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Algemeen 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. delen mede, niet ge-
rust te zijn over de toepassing van artikel 14, tweede l id, onder h, van de wet 
door de verzelfstandigde ondernemingsraad. 

Zij delen niet onze mening dat het naar buiten brengen van een voor lopig 
oordeel niet de indruk zal wekken van een ingenomen standpunt en merken 
daarbij op, dat een college zich niet zo gemakkeli jk door een ander laat over-
tuigen als een enkel persoon. Dit laatste wi l len wi j in zijn algemeenheid niet 
bestr i jden. Wel wi jzen wi j erop, dat de huidige wet de gekozen leden ook niet 
verbiedt om (na vooroverleg) als een gesloten eenheid op te treden. 

Verder merken wi j op, dat ook onder de huidige wet het voor lopig oordeel 
van de gekozen leden van de ondernemingsraad in een vergaderingsverslag 
kan worden neergelegd, indien het betrokken onderwerp in meerdere verga-
der ingen van de ondernemingsraad aan de orde komt. Wi j kunnen ons wets-
voorstel op dit punt dus geen ingri jpende verandering v inden. 

Het voorstel dat deze leden nog doen, om in de wet op te nemen dat het 
niet noodzakelijk is om over bepaalde onderwerpen een voor lop ig stand-
punt naar buiten bekend te maken, vinden wi j overbod ig , omdat de onder-
nemingsraad, zoals w i j eerder betoogden, die vr i jheid al heeft. Zou men op 
dit punt iets in de wet wi l len opnemen, dan zou dit een verbodsbepal ing 
moeten zijn. Maar zo'n bepaling zou ons beslist te ver gaan. Wi j v inden dat 
de ondernemingsraad zelf wel de verantwoordel i jkheid kan dragen ten aan-
zien van hetgeen hij al dan niet bekend maakt, waarbi j w i j er nog op wi l len 
wi jzen, dat het voort i jd ig bekend maken van voor lopige standpunten soms 
ook niet in het belang van de ondernemingsraad zelf zal zi jn. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie komen terug op een vi j f tal kernpunten, 
waarvoor zij opnieuw de aandacht vragen. Wi j gaan derhalve op deze pun-
ten nogmaals kort in. 

Het contact tussen de ondernemingsraad en de achterban 

De aan het woord zijnde leden zijn het met ons eens, dat er in de wet geen 
voorschri f ten moeten worden neergelegd hoe de contacten tussen de on-
dernemingsraad en zijn achterban moeten worden onderhouden. Zij v inden 
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echter, dat er wèl een voorschrift moet zijn dat er een zodanig contact moet 
plaatsvinden en noemen daarbij in één adem het begrip verantwoordings-
vergaderingen. Juist uit dit laatste moet het hun echter toch duidelijk zijn, 
dat men geen bepalingen betreffende een verplichting tot contact kan opne-
men zonder tevens te regelen hoe dat moet gebeuren. Om die reden hand-
haven wij onze mening dat zo'n regeling niet gewenst is. 

De zelfstandigheid van de ondernemingsraad 

Wij betreuren het, dat de leden van de P.v.d.A.-fractie nog steeds van me-
ning zijn dat het wetsontwerp te weinig steun geeft voor een zelfstandige 
meningsvorming door de ondernemingsraad. 

Wij delen die mening niet. Ter toelichting van onze stelling dat het zelf ver-
zamelen van inlichtingen en gegevens door ondernemingsraadsleden tot 
ernstige praktische moeilijkheden zou kunnen leiden, wijzen wij erop dat het 
voor de ondernemingsleiding en voor ondernemingsfunctionarissen zeer 
bezwaarlijk kan zijn, wanneer ondernemingsraadsleden ieder afzonderlijk en 
al dan niet bij verschillende functionarissen om bepaalde inlichtingen en ge-
gevens komen vragen. Nog afgezien van het feit dat de betrokkenen daar-
door extra worden belast, dreigt ook nog het gevaar dat de verstrekte inlich-
tingen en gegevens onderling niet overeenstemmen, wat tot verwarring kan 
leiden. Bovendien kan het ook nog de goede werking van de ondernemings-
raad zelf (intern) belemmeren. Daarom bepaalt het wetsontwerp dat de ge-
wenste gegevens gekanaliseerd (door en aan de ondernemingsraad als zo-
danig) dienen te worden verstrekt. 

Uiteraard verbiedt de wet in het geheel niet, dat afzonderlijke onderne-
mingsraadsleden zich in het bedrijf over bepaalde onderwerpen (nader) 
oriënteren. Daarvoor dient onder meer het in artikel 18, eerste lid, toegesta-
ne beraad. Maar een algemene verplichting van de ondernemer of van on-
dernemingsfunctionarissen om op alle in dat kader gestelde vragen te ant-
woorden (en daarop komt het voorstel van de hier aan het woord zijnde le-
den toch feitelijk neer), lijkt ons onder meer om de hierboven genoemde be-
zwaren niet redelijk. 

De bevoegdheden van de ondernemingsraad 

Ten aanzien van de aanvullende voorstellen die de leden van de P.v.d.A.-
fractie onder dit hoofd hebben gedaan, merken wij op dat het er niet zo zeer 
om gaat dat een advies- en beroepsrecht ten aanzien van de betrokken pun-
ten niet mogelijk zou zijn, als wel dat een dergelijk recht ons gezien de ont-
wikkeling van het ondernemingsraadwerk prematuur voorkomt. 

Ten aanzien van het beroepsrecht tegen het afwijzen van initiatief-voor-
stellen van de ondernemingsraad zijn wij van oordeel dat hieromtrent na-
dere studie nodig is. In dit verband wijzen wij erop dat het toch nog wel wat 
anders is een ondernemer door middel van de rechter te dwingen iets te 
doen wat hij niet van plan was, dan hem te noodzaken een door hem voor-
genomen besluit niet uit te voeren. Het eerste gaat veel verder, vooral als 
men bedenkt dat het aantal denkbare initiatief-voorstellen praktisch onbe-
grensd is. Bovendien zijn er nog andere moeilijkheden. Is de onredelijkheid 
van het niet uitvoeren van een initiatief-voorstel even gemakkelijk aan teto-
nen als de onredelijkheid van een reeds genomen besluit? Is het door de on-
dernemer uitvoeren van zo'n voorstel even gemakkelijk te controleren en af 
te dwingen als het niet uitvoeren of weer ongedaan maken van een onderne-
mersbesluit? Dit zijn slechts enkele redenen, waarom wij dit punt voorlopig 
zouden willen laten rusten. 

De overlegprocedures krachtens de artikelen 23a en 25a 

Wij blijven van oordeel op deze punten geen nadere voorstellen te kunnen 
doen. Ten aanzien van de door de aan het woord zijnde leden bepleite aan-

Tweede Kamerzitting 1976-1977,13 954, nr. 12 2 



vulling van artikel 25a, derde lid, merken wij op dat het wetsontwerp de on-
dernemer geheel vrij laat om welke reden hij een nieuwe overlegvergade-
ring wil vragen. In het algemeen zal die reden niet zijn dat hij meent geen 
wijziging in zijn voorgenomen besluit te kunnen brengen, maar wèl dat hij 
prijs stelt op (zoveel mogelijk) overeenstemming met de ondernemingsraad. 
Hij zal dan veelal bereid zijn zelf ook nog wijziging in zijn plannen te brengen. 
Wij vinden het niet nodig, de voorgestelde procedure verder te verzwaren 
door de ondernemer te verplichten dit allemaal vooraf schriftelijk en gemoti-
veerd uit de doeken te doen. 

De verhouding tussen ondernemingsraad en vakbeweging 

Wij blijven van oordeel dat de hier aan het woord zijnde leden de hier ge-
schetste problematiek niet juist zien. Indien een ondernemer (al dan niet met 
veel ongeorganiseerden in dienst) over een bepaald onderwerp geen over-
eenkomst met de vakbeweging wil sluiten, zal hij daartoe ons inziens ook 
niet overgaan wanneer men de ondernemingsraad verbiedt zich met het be-
trokken onderwerp bezig te houden. Het enige wat men met een dergelijk 
verbod bereikt, is dat geen enkele werknemersvertegenwoordiging dan nog 
enige inspraak heeft. Dat lijkt ons een ongewenste situatie. Hetzelfde geldt 
wanneer men de ondernemer zou verbieden aan de ondernemingsraad be-
voegdheden toe te kennen (of dat te doen zonder toestemming van de vak-
beweging). Zo'n bepaling zou ons inziens het contact tussen die onderne-
mer en de vakbeweging niet verbeteren en slechts tot gevolg hebben dat de 
medezeggenschap niet wordt uitgebreid. De vrees die deze leden hebben, 
dat artikel 32a gebruikt zou kunnen worden om aan de ondernemingsraad 
ook bevoegdheden toe te kennen op het terrein van de primaire arbeids-
voorwaarden, achten wij niet zo gegrond, mede omdat het aantal onderne-
mingen dat niet onder een ca.o. valt afneemt. 

