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De vaste Commissie voor Sociale Zaken' heeft middels een op 5 december 
1979 in de Nederlandse Staatscourant geplaatste oproep belangstellenden 
uitgenodigd bij haar commentaar in te zenden op het onderhavige wets-
ontwerp. Tot haar genoegen is van deze mogelijkheid door veel organisaties 
en instellingen gebruik gemaakt. De commissie hecht eraan haar waarde-
ring uit te spreken voor deze bijdragen aan haar meningsvorming. De lijst 
van ontvangen commentaren is als bijlage bij dit verslag afgedrukt. 

De commissie heeft de eer als volgt verslag uit te brengen over haar voor-
lopige bevindingen aangaande dit wetsontwerp. 

Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden door de inhoud van het wets-
ontwerp ernstig teleurgesteld te zijn. Naar hun mening wordt in het ontwerp 
lippendienst bewezen aan het door de SER en door de Regering erkende 
recht van werknemers in kleine ondernemingen op een gelijkwaardige mate 
van zeggenschap als die in de huidige Wet op de ondernemingsraden is toe-
gekend aan andere werknemers. Zoals bekend heeft de P.v.d.A. ook nogal 
wat bezwaren tegen de beperkingen die deze wet oplegt aan onder meer het 
zelfstandig optreden van de ondernemingsraden in «grote» ondernemingen 
en tegen de geringe reikwijdte van sommige bevoegdheden, maar in dit 
wetsontwerp blijven de rechten van de werknemers in kleine bedrijven zelfs 
nog verregaand ten achter bij wat voor ondernemingen met 100 werknemers 
of meer is voorgeschreven. 

Een tweede hoofdbezwaar van deze leden richt zich op de vorm van de 
voorgestelde regeling. Het in de Wet op de ondernemingsraden opnemen 
van een groot aantal uitzonderingsbepalingen (het voorgestelde artikel 35a) 
maakt deze wet nog ingewikkelder dan ze toch al is. Het in het voorgestelde 
artikel 35b opnemen van een regeling voor ondernemingen tussen 35 en 10 
werknemers, die niets meer gemeen heeft met de vorm van personeelsver-
tegenwoordiging waarover de rest van de wet handelt, lijkt evenmin een bij-
dragetot overzichtelijkheid. 

Op ieder van deze twee hoofdbezwaren gaven deze leden vervolgens een 
nadere toelichting. Voor wat betreft de beperkingen in de zeggenschaps-
rechten wezen zij erop dat de verzelfstandiging van de ondernemingsraad 
bij de laatste wetswijziging vooral betrekking had op de vrijheid in beleids-
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voorbereiding. Het zelfstandig als homogene personeelsvertegenwoordi-
ging vaststellen van de eigen werkwijze in het reglement en daardoor ook 
van de behoefte aan commissies, alsmede het zonder toestemming van de 
ondernemer te rade kunnen gaan bij adviseurs en deskundigen waren daar-
bij belangrijk. Alleen ten aanzien van het laatste punt houdt de wet nog een 
beperking in, omdat de ondernemer nog een beroepsmogelijkheid heeft bij 
de bedrijfscommissie tegen door de ondernemingsraad voor dit doel te ma-
ken kosten. Op beide punten maakt het wetsontwerp de ondernemingsraad 
in kleine ondernemingen weer geheel afhankelijk van de willekeur van de 
ondernemer. 

Ten aanzien van de bevoegdheden ligt de kern van de bezwaren van deze 
leden bij de inperking van de adviesrechten inzake het economische beleid. 
Het is voor hen principieel onaanvaardbaar dat de ondernemer belangrijke 
economische beleidsvoornemens, zoals in artikel 25 genoemd, alléén aan de 
ondernemingsraad zou moeten voorleggen als die besluiten gevolgen zou-
den hebben voor (meer dan) een kwart van het personeel. Deze leden vroe-
gen de beide indieners van het wetsontwerp hoe een dergelijke inperking te 
rijmen is met de door het C.D.A. dikwijls beleden verantwoordelijkheid van 
werknemers voor de onderneming, óók als het eigen werknemersbelang 
daarbij niet in het geding is. 

Een tweede ernstige inperking van de bevoegdheden inzake het economi-
sche beleid zagen deze leden in het voor kleine ondernemingen schrappen 
van het beroepsrecht krachtens artikel 26 en de daarmee samenhangende 
opschortingsperiode krachtens artikel 25, zesde lid. Daarmee wordt het ad-
viesrecht van artikel 25, eerste lid, weer geheel afhankelijk van de bereidheid 
van de ondernemer om vrijwillig rekening te houden met een advies van de 
ondernemingsraad. 

Deze leden konden het niet eens zijn met de stelling van de Regering dat de 
zelfstandigheid en de bevoegdheden van ondernemingsraden in kleinere 
bedrijven moeten worden ingeperkt om «het organisatorische en financiële 
draagvlak van de betrokken ondernemingen niet te zwaar te belasten». Het 
lijkt hen om te beginnen principieel onaanvaardbaar om zeggenschapsrech-
ten van werknemers (en zeker de wettelijke minimumnormen) afhankelijkte 
stellen van het «draagvlak» van de onderneming. Dit gebeurt toch ook niet 
met het minimumloon of de minimumvakantierechten? In de tweede plaats 
echter gaat deze gedachte uit van de veronderstelling dat overleg geld kost, 
in plaats van dat het geld oplevert. Dat zou dan toch eerst nog bewezen moe-
ten worden. Vooralsnog is die gedachte in strijd met vooronderstellingen 
van het moderne personeelsbeleid. Nu de Regering echter wel van dieonbe-
wezen stelling uitgaat rijst de vraag waarom zij dan niet een andere oplos-
sing heeft gezocht voor het bezwaar van extra financiële lasten voor kleine 
ondernemingen. Te denken valt aan het uitbreiden van de regeling krach-
tens artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden. Uit een omslagstelsel 
zouden ook de kosten van de vrije uren en dagen, die voortvloeien uit artikel 
18, derde lid, kunnen worden vergoed. Eventueel zou dat omslagstelsel ook 
gebaseerd kunnen worden op andere kenmerken dan de loonsom, bij voor-
beeld het geïnvesteerde kapitaal of de omzet. 

