
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1976-1977 

13 954 Herziening van de Wet op de ondernemingsraden 

Nr. 25 Herdruk AMENDEMENT VAN HET LID RIETKERK C S . 
Ontvangen 10 maart 1977 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor : 

In artikel I, onderdeel N, word t het tweede lid van artikel 15 als volgt gele-
zen: 

2. De ondernemingsraad kan, indien de onderneming verspreide onder-
delen heeft, waarvoor niet krachtens artikel 1, een ondernemingsraad is in-
gesteld, in zijn reglement commissies instellen voor de behandel ing van 
aangelegenheden van die onderdelen. In deze commissies kunnen naast le-
den van de ondernemingsraad ook andere, in die onderdelen werkzame per-
sonen, zitt ing hebben. De ondernemingsraad kan aan die commissies de be-
voegdheid toekennen tot het plegen van overleg met degene, die de leiding 
heeft van het betrokken onderdeel. In dat geval gaan de bevoegdheden van 
de ondernemingsraad ten aanzien van de aangelegenheden van het onder-
deel over naar de betrokken commissie, voor zover zulks door de onderne-
mingsraad in zijn reglement is bepaald. 

Toelichting 

Door schrapping uit de huidige tekst van het woord «verspreide (onderde-
len)» en door koppel ing van dit artikel aan artikel 32c, bestaat de ongeclausu-
leerde mogel i jkheid, dat de ondernemingsraad voor direct tot de onderne-
ming behorende grotere en kleinere afdel ingen een commissie instelt, die in 
feite funct ioneert als een ondernemingsraad. Vooral in grotere ondernemin-
gen met een toch al gecompl iceerde overlegstructuur is zulks nauweli jks 
werkbaar. 

In her inner ing zij gebracht, dat dit art ikelonderdeel in het leven is geroe-
pen speciaal met het oog op het bouwbedr i j f dat geografisch verspreide 
bouwprojecten kent die ti jdeli jk van aard zi jn. 

Ten einde moei l i jk werkbare situaties te voorkomen ware te bepalen dat 
de hier bedoelde commissies slechts kunnen worden ingesteld in (geogra-
fisch) verspreide onderdelen van de onderneming en dat in deze commis-
sies een of meer leden van de ondernemingsraad zitt ing hebben. 

Rietkerk 
Geurtsen 
Keja 
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