plegen 
van overleg met degene die de leiding heeft van het betrokken onderdeel. 
Aan het verlenen van die bevoegdheid zal de ondernemingsraad niet in alle 
gevallen behoefte hebben. Aan de andere kant moet bedacht worden dat 
door samenvoeging van ondernemingen soms «ondernemingen» in de zin 
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van de wet ontstaan, waarvan de afzonderli jke onderdelen meer dan 100 
werknemers kunnen omvat ten. In die gevallen kan het instellen van onder-
deelcommissies met vol ledige bevoegdheden een zinvol alternatief vormen 
voor het instellen van een eigen ondernemingsraad. Wi j bli jven overigens 
bij onze opvat t ing, dat de ondernemingsraad van deze bevoegdheid een ge-
past gebruik moet maken. 

HOOFDSTUK V 

Artikel 43, vijfde lid 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen zich af, of het wel verstanding is het 
aantal studiedagen te laten cumuleren voor werknemers die lid zijn van een 
ondernemingsraad en van een groeps- of centrale ondernemingsraad. In het 
algemeen lijkt ons dit toch wel een goede zaak. Groeps- en centrale onderne-
mingsraden komen in hoofdzaak voor bij de grotere en samengestelde con-
cerns. De kennis van zaken die in deze concernverhoudingen nodig is, is in 
de regel niet eenvoudig en vergt derhalve extra schol ing en vorming . Een 
belangri jk element bij de scholing en vo rm ing is ook de groepsgewijze vor-
m ing . Gepropageerd word t dan ook, dat ondernemingsraden in hun geheel 
een schol ings- en vormingscursus volgen. Die vo rm ing is zo mogel i jk nog 
belangri jker voor groeps- en centrale ondernemingsraden, die veelal be-
staan uit leden die over het land verspreid werken en elkaar niet kennen, dan 
voor gewone ondernemingsraden. Daarvoor dient dan ook afzonderli jk t i jd 
ter beschikking te staan. 

Artikel 35 

Met de leden van de V.V.D.-fractie zijn w i j het eens, dat het vermelden van 
de aan groeps- en centrale ondernemingsraden toekomende bevoegdheden 
in het reglement van die ondernemingsraden eigenli jk in stri jd is met het 
karakter van het reglement. Bovendien heeft de praktijk geleerd, dat het op-
sommen van deze bevoegdheden niet goed mogel i jk is. Daarom hebben wi j 
bij nota van wi jz ig ingen het artikel in dit opzicht vereenvoudigd. 

HOOFDSTUK VI 

Artikel 36 

Door de leden van de P.v.d.A.-fractie word t op enkele punten een eigen 
vorderingsrecht voor de ondernemingsraad bepleit. Wi j kunnen ons met dit 
voorstel verenigen en stellen daarom bij nota van wi jz ig ingen een aanvul-
l ing van het tweede en het derde lid voor. Het aanwijzen van de voorzitter als 
degene die de ondernemingsraad in rechte ver tegenwoord ig t is een noodza-
kelijke formal i te i t , die niet afwijkt van hetgeen ook voor andere organen ge-
bruikelijk is. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. v inden het verder bevreemdend, 
dat ondernemingsraadsleden een dwangsom opgelegd kunnen kri jgen. Wi j 
v inden deze regeling bij nader inzien ook niet bevredigend en stellen daar-
om bij Nota van wi jz ig ing een andere oplossing voor. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen, of een besluit van de ondernemer 
waarover hij volgens deze wet het advies van de ondernemingsraad moet 
vragen of diens ins temming behoeft, zonder dat de ondernemingsraad ad-
vies heeft ui tgebracht of een instemmingsbesl iss ing heeft genomen, al dan 
niet rechtsgeldig is. 