Naar aanleiding van de opmerkingen en vragen van de leden van de 
V.V.D.-fractie willen wij nog het volgende antwoorden. 

Onze stelling dat wanneer de huidige ondernemingsraden onbevredigend 
zouden functioneren geen structurele verbeteringen mogelijk zouden zijn, 
leidt voor ons niet tot de conclusie dat wij deze verbeteringen nodig vinden, 
omdat de huidige ondernemingsraden zo bevredigend functioneren. Wij 
hebben immers meermalen gesteld dat, hoewel de ondernemingsraden in 
het algemeen bevredigend functioneren, zeker nog een verdere verbetering 
mogelijk is. Het wantrouwen over onze bedoelingen in dezen wijzen wij van 
de hand. Ook al verandert de ondernemingsraad principieel niet van karak-
ter, er kan volgens ons toch wel van maatschappijhervormende voorstellen 
worden gesproken. Men moet hierbij trouwens niet zozeer aan de samen-
stelling van de ondernemingsraad denken als aan de uitbreiding van zijn be-
voegdheden. 

Een directe bijdrage aan een ontwikkeling naar arbeiderszelfbestuur levert 
dit wetsontwerp niet. Wij hebben reeds eerder betoogd, dat voor arbeiders-
zelfbestuur nog heel andere dingen nodig zijn dan een ver gaande mate van 
medezeggenschap en wel met name een wijziging in de eigendomsverhou-
dingen. Aangezien echter voor arbeiderszelfbestuur wel een zekere mate 
van mondigheid van de werknemers nodig is, zou men wellicht kunnen zeg-
gen dat iedere regeling die de mondigheid vergroot, indirect ook een bijdra-
ge tot arbeiderszelfbestuur betekent. Maar dat vinden wij toch geen argu-
ment om het huidige voorstel achterwege te laten. 

Van de beschouwingen die prof. dr. F. J. H. M. van der Ven over het wets-
ontwerp heeft gegeven, hebben wij kennis genomen. Het is ons echter in 
dit korte bestek niet mogelijk op deze beschouwingen diep in te gaan. De 
kern van zijn betoog is, dat hij niet overtuigd is van het nut de ondememings-
raad te verzelfstandigen. Hij ziet hierin een streven naar politisering van de 
onderneming en zegt dit verband dat dit streven een immanente dynamiek 
heeft, die de weg zal openen voor nieuwe onrust en verder gaande politieke 
eisen. 
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Wij hebben nooit willen ontkennen, dat er voorstanders van de verzelf-
standiging van de ondernemingsraad zijn, die zich door dit politiserende 
streven laten leiden. Wij hebben echter altijd betoogd dat dit geen reden 
mag zijn om deze verzelfstandiging achterwege te laten, omdat iemand die 
beslist wil politiseren of polariseren dat in elke denkbare constellatie zal 
trachten te doen. Ook de huidige wet biedt daartoe volop gelegenheid en wij 
geloven niet dat deze situatie nu juist ten gevolge van ons voorstel zal verer-
geren. Wij hebben integendeel de indruk dat degenen die zo sterk hechten 
aan de huidige samenstelling van de ondernemingsraad (als symbool van 
het door hen gewenste harmoniemodel), in de ondernemingsraad méér zien 
dan hij in werkelijkheid is. Er vindt in de huidige ondernemingsraad wel 
overleg plaats (overigens niet eens altijd in harmonie), maar het is niet, zoals 
vaak wordt gedacht, een orgaan waarin gezamenlijk voor de onderneming 
bindende besluiten worden genomen. Integendeel, wanneer de onderne-
mingsraad tot een advies of een instemmingsbesluit gekomen is, moet de 
ondernemingsleiding daarna nog zelfstandig beslissen, of en in hoeverre zij 
haar voorgenomen besluiten zal uitvoeren. Er is dus ook thans altijd een 
dubbele besluitvorming nodig en ons voorstel brengt dus op dit punt geen 
nieuws, maar maakt slechts de feitelijke situatie duidelijker. In ons voorstel 
vertegenwoordigt de ondernemingsraad duidelijker het personeel. Het 
noodzakelijke overleg met de directie (al dan niet in harmonie) wordt ver-
plaatst naar de overlegvergadering. 

De vragen die deze leden gesteld hebben over de grondslag van onze op-
vattingen, hebben wij naar onze mening voldoende beantwoord. Er is geen 
onderzoek geweest naar de zogenaamde onjuiste beeldvorming, maar de 
ontevredenheid van veel werknemers over de samenstelling van de onder-
nemingsraad blijkt duidelijk uit publikaties van vakorganisaties en ook uit 
het SER-advies (blz. 15 e.v.). 

Deze leden verduidelijken verder hun bezwaren tegen de nieuwe opzet 
van de ondernemingsraad, maar wij kunnen slechts herhalen dat wij hun 
vrees voor polarisatie en verarming als gevolg van deze opzet niet delen. Wij 
zijn dus ook niet van oordeel dat de door ons voorgestelde organisatorische 
opzet de thans bestaande organisatorische synthese tussen vertegenwoor-
diging en overleg verzwakt. Wij zijn er nl. niet van overtuigd dat deze ook 
ons inziens noodzakelijke systhese beslist op de thans bestaande wijze ge-
stalte moet krijgen. 

Het lijkt ons niet juist dat, omdat de bestuurder geen deel meer uitmaakt 
van de ondernemingsraad, de besprekingen in die raad voortaan uitsluitend 
aan de hand van schriftelijke stukken zullen kunnen plaatsvinden. Wij gelo-
ven dat de vraag of er stukken geproduceerd zullen worden, evenals thans 
voornamelijk zal afhangen van de aard van het onderwerp. Voor zover er in 
de huidige situatie stukken opgesteld zouden worden, zal de ondernemer 
dat ons inziens blijven doen en deze toezenden aan de ondernemingsraad. 
In andere gevallen zal hij te kennen geven met een mondelinge toelichting te 
zullen komen. In beide gevallen zal de ondernemingsraad zowel vóór als na 
een overlegvergadering zijn besprekingen kunnen houden. De vraagstellers 
gaan er bovendien ons inziens te veel van uit, dat in de ondernemingsraad 
uitsluitend door de ondernemer aan de orde gestelde onderwerpen in be-
spreking zullen komen. 

Naar aanleiding van de vraag van de hier aan het woord zijnde leden of 
het niet als wenselijk en redelijk moet worden beschouwd, hier te lande ge-
vestigde internationale ondernemingen vrij te stellen wat betreft het advies-
recht ten aanzien van de benoeming van bestuurders, delen wij mee, dat wij 
daartoe niet voldoende aanleiding zien. Deze leden gaan er wellicht van uit, 
dat er in dit opzicht een vergelijking gemaakt kan worden met het stelsel van 
commissarissenbenoeming bij grote vennootschappen. In dit verband mer-
ken wij op dat deze ondernemingen, voor zover ze internationaal genoemd 
kunnen worden, slechts zijn vrijgesteld van de invloed van de onderne-
mingsraad op commissarisbenoemingen, voor zover het holdings zijn en 
voor zover de meerderheid van de werknemers van het concern in het bui-
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tenland werkzaam is. Van meer belang vinden wij echter, dat de bevoegdhe-
den van de ondernemingsraad ten aanzien van de commissarisbenoeming 
veel verder gaan dan een adviesrecht. Een vrijstelling op dit gebied behoeft 
dus ons inziens nog niet direct gevolgen te hebben voor de invloed van de 
ondernemingsraad op bestuurdersbenoemingen. 

Wij hebben er met teleurstelling kennis van genomen, dat de leden van de 
P.P.R.-fractie nog niet inzien dat er geen keuze kan en moet worden gemaakt 
tussen vertegenwoordiging en overleg, omdat dit twee van nature bij elkaar 
behorende zaken zijn. Wij zijn nu geneigd aan te nemen, dat de betrokken 
woorden voor deze leden een geheel andere betekenis hebben dan in het 
spraakgebruik. Het is ons echter niet duidelijk welke. Wellicht menen zij, dat 
het begrip «overleg» inhoudt dat men naast de werknemersbelangen ook 
andere belangen moet behartigen. Maar wij hebben reeds meermalen be-
toogd, dat dit er ons inziens niet in ligt opgesloten. Het mag wel (en is zelfs 
zeer gewenst), maar het moet niet. 

Ook na de nadere uiteenzetting van deze leden is het ons niet duidelijk ge-
worden, welke faciliteiten in ons wetsvoorstel zijn verslechterd. Misschien 
verstaan zij onder verslechteringen het niet volledig inwilligen van al hun 
wensen op dit gebied, of op het gebied van de bevoegdheden. 

In hoeverre vergaderingen van de ondernemingsraad kunnen worden bij-
gewoond door personeelsleden, kan, zoals in de memorie van antwoord op 
blz. 8, voorlaatste alinea, reeds is opgemerkt, door die raad in zijn reglement 
worden bepaald. Wij voegen daar echter nog aan toe, dat de ondernemer 
tegen te vèr gaande bepalingen op dit punt bezwaar kan maken bij de be-
drijfscommissie, en dat ook goedgekeurde bepalingen nog niet betekenen, 
dat personeelsleden voor rekening van de onderneming de vergaderingen 
kunnen bijwonen. Ten aanzien van de openbaarheid van overlegvergaderin-
gen kunnen de ondernemer en de ondernemingsraad een afspraak maken. 
De wet regelt hierover niets. 

Ten aanzien van de opmerkingen van de leden van de C.P.N.-fractie herha-
len wij, dat de ondernemingsraad in de gewijzigde opzet geen orgaan zal zijn 
waarvan de beslissingsbevoegdheid hoofdzakelijk en eenzijdig bij de direc-
tie ligt. Zij die dit stellen, geven ons inziens hiermee een onjuiste voorstel-
ling van de gang van zaken. De ondernemingsraad is inderdaad een orgaan 
dat de werknemers vertegenwoordigt tegenover de directie. Rekening nou-
den met de onderneming en haar doelstellingen is daarbij uiteraard ge-
wenst, en doet aan het karakter van de ondernemingsraad als zodanig niets 
af. 

De indruk die de leden van de S.G.P.-fractie hebben, dat wij het maat-
schappijhervormend karakter van het wetsontwerp gebagatelliseerd heb-
ben, is ons inziens niet juist. De omstandigheid dat met name de wijziging in 
de samenstelling van de ondernemingsraad ons inziens geen principiële 
verandering in het karakter van dit instituut betekent, verhindert ons inziens 
geenszins dat deze wijziging toch wel als een belangrijke structurele verbete-
ring moet worden beschouwd. In ieder geval kan men ons inziens de belang-
rijke bevoegdheidsuitbreidingen als maatschappijhervormend aanmerken. 

Zoals reeds meermalen is opgemerkt, liggen aan de wijziging van de sa-
menstelling niet zo zeer rechtsgronden als wel praktische overwegingen ten 
grondslag. Wij menen dat dit in de stukken voldoende is toegelicht. De be-
voegdheidsuitbreidingen zijn, daarmee vergeleken, wat principiëler van 
aard. Wij zijn niet van mening dat wij met deze uitbreidingen zonder aankon-
diging overstappen op een ander spoor. Ons gehele voorstel draagt op dit 
punt juist de kenmerken van een voortbouwen aan een in gang zijnde ont-
wikkeling. Wat de gezagsverhoudingen in de onderneming betreft, hebben 
wij inderdaad willen betogen dat deze ook ' «an sich» niet onveranderlijk 
zijn. Wij geloven dus niet, dat gezagsverhoudingen «principieel» onaantast-
baar zijn. Maar wij willen niet zo ver gaan, dat wij eventuele veranderingen 
zouden willen verwezenlijken los van de daartoe in het persoonlijke vlak 
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aanwezige mogelijkheden. Dat het wetsvoorstel niet aankoerst op arbeiders-
zelfbestuur hebben wij elders reeds betoogd. Dat betekent echter niet, dat 
het stimuleren van experimenten geen goede zaak zou kunnen zijn. Wij vin-
den dat hier een taak voor de overheid kan liggen, omdat in een goed wer-
kend arbeiderszelfbestuur mogelijkheden gelegen kunnen zijn voor een opti-
male ontplooiing van de werknemer in de arbeidssituatie. Wij zijn niet van 
oordeel dat een zekere voorlichting en een zekere steun op dit gebied van 
overheidszijde direct opgevat moeten worden als een soort speerpuntbeleid, 
als wij de bedoeling van dit antwoord goed begrijpen. Er zit in ieder geval niet 
méér achter de beweegredenen van het wetsontwerp dan in de stukken gesteld 

Wij zien, anders dan deze leden, geen tegenspraak tussen hetgeen wij op 
blz. 4 van de memorie van antwoord aan de fractie van DS'70 hebben geant-
woord en onze beschouwingen op blz. 6 aan het adres van de P.v.d.A-fractie. 
Beide passages beogen hetzelfde uit te drukken, zij het dat niet steeds dezelf-
de bewoordingen gebruikt zijn. Om het nog eens samen te vatten: vertegen-
woordiging betekent het naar voren brengen van visies (wensen en inzich-
ten) van het personeel, waartoe uiteraard ook behoort het naar voren bren-
gen van de belangen van dat personeel (indien nodig). 

Naar aanleiding van de opmerkingen van deze leden inzake het verzame-
len van empirische kennis omtrent de wenselijkheid van structurele verbete-
ringen, merken wij op dat wij niet inzien waarom mededelingen en wensen 
van een grote vakorganisatie als de FNV, blijkend uit een SER-advies, «me-
thodologisch» niet even serieus genomen zouden mogen worden als een 
empirisch onderzoek. Indien dat niet zou mogen, zou in de staatkunde nooit 
rekening gehouden mogen worden met de wensen van partijen en andere 
organisaties. Daar komt nog bij, dat de bedoelde wijziging ons inziens ook 
op zich zelf (dus afgezien van de wensen van bepaalde groeperingen) als re-
delijk moet worden beschouwd. 

Wij zijn niet van mening dat het nodig is te bepalen dat de verschillende 
wetswijzigingen pas na een periode van bij voorbeeld twee jaar na de afkon-
diging in werking zouden mogen treden. Degenen die dat voorstellen over-
schatten ons inziens zeer sterk de eventuele moeilijkheden die aan de invoe-
ring van de wijzigingen verbonden zijn. Ons inziens kunnen na de inwer-
kingtreding van de wet de aanvankelijk ais ondernemingsraadvergaderin-
gen geplande bijeenkomsten thans als overlegvergaderingen worden ge-
houden. De gekozen leden van de bestaande ondernemingsraden treden 
daarbij krachtens wetsduiding als ondernemingsraad op. Zij moeten dan 
nog wel een voorzitter kiezen. De van toepassing zijnde procedureregels kan 
men uit de wet aflezen, evenals de nieuwe bevoegdheidsbepalingen. Uiter-
aard zal een en ander wel enige studie vergen, maar wij menen niet dat het 
nodig is de inwerkingtreding van de wet daarvoor uit te stellen. Met name de 
aanpassing van de bestaande reglementen kan ons inziens zeer wel voort-
gang hebben terwijl de ondernemingsraad reeds optreedt als zelfstandig or-
gaan. Ook thans worden eventuele reglementswijzigingen immers tussen 
het gewone ondernemingsraadwerk behandeld. 

Naar aanleiding van hetgeen deze leden vragen over onze gedachtengang 
ten aanzien van het zich afzetten tegen andere belangen dan die van de 
werknemers, merken wij op dat wij dit zich afzetten inderdaad niet altijd zon-
der meer negatief zouden willen beoordelen. Juist een confrontatie van 
belangen kan vaak een nuttig compromis of een nuttige synthese opleveren. 
Men mag deze gedachtengang als men dat wil dialectisch noemen, maar ze 
is gewoon praktisch bedoeld. 