Ten aanzien van het adviesrecht geldt het volgende. De artikelen 25 en 30 
bevatten een verpl icht ing voor de ondernemer om de ondernemingsraad in 
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de gelegenheid te stellen advies uit te brengen; zij bevatten echter geen ver-
pl icht ing voor de ondernemingsraad om te adviseren. Een vorder ing op 
grond van artikel 36 kan in dit geval dus geen ui tkomst brengen. Wanneer de 
ondernemingsraad niet binnen redelijke termi jn advies uitbrengt of wanneer 
het duideli jk is, dat de ondernemingsraad geen advies wi l u i tbrengen, kan 
de ondernemer het besluit echter zonder meer rechtsgeldig nemen. Hij dient 
de ondernemingsraad alleen zo spoedig mogel i jk van het besluit in kennis te 
stellen. 

Gaat het om een onderwerp van artikel 25, dan moet de ondernemer nog 
het advies vragen van de ondernemingsraad over de ui tvoer ing van het be-
sluit. Tevens is hij verpl icht om de ui tvoer ing van zijn besluit gedurende 
twee weken op te schorten. Daarna kan het worden ui tgevoerd, tenzij de on-
dernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam op grond van een 
door de ondernemingsraad bij haar ingesteld beroep voor lopige voorzienin-
gen treft of tot het oordeel komt, dat de ondernemer bij afweging van de be-
trokken belangen niet in redeli jkheid tot zijn besluit had kunnen komen en 
bepaalde maatregelen treft. 

Ten aanzien van het instemmingsrecht regelt artikel 27 de rechtsgevolgen 
van het niet verkri jgen van de ins temming van de ondernemingsraad. Een 
dergelijk besluit is niet ig, tenzij de rechter het tegendeel verklaart. 

Ten aanzien van de bezwaren van de bedoelde leden tegen de dwangsom-
constructie verwijzen wi j naar onze voorstel len in de nota van wi jz ig ingen. 

Anders dan de leden van de V.V.D.-fractie menen, bevat de wet voor de 
ondernemingsraad geen verpl icht ing tot over leg, die met behulp van de 
rechter zou kunnen worden afgedwongen. Niettemin hebben w i j het voor-
stel van deze leden om in artikel 36, tweede l id, ook aan de ondernemer een 
vorderingsrecht jegens de ondernemingsraad te geven, gevolgd. De onder-
nemer kan er met name belang bij hebben, dat de ondernemingsraad zich 
houdt aan de bepalingen van het krachtens de wet vastgestelde reglement, 
en voorts dat hij geen handel ingen verricht die in stri jd zijn met de wet. 

Wat de vraag van deze leden over lid 3 betreft, merken wi j op dat uiteraard 
de rechter beslist of een besluit nietig is. De leden van de G.P.V.-fractie heb-
ben nog gevraagd, of aan de ondernemer zelf ook niet het recht verleend 
moet worden de naleving te vorderen van hetgeen bij of krachtens deze wet 
is bepaald omtrent het instellen van een ondernemingsraad, het vaststellen 
van een voor lopig reglement van die raad en omtrent de kandidaatstel l ing 
en de verkiezingen. Dit achten wi j niet gewenst, omdat het hier ten dele ver-
pl ichtingen van de ondernemer zelf betreft en ten dele verpl icht ingen, bij de 
naleving waarvan de ondernemer geen eigen belang heeft. 

HOOFDSTUK VII 

Artikel 37 

De leden van de C.P.N.-fractie zijn van mening, dat teveel aangelegenhe-
den worden onderworpen aan het oordeel van de bedri j fscommissies, die 
naar hun mening onaanvaardbaar grote bevoegdheden hebben, mede ge-
zien de samenstel l ing van deze commissies. Zij zouden - volgens dezelfde 
leden - de ondernemer tot steun zijn. De algemene opzet van de geschil len-
regelingen in de wet is zoals reeds opgemerkt deze, dat beleidsgeschil len 
onderworpen zijn aan het oordeel van de bedri j fscommissies, met in de be-
langrijkste gevallen de mogel i jkheid van beroep op de Minister van Sociale 
Zaken, en dat jur idische geschil len onderworpen zijn aan het oordeel van de 
kantonrechter; daarnaast word t dan nog voorgesteld het beroepsrecht van 
de ondernemingsraad, waarbi j bepaalde beleidsbeslissingen marginaal ge-
toetst kunnen worden door de ondernemingskamer van het gerechtshof te 
Amsterdam. 

Ten gevolge van de uitbreiding van bevoegdheden en de verzelfstandi-
ging van de ondernemingsraad word t het aantal beleidsgeschil len dat aan 
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het oordeel van de bedr i j fscommissie word t onderworpen , in dit wetsont-
werp aanzienlijk u i tgebreid. Daardoor worden echter ook de bevoegdheden 
van de bedr i j fscommissie noodzakeli jkerwijze ui tgebreid. Of de paritaire sa-
menstel l ing van de bedr i j fscommissie wel het meest geschikt is o m deze be-
leidsgeschil len te beslechten, is een kwestie van afweging van de mogel i jke 
al ternat ieven. Wi j komen daarop bij de bespreking van artikel 39 terug. Wi j 
delen echter geenszins het oordeel van de leden van de C.P.N.-fractie, dat de 
bedr i j fscommissie de ondernemer tot steun zou zijn. Op welke gegevens 
stoelt dit oordeel? 

Artikel 39 

Door de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U., de P.v.d.A., 
de V.V.D. en de P.P.R. is kritiek geleverd op ons voorstel om de bedr i j fscom-
missies de verpl icht ing op te leggen een voorzit ter buiten de leden van de 
commiss ie te benoemen, met stemrecht. Zij vragen of de praktijk met de hui-
dige paritaire samenstel l ing van de bedr i j fscommissies moei l i jkheden heeft 
opgeleverd en ver langen een nadere mot iver ing van ons wi jz ig ingsvoorstel . 
Er bestaan op dit ogenbl ik 73 bedr i j fscommissies. De huidige Wet op de on-
dernemingsraden bevat 13 bepal ingen waar in een beroep op de bedri j fs-
commiss ie is opengesteld. Aanvankel i jk hebben de bedr i j fscommissies 
zich voornamel i jk bezig gehouden met de goedkeur ing van voor lopige en 
def ini t ieve reglementen. Daarover zijn ons geen noemenswaardige moeil i jk-
heden bekend. De laatste t i jd valt echter een verschuiv ing in de werkzaam-
heden van de bedr i j fscommissies te constateren naar geval len waar in hun 
bemiddel ing word t ver langd ter beslechting van beleidsgeschil len tussen de 
ondernemingsraad en de ondernemer. Deze tendens valt mede af te leiden 
uit het (toenemende) aantal geval len waar in op grond van artikel 44 van de 
wet beroep word t ingesteld bij de Minister van Sociale Zaken. Dit wetsont-
werp brengt aanzienlijk meer bepal ingen waar in een beroep op de bedrijfs-
commiss ie mogel i jk word t gemaakt, nameli jk 20. Mede ten gevolge daarvan 
voorzien w i j een sterke ui tbreid ing van het aantal gevallen waarin de tussen-
komst van de bedr i j fscommissie zal worden ingeroepen ter beslechting van 
beleidsgeschil len tussen de ondernemingsraad en de ondernemer. Ten aan-
zien van deze belangri jke taak blijkt de paritaire samenstel l ing van deze com-
missies echter wel moei l i jkheden te geven. Ons zijn een aantal gevallen ter 
ore gekomen waar in een bedr i j fscommissie ten gevolge van het staken van 
de s temmen niet tot een beslissing heeft kunnen komen. Dat is uiteraard 
zeer bezwaarli jk. Daarom hebben wi j gezocht naar een oplossing, met be-
houd van de bestaande structuur. Deze oplossing is niet door de SER gead-
viseerd en het door ons gesignaleerde probleem is niet in de SER ter sprake 
gekomen, waarschi jnl i jk omdat deze problematiek pas de laatste t i jd naar 
voren is gekomen. Voor de toekomst voorzien wi j echter, dat dit probleem 
een groter d i lemma zal gaan vo rmen. Uiteraard zijn ook andere oplossingen 
denkbaar, zoals bij voorbeeld arbitrage. Wi j hebben echter de indruk, dat het 
bedri j fsleven zelf voor deze mogel i jkheden niet veel zal voelen. Het gaat hier 
t rouwens ook niet om jur idische aangelegenheden, maar om beleidsgeschiN 
len. Ons voorstel leidt er inderdaad toe, dat het thans gebruikeli jke wisselen-
de voorzit terschap in de toekomst niet meer zal zijn toegestaan. Aan welke 
vereisten de externe voorzit ter zal moeten vo ldoen, valt in het algemeen 
moei l i jk aan te geven. Het zal in elk geval iemand moeten zijn die in eerste 
instantie de door werknemers en ondernemers aangewezen leden van de 
bedr i j fscommissie tot het nemen van een besluit kan brengen, maar die - zo 
nodig - ook zelf de verantwoordel i jkheid voor een besluit kan en wi l nemen 
door bij staking van s temmen zijn stem als doors laggevend uit te brengen. 