Ten aanzien van de bezwaren van de leden van de P.S.P.-fractie tegen de 
regeling van hoofdstuk II, herhalen wij dat noch dit hoofdstuk, noch enig an-
der hoofdstuk de ondernemingsraad nieuwe stijl verplicht tot overleg met 
de ondernemer. Wij zijn wel van oordeel dat dit overleg nodig is, wil de ver-
tegenwoordigende functie tot haar recht komen, maar een juridische ver-
plichting tot overleg is er niet. Wij betreuren het, dat deze leden het tegenge-
stelde blijven volhouden. 
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Artikelen 

Artikel 4 

De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. komen terug op de 
beslissing van 29 maart 1976 van de eerste ondertekenaar van het wetsont-
werp om geen vrijstelling te verlenen van de verplichting tot het instellen 
van ondernemingsraden voor het gesubsidieerd bijzonder kleuter-, basis- en 
voortgezet onderwijs. Zij zijn van de juistheid van die beslissing niet over-
tuigd en bepleiten om alsnog een vrijstelling van de verplichting tot het in-
stellen van ondernemingsraden voor de sector van het bijzonder onderwijs 
te verlenen. 

Zoals in de memorie van antwoord werd opgemerkt, ligt deze kwestie 
thans weer voor beraad bij de Minister van Onderwijs en Wetenschappen. 
Wij menen derhalve niet opnieuw op de zaak te moeten ingaan, temeer niet 
omdat zij de uitvoering van de thans geldende wet betreft en geen verband 
houdt met de aan de orde zijnde voorstellen tot herziening van deze wet. Ui-
teraard zijn wij gaarne bereid over dit onderwerp bij de openbare beraadsla-
ging nader met de Kamer van gedachten te wisselen. 

Artikel 6, vierde lid 

De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. vragen opnieuw, 
waarom wij de beslissing omtrent een afwijking van het bepaalde in de eer-
ste drie leden van dit artikel bij de bedrijfscommissie willen leggen. Dit is ge-
daan teneinde een zo evenwichtig mogelijke regeling te treffen. Uiteraard 
zullen de ondernemingsraad en de ondernemer eerst trachten in onderling 
overleg tot overeenstemming te komen. Wordt die overeenstemming be-
reikt, dan is de vastlegging daarvan door de bedrijfscommissie louter een 
formaliteit. Wanneer de ondernemingsraad en de ondernemer in gezamen-
lijk overleg niet tot een oplossing kunnen komen, kan ieder van hen zich tot 
de bedrijfscommissie wenden om daarvan een onpartijdige beslissing te 
krijgen. Regeling van deze zaak middels het reglement van de onderne-
mingsraad, zoals in de huidige wet, lijkt ons minder juist, omdat het regie-
ment als zodanig in beginsel slechts de ondernemingsraad en niet de onder-
nemer bindt. Het is waar, dat de wet op andere plaatsen ook nog wel bepa-
lingen bevat op grond waarvan de ondernemingsraad in zijn reglement 
voorzieningen kan treffen die mede de belangen van de ondernemer raken. 
Wij hebben er echter naar gestreefd dit aantal gevallen enigszins te beper-
ken. 

Artikel 13 

De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. behouden zich hun 
oordeel nog voor omtrent ons voorstel de ontslagmogelijkheid te vervangen 
door de mogelijkheid van uitsluiting van deelname aan de werkzaamheden 
van de ondernemingsraad voor een bepaalde termijn. 

De leden van de P.P.R.-fractie vinden dit voorstel weliswaar een verbete-
ring, maar vragen zich af of de gronden voor uitsluiting niet in de wet zou-
uitsluiting kan doen. Zij vinden deze mogelijkheid in strijd met de door ons 
voorgestelde verzelfstandiging van de ondernemingsraad. Wij zijn echter 
van mening, dat de ondernemer groot belang blijft houden bij een zo goed 
mogelijk functioneren van de ondernemingsraad, met name in verband met 
het door hem met de ondernemingsraad te voeren overleg. De mogelijkheid 
dat een niet-lid van de ondernemingsraad dit initiatief kan nemen, kan ook 
het voordeel hebben dat de ondernemingsraadleden zich niet in eerste in-
stantie over het gedrag van een van hun medeleden behoeven uit te spre-
ken. 

De leden van de P.S.P.-fractie vinden het voorstel eveneens een verbete-
ring, maar vragen zich af of de gronden voor uitsluiting niet in de wet zou-
den behoren te worden vermeld, zulks ter verbetering van de rechtszeker-
heid. Naar onze mening is een scherpe opsomming van de gronden voor 
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uitsluiting niet te geven. Wij willen echter wel in de wet vastleggen, dat de 
grond voor uitsluiting van een lid van de ondernemingsraad in het alge-
meen gelegen dient te zijn in zodanig wangedrag dat dit een ernstige belem-
mering vormt voor het functioneren van de ondernemingsraad, ook in het 
overleg met de ondernemer. Het gaat daarbij dus bijvoorbeeld om inbreu-
ken op de democratische spelregels, niet om het uitspreken van een afwij-
kende mening of het innemen van een minderheidsstandpunt. 

Verder vragen deze leden zich af, of niet de mogelijkheid geschapen dient 
te worden dat ook de kiezers van het voor uitsluiting voorgedragen lid ge-
hoord dienen te worden. Wij merken in dit verband op, dat het de kiezers ui-
teraard vrijstaat zich tot de bedrijfscommissie te wenden. Zij zullen echter 
niet steeds in staat zijn zich een oordeel te vormen over het optreden van de 
betrokkene in de ondernemingsraad" of overlegvergaderingen. Mededaar-
om achten wij een wettelijk voorschrift in deze niet beslist noodzakelijk. 

Artikel 14, tweede lid, onder h 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen of het voorschrift betreffende de pu-
blikatie van verslagen niet moet worden aangepast, in verband met onze op-
vatting dat de ondernemingsraad niet verplicht is in zijn verslagen voorlopi-
ge standpunten bekend te maken over onderwerpen waarover nog in een 
overlegvergadering moet worden gesproken. Wij menen dat dit niet nodig 
is. Het betrokken voorschrift zegt namelijk alleen, dat de ondernemingsraad 
de bekendmaking moet regelen en bepaalt niet, hoe dat moet gebeuren. De 
ondernemingsraad heeft dus alle ruimte deze zaak zo te regelen of uit te voe-
ren als door ons is aangegeven. Een verbod tot bepaalde publikaties gaat ons, 
zoals wij in het algemene deel van deze nota reeds hebben aangegeven, te 
ver. Publikaties die het belang van de onderneming kunnen schaden, kun-
nen worden tegengegaan door ten aanzien van het betrokken onderwerp ge-
heimhouding op te leggen. De geheimhoudingsplicht werkt immers door in 
de verslaggeving. Verder mag men toch aannemen dat onderwerpen waaro-
ver de ondernemingsraad zich nog beraadt, door hom met de nodige ver-
trouwelijkheid omgeven zullen worden. 

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

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen ons oordeel over het mogelij-
ke gevaar, dat door het in ruime mate gebruik maken van de mogelijkheid 
tot het instellen van onderdeelcommissies een ongewenste suboverleg-
structuur zou kunnen ontstaan. 

Mede ten einde te voorkomen, dat van de in dit artikellid opgenomen mo-
gelijkheid een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt, hebben wij voorgesteld 
de instelling van onderdeelcommissies te doen plaatsvinden bij reglement. 
Ingevolge artikel 8, derde lid, moet de bedrijfscommissie de ondernemer 
over het reglement horen, zodat de ondernemer daarbij de mogelijkheid 
heeft zijn bezwaren tegen de instelling van een of meer onderdeelcommis-
sies kenbaar te maken. Zou de bedrijfscommissie onvoldoende rekening 
houden met gegronde bezwaren van de ondernemer, dan kan deze nog be-
roep instellen bij de eerste ondertekenaar van het wetsontwerp. Een wettelij-
ke beperking van de mogelijkheid tot het instellen van onderdeelcommissies 
tot geografisch gespreide onderdelen en/of onderdelen van een bepaalde 
omvang achten wij niet zo zinvol, omdat daardoor afbreuk zou worden ge-
daan aan de mogelijkheden voor het tot stand brengen van een medezeg-
genschapsstructuur, die in overeenstemming is met de meest uiteenlopen-
de ondernemingsstructuren. Ten aanzien van de aangelegenheden van het 
onderdeel kunnen de bevoegdheden van de ondernemingsraad overgaan 
op de betrokken onderdeelcommissie, tenzij de ondernemingsraad in een 
bepaald geval anders beslist. Conflicten kunnen dus redelijkerwijs niet ont-
staan of kunnen in ieder geval op eenvoudige wijze worden opgelost. 
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Ten slotte stellen de hier aan het woord zijnde leden nog een aantal vra-
gen die ons inziens hij artikel 23 thuis horen, maar die wij op deze plaats zul-
len trachten te beantwoorden. 