Artikel 41 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn van mening, dat de verzwaring van de 
taak van de bedr i j fscommissies het extra noodzakelijk maakt om de kosten 
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daarvan niet langer te laten drukken op de organisaties die de leden ervan 
benoemen. Voor zover ons bekend, heeft dit punt bij de betrokken organi-
saties n immer grote problemen opgeleverd. Financiering van de kosten 
door de organisaties zelf heeft het voordeel , dat dit een natuurl i jke rem legt 
op de hoogte van de kosten. Ons streven is om deze kosten zo laag mogel i jk 
te houden. Niettemin wi l len wi j de door de leden van de P.v.d.A.-fractie 
voorgestelde f inanciering uit de middelen van de SER aan deze Raad ter be-
studering voor leggen. 

Artikel 44, eerste lid 

De leden van de K.V.P.-' A.R.P.- en C.H.U.-fracties vragen zich af' of het wel 
verstandig is de Minister van Sociale Zaken te belasten met het doen van 
een uitspraak in beroep inzake een afwi jk ing van het wettel i jk voorgeschre-
ven aantal uren en dagen voor beraad en voor schol ing en vorming (artikel 
18, derde lid). Zij zijn bevreesd voor een ongewenste precedentwerking en 
geven - bij handhaving van de bepal ing - de voorkeur aan overleg met de 
Minister van Economische Zaken. Wi j delen de vrees van deze leden voor 
precedentwerking niet. De algemene regel staat in de eerste twee leden van 
artikel 18, waarop het derde lid voor individuele gevallen een uitzondering 
mogel i jk maakt. Aangezien de in het derde lid bedoelde afwi jk ing niet collec-
tief, maar slechts individueel kan worden toegestaan, zal een dergelijke af-
wi jk ing niet als precedent beschouwd kunnen worden. Het dwingend voor-
schri jven van overleg met de Minister van Economische Zaken over be-
roepszaken met betrekking tot de toepassing van artikel 18, derde l id, is niet 
gewenst. Dit zou dan ook voor andere beroepszaken ingevoerd moeten wor-
den. Zo nodig kan alti jd informeel overleg plaatsvinden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben juist begrepen, dat ingevolge de 
Wet administrat ieve rechtspraak overheidsbeschikkingen van de beschikkin-
gen Van de Min is tervan Sociale Zaken op grond van artikel 44 beroep bij de 
Afdel ing rechtspraak van de Raad van State open staat. Het AROB-beroep is 
echter beperkt tot de beschikkingen van de Minister van Sociale Zaken. Van 
de besluiten van de bedri j fscommissies is n immer AROB-beroep mogeli jk, 
hetzij omdat daartegen beroep op de Minister van Sociale Zaken open staat, 
hetzij omdat zij vermeld staan op de negatieve lijst van artikel 6 Wet AROB. 

Artikel 44, derde lid 

De leden van de V.V.D.- en P.P.R.-fracties vragen, waarom het advies van 
de SER om een termi jn voor te schri jven waarbinnen de bedri j fscommissies 
een beslissing moeten nemen, niet is gevolgd. Wi j zien daarin echter wein ig 
hei l ; een dergelijk voorschrif t zou het door ons in het algemeen nutt ig 
geachte overleg tussen de bedri j fscommissie en de betrokkenen kunnen 
schaden. Goed overleg kan t i jd kosten en het in de wet opnemen van een 
vaste termi jn voor het nemen van een besluit zal het overleg onzes inziens 
niet bevorderen, maar slechts tot een vergrot ing van het aantal beroepsza-
ken leiden. 

HOOFDSTUKVIII 

Artikel 48, tweede lid 

De suggestie van de leden van de P.v.d.A.-fractie om de mogel i jkheid te 
openen, dat het voor lopig reglement ook gedeeltelijk door de bedri j fsconv 
missie kan worden goedgekeurd, is bij nota van wi jz igingen opgevolgd. 
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Artikel 49 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben er bezwaar tegen, dat de Arbeids-
inspectie niet alleen aan de ondernemingsraad maar ook aan de onderne-
mer inl icht ingen kan vragen omtrent het funct ioneren van de onderne-
mingsraad. Deze leden menen dat de ondernemer bij dit funct ioneren niet 
nauwer betrokken is dan andere derden, zoals het personeel en de vakbewe-
g ing. Dat is onzes inziens echter toch niet juist. Bovendien zullen vele door 
de Arbeidsinspectie interessante gegevens, zoals bij voorbeeld die met be-
trekking tot de samenstel l ing van het personeel, het beste door de onderne-
mer verstrekt kunnen worden . Wi j kunnen het bezwaar van voornoemde le-
den dan ook niet delen. 

Artikel 49a 

De bezwaren van de leden van de P.v.dA.-fractie tegen dit artikel, met na-
me dat de ondernemer daarvan misbruik zou kunnen maken om de vakbe-
weg ing buiten de deur te houden, zijn voor ons minder begri jpeli jk. Indien 
deze leden daarmee bedoelen, dat de medezeggenschap door middel van 
ondernemingsraden voor werknemers in de ondernemingen buiten de wet 
o m slechts tot stand mag komen, indien en voor zover di t mede door de vak-
organisatie word t bepaald, dan miskennen zij onzes inziens toch dat dit in 
eerste instantie een zaak is van de betrokkenen in de onderneming, waarbi j 
voor de overheid en de vakbeweging slechts een st imulerende rol is wegge-
legd. Ook voor de bevoegdheden van de in artikel 49a bedoelde onderne-
mingsraden gelden overigens de artikelen 27, derde l id, en 32b, volgens we l -
ke artikelen ca.o."bepal ingen waar in bepaalde onderwerpen inhoudel i jk zijn 
geregeld, voorgaan boven de eerstbedoelde bevoegdheden. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen, of niet beter gewacht kan worden 
op het door de SER uit te brengen advies naar aanleiding van de adviesaan-
vrage van de Minister van Sociale Zaken van 23 april 1971 met betrekking tot 
de medezeggenschap in ondernemingen met minder dan 100 werknemers. 
Onverminderd de bedoelde regel ing, achten w i j de bepaling van artikel 49a, 
waardoor een wettel i jke basis word t gegeven aan de vr i jwi l l ige toepassing 
van de wet en waaraan in de praktijk behoefte is gebleken, echter een goede 
zaak. Voor het openen van de mogel i jkheid tot het gedeelteli jk van toepas-
sing verklaren van de wet voelen wi j in dit kader niet veel. Dat zou tot wi l le-
keur van de zijde van de ondernemer kunnen leiden. 