Het ligt ons inziens niet voor de hand voorzieningen te treffen tegen het 
niet verschijnen van een van beide partijen in de overlegvergadering. Zoals 
onder meer in de memorie van antwoord een en andermaal is betoogd, legt 
de wet een dergelijke verplichting alleen op de ondernemer. Anders dan de 
vraagstellers menen kan de noodzakelijke besluitvorming in de onderneming 
door het niet verschijnen van de ondernemingsraad niet duurzaam onmoge-
lijk worden gemaakt. Dat de ondernemer behalve de plicht ook het recht 
heeft overleg-vergaderingen uit te schrijven, volgt ons inziens zonder meer 
uit artikel 23. 

Wij hebben er uiteraard geen enkel bezwaar tegen dat de ondernemer en 
de ondernemingsraad in onderlinge afspraak huishoudelijke regels opstel-
len voor de overlegvergadering. De wet bevat in dit opzicht slechts een mini-
mum. Maar een verplichting daartoe achten wij overbodig. Men zal zich ons 
inziens met de bepalingen van de wet in de praktijk zeker kunnen redden. 
Aan het formeel vaststellen van procedureregels zit bovendien onlosmake-
lijk een toezicht van de bedrijfscommissie verbonden of zelfs een ingrijpen 
van deze commissie voor het geval men het niet eens wordt. 

Artikel 16, vijfde lid 

De leden van de fracties van de P.P.R. en C.P.N, handhaven hun reeds eer-
der geuite bezwaren tegen deze bepaling, die in het oorspronkelijke wets-
ontwerp in enigszins andere bewoordingen in het vierde lid was opgeno-
men. De bedoeling van deze bepaling is niet om de ondernemer de gelegen-
heid te geven de ondernemingsraad bij de keuze van diens adviseurs te be-
voogden; haar zin is in de eerste plaats gelegen in het financiële belang van 
de ondernemer. Op grond van artikel 22 komen de kosten van het overeen-
komstig artikel 16 raadplegen van deskundigen immers voor rekening van 
de ondernemer. Daarom achten wij het redelijk, dat de ondernemer tegen 
het op zijn kosten uitnodigen van deskundigen bezwaar moet kunnen maken. 

Artikel 18, eerste en tweede lid 

De leden van de fractie van de P.P.R. herhalen hun bezwaren tegen de in 
dit artikel vermelde aantallen uren en dagen voor beraad en voor scholing 
en vorming. In de memorie van toelichting hebben wij uiteengezet, waarom 
wij deze kwestie primair in de wet zelf willen regelen, met de mogelijkheid 
van een door de bedrijfscommissie te treffen afwijkende regeling. 

Wanneer ondernemingsraadleden hun taak in de genoemde aantallen 
uren en dagen niet naar behoren kunnen verrichten, dan kan de onderne-
mingsraad aan de bedrijfscommissie om uitgebreidere faciliteiten vragen. 

De bedrijfscommissie dient dan de belangen van de ondernemingsraadle-
den af te wegen tegen het belang van de betrokken ondernemer bij het ver-
lies van produktieve arbeidstijd. Het lijkt ons redelijk, dat deze belangenaf-
weging geschiedt dooreen onpartijdige instantie buiten de onderneming. 

De ondernemingsraadleden kunnen overigens ook een deel van hun taak 
buiten arbeidstijd verrichten. Dit gebeurt in de praktijk ook veelvuldig. Wij 
vinden het in het algemeen een goede zaak, wanneer de leden van een ver-
tegenwoordigend lichaam ook een deel van hun vrije tijd willen besteden 
aan de uitoefening van hun taak. De voortschrijdende democratisering kost 
alle betrokkenen steeds meer tijd. Dat daarvoor ook een deel van de nog 
steeds toenemende vrije tijd beschikbaar wordt gesteld, achten wij alleszins 
redelijk. 

Artikel 22 

De leden van de P.P.R.-fractie herhalen nog eens hun pleidooi voor het 
toekennen van een jaarlijks budget aan de ondernemingsraad. Bij memorie 
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van antwoord hebben wi j betoogd, waarom wi j tegenstander zijn van het in 
de wet opnemen van een dergel i jke regel ing. Tegen exper imenten op vr i j -
w i l l ige basis hebben w i j echter geen enkel bezwaar. Integendeel. Daarmee 
kan dan ervar ing worden opgedaan. Thans zijn ons (nog) geen geval len be-
kend van ondernemingsraden, die met een budget gewerkt hebben. 

Artikelen 23, 23a en 23b 

De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. hebben opmerk in-
gen gemaakt over het karakter van de over legvergader ing. Zij wi jzen op het 
permanent aanwezige gevaar dat ondernemingsgenoten die deel ui tmaken 
van een samenwerk ingsverband, uit elkaar gaan groeien, en zij merken op 
niet te zien dat er een wezenli jk belang voor de onderneming mee gediend is 
dit in de wet te bekracht igen, noch dat een verdergaande inspraak van de 
werknemers hierdoor wo rd t bevorderd. Ons ui tgangspunt bij de herziening 
van deze wet is geweest de overtu ig ing dat een zelfstandige ondernemings-
raad, alleen bestaande uit gekozen leden, beter funct ioneert als medezeg-
genschapsorgaan en een betere overlegpartner zal zi jn. Op basis hiervan 
word t de over legvergader ing dan de bi jeenkomst van twee zelfstandige 
partners, de ondernemingsraad en de bestuurder, die in overleg treden ten-
einde informat ie uit te wisselen, eikaars meningen en argumenten te ver-
nemen en op grond daarvan in of buiten de over legvergadering tot besluiten 
te komen. Zo bezien, is het er verre van dat de over legvergadering een ac-
centuering zou moeten betekenen van verdeeldheid in de onderneming. Inte-
gendeel, deze vergader ing is - zoals bovengenoemde leden terecht stellen -
een ontmoet ingspunt , en we l een noodzakelijk ontmoet ingspunt . 

Noodzakeli jk voor de ondernemingsraad, omdat een personeelsvertegen-
woord ig ing niet goed kan funct ioneren als hij niet met de ondernemer in 
contact treedt. Noodzakeli jk voor de ondernemer, omdat overleg met de per-
soneelsver tegenwoordig ing nodig is voor het goed funct ioneren van de on-
derneming. Niet zelden zullen de belangen van werknemers en ondernemer 
samengaan. Dan zal de over legvergader ing gestalte kunnen geven aan de 
verbondenheid van de bedri j fsgenoten en aan hun gezamenli jk streven naar 
de oplossing van een gemeenschappel i jke problematiek. 

In deze zin kunnen wi j de visie van de leden van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. 
op het karakter van de over legvergader ingen onderschr i jven. Maar dan is 
het niet nodig dat de over legvergader ing als zodanig een beslu i tvormende 
vergader ing word t , in de betekenis die deze leden daaraan hechten. Dat is de 
huidige ondernemingsraad immers ook niet. De adviezen en andere beslui-
ten die deze raad neemt, beslissen niet rechtstreeks over het ondernemings-
beleid. Daarvoor is ook nog een desbetreffend besluit van de ondernemer 
nodig. Dit wo rd t genomen door de bestuurder, onafhankeli jk van diens l id-
maatschap van de ondernemingsraad. 

In het bovenstaande ligt tevens het antwoord besloten op de vraag van de 
leden van de fractie van de V.V.D., of er ten aanzien van de beslu i tvorming 
bij (of naar aanleiding van) dit overleg enig verschil is met onderhandel ings-
vergader ingen met buiten de onderneming staande personen of organisa-
ties. Dit verschi l is er ons inziens zeker, omdat de partners in de overlegver-
gader ing in beginsel verbonden zijn door een gemeenschappel i jk belang: 
het goed funct ioneren van de onderneming als sociaal-economische een-
heid, terwi j l bij onderhandel ingen met buiten de onderneming staande per-
sonen of organisaties een op de onderneming betrokken gemeenschappel i jk 
belang niet aanwezig is. 

Op de vraag van deze leden wie de overlegvergadering leidt waarvan de 
agenda naast aangelegenheden waarover de wet overleg voorschri j f t , ook 
punten bevat waarover de ondernemingsraad ingevolge artikel 23, tweede 
lid, met de ondernemer wenst te spreken, kunnen wi j antwoorden dat ar-
tikel 23a, tweede l id, ons inziens duidel i jk de bestuurder hiertoe aanwijst. 

De leden van de fractie van de P.P.R. hebben opgemerkt de verpl icht ing 
tenminste zes maal per jaar gemeenschappel i jk bijeen te komen, in str i jd te 
achten met het zelfstandig karakter van de ondernemingsraad. 
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Wij wi jzen erop dat artikel 23, eerste l id, niet van een verpl icht ing spreekt 
ten opzichte van de ondernemingsraad. H t t artikel bepaalt alleen dat de on-
dernemer de ondernemingsraad in de gelegenheid moet stellen tenminste 
zes maal per kalenderjaar met hem bijeen te komen. Overigens kunnen wi j 
het geheel eens zijn met deze leden, in zoverre als zij betogen dat het door 
de ondernemers in het a lgemeen belangri jk word t geacht in te gaan op een 
redelijk verzoek van de ondernemingsraad tot het voeren van gemeenschap-
pelijk over leg. De wet is echter niet zozeer geschreven voor de grote schare 
redel i jken, als wel voor de enkeling die zich onttrekt aan zijn verantwoorde-
l i jkheid. 

Artikel 25 en volgende (algemeen) 

De leden van de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. bl i jven kritiek 
houden op het systeem van overleg in verschi l lende fasen, alsmede op de 
regeling van het voorzit terschap van de over legvergader ing, in het bijzonder 
op het bepaalde in artikel 25a, vierde l id. Zij zeggen niet te zien dat het ge-
wicht van een vergader ing mede afhankelijk is van de vraag w ie er als voor-
zitter op kan treden. Zo hebben wi j dit echter niet gesteld. Het belang van de 
in artikel 25a, derde l id, genoemde vergadering schuilt in het onderwerp, te 
weten het afwi jkend oordeel van de ondernemingsraad over een voorgeno-
men besluit van de ondernemer als bedoeld in artikel 25, eerste l id, en 
voor ts in het feit dat de ondernemingsraad gehouden is zijn uiteindeli jk ad-
vies in deze vergader ing uit te brengen. Het gaat hier dus om een bijzondere 
over legvergader ing, waarop de regeling van artikel 23a, tweede l id, niet zon-
der meer is toegesneden. Dit, en de omstandigheid dat over het desbetref-
fende voorgenomen besluit van de ondernemer reeds een over legvergade-
ring onder leiding van de bestuurder is gehouden, rechtvaardigt ons inziens 
de aangepaste regel ing in artikel 25a, vierde l id. Tevens word t hierdoor het 
belang van deze bi jzondere overlegvergadering nog benadrukt. 

Hoewel de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. de samen-
voeging tot één beroepstermi jn van een maand (artikel 26, tweede lid) een 
verbeter ing achten, bestaat kennelijk over het t i jdst ip, waarop deze termi jn 
ingaat nog misverstand. 

De door ons voorgestelde gang van zaken is aldus, dat de ondernemer 
over een door hem voorgenomen besluit advies van de ondernemingsraad 
verkri jgt. (Al dan niet na toepassing van artikel 25a, derde lid). Mede naar 
aanleiding van dit advies neemt de ondernemer vervolgens zijn besluit en 
deelt dit besluit zo spoedig mogel i jk schrifteli jk aan de ondernemingsraad 
mee (artikel 25, vierde lid). Op dat t i jdst ip begint de beroepstermi jn van een 
maand voor de ondernemingsraad te lopen (artikel 26, tweede lid). Op dat 
t i jdst ip begint eveneens de opschort ingstermi jn van twee weken voor de uit-
voer ing van het besluit te lopen, tenzij de ondernemer overeenkomst ig het 
advies van de ondernemingsraad besluit (artikel 25, v i j fde lid). Het aanvangs-
t i jdst ip voor beide termi jnen is dus hetzelfde, nl . zodra de ondernemings-
raad van het besluit van de ondernemer in kennis is gesteld. De beroepster-
mi jn geldt in alle geval len, de opschort ingstermi jn geldt alleen wanneer het 
besluit van de ondernemer niet in overeenstemming is met het advies van de 
ondernemingsraad. Bovendien kan de ondernemingsraad de ondernemer 
van zijn opschort ingsverpl icht ing ontheffen. Deze procedure wi jkt ons inziens 
niet wezenli jk af van de door de genoemde leden in het eindverslag voorge-
stelde procedure. Inderdaad kan de ondernemer zich t i jdens de opschort ings-
termi jn nog bedenken en besluiten om het door hem genomen besluit (nog) 
niet uit te voeren. Niets belet hem ook om met de ui tvoer ing van zijn besluit 
te wachten tot het einde van de beroepstermijn, daar hij dan zekerheid heeft 
over de vraag, of er al dan niet beroep zal worden ingesteld. Door het nader 
in overleg treden met de ondernemingsraad zal hij die zekerheid in de mees-
te gevallen overigens ook wel binnen de beroepstermijn kunnen verkr i jgen. 
Door af te zien van de ui tvoer ing van zijn besluit na het verstri jken van de op-
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schort ingstermi jn kan de ondernemer echter voorkomen, dat hij achteraf 
door een beslissing van de ondernemingskamer gedwongen word t bepaal-
de ui tvoer ingshandel ingen van zijn besluit ongedaan te maken. 

Niet alle ondernemersbeslui ten kunnen echter een opschort ing met een 
termi jn van een maand verdragen. De slagvaardigheid van de onderneming 
kan hierdoor in het gedrang komen. Al les tegen elkaar afwegende, hebben 
wi j daarom gekozen voor een wettel i jke opschort ingstermi jn van twee we-
ken. De ondernemingsraad kan op grond van artikel 25, vi j fde l id, tweede 
volzin, deze termi jn bekorten; de ondernemer kan, zoals gezegd, vr i jwi l l ig 
met de ui tvoer ing van zijn besluit wachten. 

Artikel 25, eerste lid 

De leden van de fractie van de V.V.D. hebben gevraagd of het bepaalde in 
artikel 25, eerste l id, onder b, ook geldt voor het overnemen of afstoten van 
de zeggenschap over een andere onderneming, indien dit geen enkel gevolg 
heeft voor de onderneming waarvoor de ondernemingsraad is ingesteld. 
Wi j kunnen ons nauweli jks indenken dat het overnemen of afstoten van een 
onderneming door een ondernemer geen enkel gevolg heeft, noch in het he-
den, noch in de toekomst, voor zijn andere onderneming(en). Echter afge-
zien daarvan, er zullen toch in elk geval bepaalde beweegredenen ten 
grondslag l iggen aan een dergeli jk besluit. We lnu , deze beweegredenen 
dient de ondernemer mee te delen aan de ondernemingsra(a)d(en) van zijn 
andere ondernemingen of, zo die er is, aan de centrale ondernemingsraad, 
zodat over de zaak advies kan worden uitgebracht. De zin van het bepaalde in 
artikel 25 is immers mede hierin gelegen, dat de ondernemingsraad zich zelf-
standig een mening kan vormen of het betrokken besluit de werknemersbe-
langen al dan niet raakt. 

Artikel 25, vijfde lid 

Voorts hebben deze leden over de in artikel 25, vi j fde l id, geregelde op-
schort ingspl icht een aantal vragen gesteld, welke w i j hieronder beantwoor-
den. De vr i jheid van de ondernemer o m zijn besluit u i t t e voeren a l s d e o n -
dernemingsraad niet binnen redelijke te rmi jn advies ui tbrengt, of wanneer 
het duideli jk is dat de ondernemingsraad geen advies w i l u i tbrengen, vloeit 
voor t uit het systeem van de wet, waar in voor de ondernemingsraad geen 
afdwingbare verpl icht ing tot overleg met de ondernemingsle id ing bestaat. 
Ons inziens behoeft dit dan ook niet expliciet in een wetsart ikel tot uitdruk-
king gebracht te worden . In zo'n geval moet de ondernemer de onderne-
mingsraad echter toch schrifteli jk van zijn besluit in kennis stellen en de uit-
voer ing twee weken opschorten. Dit lijkt alleszins redelijk, omdat de onder-
nemingsraad hierdoor niet onmiddel l i jk voor het vo ldongen feit van de uit-
voer ing word t geplaatst en hij zich kan beraden over het instellen van een 
beroep. Een opschort ingstermi jn van twee weken lijkt kort genoeg om de 
ondernemer ook in spoedeisende situaties niet in moei l i jkheden te brengen. 
Indien de ondernemingsraad het in hoofdzaak eens is met het voorgenomen 
besluit, maar op ondergeschikte onderdelen een ander opvatt ing heeft, 
dient de ondernemer zich eveneens te houden aan het bepaalde over de op-
schort ingspl icht in het vi j fde l id. De ondernemingsraad kan dan echter te 
kennen geven dat de opschort ingspl icht vervalt. Deze plicht in dit soort ge-
vallen te beperken, lijkt ons daarom niet nodig, en ook moeil i jk uitvoerbaar, 
omdat nu eenmaal niet objectief vast te stellen is wat ondergeschikte afwi j-
kingen zijn. 