Nieuw artikel 

De leden van de fractie van D'66 achten het wensel i jk dat exper imenten op 
het gebied van ondernemingsdemocrat iser ing zoveel mogeli jk binnen het 
kader van deze wet kunnen plaatsvinden, o.m. krachtens artikel 32a. Inder-
daad kan door middel van dat artikel geëxperimenteerd worden met grotere 
bevoegdheden van de ondernemingsraad. Wi j wi jzen er echter op, dat expe-
r imenten van verdergaande aard, met name waarbi j de e igendom van de 
produkt iemiddelen betrokken is, niet gemakkeli jk langs die weg tot stand 
kunnen worden gebracht. De Wet op de ondernemingsraden is immers, zo-
als ook uit de gebruikte termino log ie blijkt, bedoeld om te funct ioneren in 
ondernemingen waarvan de produkt iemiddelen niet het e igendom zijn van 
degenen die er werken. 

Het aan de ondernemingsraad verlenen van rechtspersoonli jkheid achten 
wi j onwenseli jk. Om te beginnen kan het verwarr ingwekkend zijn wanneer in 
een onderneming naast de ondernemer-rechtspersoon ook nog organen 
met rechtspersoonli jkheid funct ioneren. Materieel gezien levert de rechts-
persoonl i jkheid van de ondernemingsraad bezwaren op, omdat dit o.m. de 
bevoegdheid geeft met derden buiten de onderneming rechtshandel ingen 
aan te gaan, terwi j l de ondernemingsraad uitslui tend bedoeld is om intern 
werkzaam te zijn. Wi j kunnen ook t rouwens niet inzien, waarom het in het al-
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gemeen wensel i jk of noodzakeli jk zou zijn de ondernemingsraad een zodani-
ge bevoegdheid te geven. De door Breman Beheer NV gemaakte construc-
ties zijn ons inziens geen bewi js van deze noodzaak. 

Artikel IV B 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben grote bezwaren tegen de voorge-
stelde wi jz iging in de artikelen 158 en 268 van het tweede boek BW, waar in 
bepaald word t dat de ondernemingsraad zijn «structuurwet-bevoegdheden» 
niet uitoefent dan nadat daarover ten minste éénmaal overleg is gepleegd 
tussen de vennootschap en de ondernemingsraad. Onjuist is onzes inziens 
de stell ing van deze leden, dat een vergel i jkbare verpl icht ing tot overleg niet 
zou gelden voor de aandeelhouders. Dat overleg v indt immers plaats in de 
algemene vergader ing van aandeelhouders, die door de bestuurders en de 
commissarissen word t b i jgewoond en waar in dezen een raadgevende stem 
hebben (artikel 17, vierde l id, Boek 2 BW). Bovendien word t de algemene 
vergadering van aandeelhouders in de regel voorgezeten door de presi-
dent-commissar is. Ook het bezwaar van deze leden, dat de voorgestelde re-
gel ing het door hen zo zeer bekrit iseerde coöptat iepr incipe bij de benoe-
ming van commissarissen onderstreept, delen wi j niet. Zolang dit stelsel 
geldt past de voorgestelde regel ing onzes inziens zeer goed daar in. 

Artikel V 

Terecht hebben de leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen, dat het in dit ar-
tikel gaat om de strafbaarstel l ing van de ondernemer, indien deze de bepa-
l ingen van artikel 25, vi j fde l id, of artikel 26, zesde l id, overtreedt. In de me-
morie van toel icht ing is ten aanzien hiervan slechts opgemerkt , dat deze 
strafbaarstell ing nodig is omdat aan de ondernemingsraad, indien deze een 
vorder ing zou instellen op grond van artikel 36, geen dwangsom zou kunnen 
worden toegekend. 

Zoals w i j hierboven bij artikel 36 reeds uiteen gezet hebben, achten w i j het 
middel van de dwangsom ook voor andere gevallen minder goed bruikbaar, 
zodat w i j naar andere oplossingen hebben gezocht, die ten aanzien van de 
ondernemer neerkomen op het strafbaar stellen van het niet nakomen van 
door de rechter opgelegde verpl icht ingen. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . Boersma 

De Minister van Justi t ie, 
A. A. M. van Agt 

De Minister van Economische Zaken, 
R. F. M. Lubbers 
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