Artikel 25a, vierde lid 

Het standpunt van de leden van de fractie van de P.P.R., dat het stemrecht 
verlenen aan alle aanwezigen over de voorzitterskeuze met betrekking tot de 
bijzondere over legvergadering de positie van de ondernemingsraadleden 
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uitholt , delen wi j niet. In onze opmerk ing in de memor ie van an twoord , dat 
het ondanks de meerderheidsposit ie van de gekozen leden niet gezegd is dat 
de bestuurder nooit als voorzitter zal worden aangewezen, zien wi j geen ar-
gument om artikel 25a, vierde l id, te herzien. Wi j wi lden met deze opmerk ing 
wijzen op de in de praktijk zeer wel denkbare mogel i jkheid dat de onderne-
mingsraad in deze situatie er de voorkeur aan geeft dat de bestuurder als 
voorzitter optreedt. 

Artikel 26 

De leden van de C.P.N.-fractie vragen welke sanctie kan worden toegepast 
bij n iet-nakoming van een uitspraak van de ondernemingskamer van het ge-
rechtshof te Amsterdam door de ondernemingsraad. Zij achten een situatie 
denkbaar, dat ook de ondernemingsraad een beslissing zou moeten nemen. 

De beroepsprocedure bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te 
Amsterdam is echter een procedure, die alleen kan worden gevoerd door de 
ondernemingsraad, als verzoeker, tegen de ondernemer, als verweerder, en 
niet omgekeerd. De ondernemingskamer kan een verzoek van de onderne-
mingsraad al dan niet gegrond verklaren. In het eerste geval kan zij aan de 
ondernemer bepaalde verpl icht ingen of verboden opleggen. Aan de onder-
nemingsraad als verzoekende partij kan zij echter geen verpl icht ingen of ver-
boden opleggen. Ingevolge het bepaalde in artikel 52 is ook een veroorde-
ling in de proceskosten uitgesloten. Aangezien door de ondernemingskamer 
geen verpl icht ing of verbod aan de ondernemingsraad kan worden opge-
legd, kan het probleem van niet-nakoming van een uitspraak van de onder-
nemingskamer door de ondernemingsraad zich niet voordoen. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen, of de inhoud van de te onderzoeken 
materie geen belangri jke rol speelt bij de ui toefening van het marginale toet-
singsrecht en of de objectiviteit daarbi j niet in gevaar komt, wanneer de 
rechter werkgevers- en werknemersbelangen moet gaan afwegen. Aan deze 
leden kan worden toegegeven, dat de inhoud van de te onderzoeken mater ie 
bij de ui toefening van het marginale toetsingsrecht een zekere rol kan spe-
len. Mede daarom wi l len wi j de kennisneming van deze geschil len opdragen 
aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Deze kamer 
is ook reeds belast met de toepassing van het aan het beroepsrecht enigs-
zins verwante enquêterecht en is door haar samenstel l ing bij uitstek compe-
tent te achten voor de kwesties die haar in het kader van het beroepsrecht 
kunnen worden voorgelegd. 

Kennelijk vrezen deze leden, dat de toetsing van ondernemingsbeslu i ten 
aan de belangen van werknemers, zoals deze door de hem ver tegenwoord i -
gende ondernemingsraad naar voren worden gebracht, het gevaar van tw i j -
fel aan de objectiviteit van de rechterli jke beslissing in zich kan bergen. Dat 
gevaar zou dan vooral kunnen schuilen in de mogel i jkheid, dat de onderne-
mingsraad zijn beroep (mede) grondt op polit ieke mot ieven. Wi j achten die 
vrees niet gegrond. De rechter zal ons inziens ten aanzien van deze en soort-
gelijke problemen juist een grote terughoudendheid betrachten. Uiteindel i jk 
beoordeelt hij immers alleen of de betrokken ondernemersbesl issing vo l -
doende zorgvuldig genomen is. 

In an twoord op de vragen van deze leden met betrekking tot een artikel in 
het Sociaal Maandblad Arbeid van januari 1977 kunnen wi j het volgende 
mededelen. Uit de tekst van artikel 26 bli jkt, dat beroep kan worden inge-
steld, onafhankeli jk van de inhoud van het advies van de ondernemings-
raad, zodat deze ook beroep kan instellen tegen een besluit dat in overeen-
s temming met zijn advies is genomen. Om meerdere redenen hebben wi j er 
de voorkeur aan gegeven het beroepsrecht niet te beperken tot besluiten die 
afwijken van het advies van de ondernemingsraad. Aldus kan ook beroep in-
gesteld worden , wanneer de ondernemingsraad geen advies heeft gegeven. 
Verder kan rekening worden gehouden met nieuwe feiten of omstandighe-
den, die na het advies, maar vóór het nemen van het besluit bekend zijn ge-
worden. De ondernemingsraad kan ook beroep instellen ter behart iging van 
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de belangen van werknemers die slechts door een minderheid van zijn leden 
worden vertegenwoordigd. Voorkomen wordt bovendien, dat eronzeker-
heid bestaat over het recht om in beroep te gaan, als het advies van de on-
dernemingsraad gedeeltelijk positief en gedeeltelijk negatief is. 

Overigens hebben wij bij nota van wijzigingen de beroepstermijn verkort 
tot een maand. De onzekerheid over het instellen van beroep kan derhalve 
maximaal een maand duren en zal in de praktijk veelal korter zijn. De onder-
nemer die volledige zekerheid wenst, zal er derhalve verstandig aan doen 
met de uitvoering van zijn besluit te wachten tot hij weet of de onderne-
mingsraad al dan niet beroep instelt. 

De hier aan het woord zijnde leden achten hier elementen van rechtsonze-
kerheid aanwezig en hebben in dit opzicht een vergelijking gemaakt met de 
toepassing van artikel 15. Deze vergelijking gaat echter niet op. De «onzeker-
heid» opgrond van artikel 26 kan immers slechts opzijn langst twee weken 
duren (verschil tussen beroepstermijn en opschortingstermijn), terwijl een 
eventueel bezwaarrecht van de ondernemers na de instelling van een com-
missie in beginsel aan geen enkele termijn gebonden zou zijn. Daartegen 
hadden wij bezwaar. 

Zoals reeds in de memorie van toelichting is vermeld, is op de beroeps-
procedure mede van toepassing artikel 429h Rv, dat iedere belanghebben-
de de mogelijkheid biedt een verweerschrift in te dienen. Wij zijn niet zo be-
vreesd, dat deze theoretisch zeer ruime mogelijkheid in de praktijk tot «mon-
sterprocessen» zal leiden. Dit artikel geldt voor alle procedures, die met een 
verzoekschrift beginnen, en heeft - voor zover ons bekend - nog nimmer ge-
leid tot de door de schrijver van het artikel in SMA mogelijk geachte exces-
sen. Welke groeperingen onder de omschrijving «iedere belanghebbende» 
in artikel 429h Rv vallen, bij de behandeling van een beroepsprocedure, is 
naar ons oordeel niet in het algemeen te zeggen. De beoordeling wie als be-
langhebbende kan worden beschouwd, berust immers bij de rechter. Maar 
ons inziens vallen afnemers, leveranciers, milieugroepen, consumentenorga-
nisaties en andere groepen of personen buiten de onderneming er niet on-
der. 

Artikel 26, vijfde lid 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen, welke mogelijkheid er be-
staat om de rechten van de werknemers die door een onredelijk besluit van 
de ondernemer kunnen zijn geschaad, alsnog te herstellen, indien er derden 
in het geding zijn. 

Het lijkt ons niet ondenkbaar, dat indien de ondernemingskamer (bij ge-
grondbevinding van het door de ondernemingsraad ingestelde beroep) als 
voorziening aan de ondernemer de verplichting oplegt om bepaalde gevol-
gen van zijn besluit ongedaan te maken, dit laatste geschiedt in de vorm van 
een verplichting tot het aanbieden van enigerlei schadevergoeding. Dit zou 
met name kunnen gebeuren in die gevallen dat het aangevallen besluit, in 
verband met door derden verworven rechten, niet meer voor intrekking in 
aanmerking komt. Het zal echter duidelijk zijn, dat de jurisprudentie op dit 
gebied moet worden afgewacht, voor hierover definitieve uitspraken kun-
nen worden gedaan. 

Artikel 27, eerste lid 

De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en de C.H.U., vragen zich af 
of het wel verstandig is artikel 27, eerste lid, onder e, uit te breiden met het 
onderwerp «welzijn bij of in verband met de arbeid» aangezien dit tot einde-
loze discussies aanleiding zou kunnen geven. Wij geloven niet dat dit be-
hoeft te gebeuren. Het begrip «welzijn bij of in verband met de arbeid» is 
ontleend aan en dient te worden geïnterpreteerd binnen het kader van de in 
voorbereiding zijnde Arbeidsomstandighedenwet (die de huidige Veilig-
heidswet zal gaan vervangen), en waarover de SER reeds geadviseerd heeft. 
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Dit wetsontwerp zal binnenkort worden ingediend. Bij tweede nota van wijzi-
g ingen hebben w i j , in overeenstemming met de laatste redactie van het be-
doelde wetsontwerp, de bewuste term overigens beperkt tot «welzijn in ver-
band met de arbeid». 

Het voorstel van de leden van de fractie van de V.V.D. om in de wet neer te 
leggen dat artikel 27, eerste l id, niet van toepassing is op pensioenregel in-
gen die door een pensioenfonds worden getrof fen, zouden wi j niet wi l len 
overnemen. Deze pensioenregel ingen val len nameli jk, zoals w i j reeds ver-
scheidene malen hebben aangegeven, niet onder de werk ing van de wet, 
omdat , zoals ook uit de aanhef van artikel 27 blijkt, aan de ondernemer al-
leen verpl icht ingen zijn opgelegd met betrekking tot door hemzelf te nemen 
besluiten. Hierop in de wet in bi jzondere geval len extra de aandacht vesti-
gen, is ons inziens onnodig en zou zelfs tot verwarr ing kunnen leiden 

Artikel 27, derde lid 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gevraagd of nadere rege-
l ingen tussen distr ictbestuurders en/of bedri j fs ledengroepen en individuele 
ondernemers over de ui twerking van bedrijfstak-c.a.o.'s, als c.a.o.-bepalin-
gen kunnen worden beschouwd in de zin van artikel 27, derde l id. Ons in-
ziens is dit alleen het geval indien de statuten van de betrokken vakorganisa-
tie (of van een afdel ing daarvan met vol ledige rechtsbevoegdheid) aan de 
betrokken distr ictsbestuurders de bevoegdheid geven tot het namens de or-
ganisatie (of de afdeling) afsluiten van dergeli jke regelingen en indien ook 
overigens aan de bepalingen van de Wet op de collectieve arbeidsovereen-
komst is voldaan. Ten aanzien van bedri j fs ledengroepen laateen bevoegd-
heid als hier bedoeld zich moei l i jk denken. Nadere afspraken tussen vak-
bond en directie over zaken die niet in een ca .o . zijn geregeld zijn ons in-
ziens geen c.a.o.-bepalingen. Daarop is artikel 27, derde l id, dus niet van toe-
passing. 

Artikel27, vijfde lid 

De leden van de fractie van de V.V.D. hebben vragen gesteld over de nie-
t igheidsregel ing in het vi j fde l id. Wi j kunnen op deze vragen het volgende 
antwoorden. Niet igheden komen in de Nederlandse wetgev ing in vele vari-
anten voor. Het doel van de niet igheid in het vi j fde lid van artikel 27 is be-
scherming van de werknemers. Aangezien het echter in het belang van het 
goed funct ioneren van de onderneming nodig is, dat er niet voor onbepaal-
de t i jd onzekerheid blijft bestaan of de beschermde partij een beroep zal 
doen op deze niet igheid, is bepaald dat de ondernemingsraad binnen een 
maand na kennisneming van de ui tvoer ing van het besluit hiertoe moet 
overgaan. Het is dan verder aan de ondernemer om öf zijn besluit in te trek-
ken, öf aan de kantonrechter een beslissing te vragen. Hierdoor worden indi-
viduele arbeidsconfl icten over de desbetreffende regeling voorkomen. 

Artikel 30 

Wij delen niet de mening van de hier aan het woord zijnde leden, dat w i j 
over de toepassing van dit artikel een te l ichtvoetige redenering hebben op-
gezet. Juist omdat het, zoals deze leden terecht stellen, voor een bestuurder 
van belang kan zijn te weten of tegen zijn benoeming beroep zal worden in-
gesteld, zal de betrokkene hiernaar zo nodig zeker informeren en eventueel 
de beroepstermijn afwachten. 

Artikel 30, derde lid 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. achten het hoogst onwaarschi jnl i jk 
dat bij een beslissing van de kantonrechter omtrent het ontslag van een di-
recteur, de belangen van het personeel bij handhaving van zijn dienstver-
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band zouden kunnen meetellen. Wij kunnen dit beamen. In de memorie van 
antwoord hebben wij dit echter ook niet gesteld. Wij merkten slechts op dat 
een beroepsrecht voor de ondernemingsraad ter zake van een besluit tot 
ontslag van een bestuurder ons niet passend voorkomt, omdat het aan de 
ontslagen bestuurder dient te worden overgelaten of hij, gelet op zijn per-
soonlijke belangen, actie wil ondernemen. De ondernemingsraad behoort 
zich hier ons inziens niet als eerste tot de rechter te wenden. 

Artikelen 31 e.v. 

De leden van de fractie van de V.V.D. blijven bezwaar maken tegen de ver-
plichting voor commerciële ondernemingen tot het verstrekken van de be-
groting. Zij zouden graag duidelijk gemotiveerd zien waarom hier is afgewe-
ken van het unanieme SER-advies. Voorts wijzen zij op de noodzakelijkerwijs 
betrekkelijke waarde van de cijfers, op het probleem van de geheimhouding 
en op het naar hun mening in het algemeen ongewenste van een verplich-
ting tot informatie over als zodanig niet verplicht op te stellen gegevens. 

Uitgaande van het standpunt dat de Wet op de ondernemingsraden on-
verkort dient te gelden zowel voor commerciële ondernemingen als voor 
non-profit instellingen, heeft de argumentatie in het SER-advies ons er niet 
van overtuigd dat het overleggen van de begroting aan de ondernemingsra-
den in commerciële ondernemingen beslist verworpen moet worden. Aan-
genomen dat cijfermatige gegevens in de prospectieve informatie slechts 
een betrekkelijke waarde kunnen hebben, dan nog zijn deze cijfers, mits 
voorzien van een duidelijke toelichting, voor de ondernemingsraad van be-
tekenis. De verplichting tot het verstrekken van de begroting houdt overi-
gens niet in dat er een begroting moet worden opgesteld. Waarom een der-
gelijke verplichting dan in het algemeen ongewenst zou zijn, zien wij niet in. 
Hoewel wij dus niet kunnen instemmen met het voorstel van deze leden om 
de plicht tot het verstrekken van de begroting alsnog tot niet-commerciële 
instellingen te beperken, willen wij wel enigermate tegemoet komen aan de 
praktische bezwaren, door te bepalen dat eventueel volstaan kan worden 
met het overleggen van een samenvatting. Hiertoe doen wij bij tweede nota 
van wijzigingen alsnog een voorstel. 

Artikel 37 

Van de onder dit artikel gemaakte opmerking door de leden van de tractie 
van de C.P.N, hebben wij met belangstelling kennis genomen. 

Artikel 39 

Zowel de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U., als de leden 
van de fractie van de V.V.D. hebben duidelijk gemaakt dat zij bezwaren blij-
ven houden tegen de bepaling dat de bedrijfscommissies een externe voor-
zitter dienen te benoemen. 

Inderdaad is - voor zover wij kunnen nagaan - van de bestaande mogelijk-
heid tot benoeming van een externe voorzitter nog niet gebruik gemaakt. 
Hieruit de conclusie trekken - zoals de leden van laatstgenoemde fractie 
doen - dat de voorgestelde regeling wel eens tot meer problemen dan tot 
verbeteringen zou kunnen leiden, lijkt ons bepaald niet juist. Naar onze me-
ning zal het omgekeerde het geval zijn. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt 

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

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13 954, nr. 12 16 