Voor wat betreft de zeggenschapsrechten van werknemers in ondernemin-
gen met minder dan 35 werknemers richten de bezwaren van deze leden 
zich allereerst op het feit dat voor de bedrijven met 9 werknemers of minder 
in het geheel niets is geregeld. Vervolgens op het feit dat voor het nemen 
van initiatief van werknemerskant in het geheel geen institutionele voorzie-
ning is getroffen, zodat van enige verzelfstandiging geen sprake is. En ten 
slotte op het volstrekte vrijblijvende karakter van de overlegverplichting die 
op de ondernemer wordt gelegd. 

Deze leden waren het met de Regering eens dat het de voorkeur verdient 
om het recht op medezeggenschap in de allerkleinste ondernemingen door 
alle personeelsleden gezamenlijk te doen uitoefenen. Zij vonden echter dat 
zo'n regeling dan zou moeten gelden voor alle ondernemingen met minder 
dan 25 werknemers. Zij hadden zich verwonderd over de argumenten waar-
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mee de Regering een regeling van de medezeggenschap in ondernemingen 
met minder dan 10 werknemers voor «minder mogelijk en minder zinvol» 
verklaart (memorie van toelichting, blz. 9 bovenaan). Het ontgaat hun waar-
om het in een arbeidsgemeenschap met betrekkelijk weinig leden als een 
bezwaar moet worden beschouwd dat werknemers zich persoonlijk net zo 
betrokken voelen bij de zaken van de ondernemer (in de zin van de wet!) als 
een eventuele compagnon. Dat er dikwijls sprake is van een ver gaande ver-
wevenheid van de privésituatie van de ondernemer en de bedrijfssituatie is 
juist, maar dat geldt ook voor compagnons, die eveneens eikaars privéle-
ven zullen moeten eerbiedigen. Of vinden de indieners de betrokkenheid 
met kapitaal toch indringender dan die met persoonlijke arbeid? Moet uit de 
stelling dat veelal persoonlijke en directe relaties tussen ondernemer en 
werknemers een geformaliseerde medezeggenschapsregeling onuitvoer-
baar zouden maken, worden afgeleid dat in deze situatie ook geen individu-
eel arbeidscontract op schrift zou kunnen worden gesteld? Het hangt er toch 
maar vanaf hoe de inhoud van de formele regeling eruit ziet? 

Ook hadden deze leden er grote bezwaren tegen dat de voorgestelde rege-
ling in feite geen enkele bevoegdheid aan het personeel toekent. Dat vloeit 
om te beginnen voort uit het ontbreken van iedere vorm van vetorecht of be-
roepsrecht, zoals de «grote» ondernemingsraad dat krachtens de artikelen 
27 en 26 heeft. Er wordt zelfs niet gesproken over een verplichting om advies 
te vragen. Deze leden zouden ook een toelichting willen hebben op een ken-
nelijke tegenstelling op blz. 9 van de memorie van toelichting, die op de 
31ste regel spreekt over het door de ondernemer «met zijn werknemers bij-
eenkomen teneinde overleg te plegen» en op de 42ste regel over medezeggen-
schap die «in beginsel als een individuele is gedacht». Wordt er nu met de col-
lectiviteit overlegd of heeft ieder individueel de kans om zijn «oordeel» te ge-
ven, zoals in het vijfde lid van artikel 35b wordt gevraagd? Gaat het nu eigen-
lijk om «verdeel en heers» of gaat het om overleg met het personeel als zoda-
nig? En wat is in het laatste geval dan de reden dat die overlegpartner geen 
enkele bevoegdheid krijgt? Deze leden zouden dan ook als hamvraag willen 
stellen of realisering van de belofte dat de werknemers in kleine bedrijven een 
«gelijkwaardig medezeggenschapsrecht» toekomt niet had moeten beteke-
nen dat de personeelsvergadering in kleine bedrijven moet beschikken over 
alle rechten waarover in grote ondernemingen de ondernemingsraad be-
schikt. Indien de Regering die conclusies niet meent te kunnen trekken (bij 
voorbeeld omdat de omstandigheden in een kleine onderneming daarte veel 
belemmeringen voor opwerpen), ziet zij dan mogelijkheden voor een meer 
adequate bevoegdhedenomschrijving? 

Vervolgens hun tweede hoofdbezwaar, de onoverzichtelijkheid en inge-
wikkeldheid van de voorgestelde regeling, verder toelichtend wezen de leden 
van de P.v.d.A.-fractie erop dat bij aanvaarding van dit wetsontwerp ten aan-
zien van de zeggenschapsrechten van het personeel allerlei verschillende si-
tuaties ontstaan: 

1. ondernemingen met minder dan 10 werknemers: geen regeling; 
2. onderneming tussen 10 en 35 werknemers: de regeling krachtens arti-

kel35b; 
3. sommige ondernemingen tussen 25 en 35 werknemers in o.a. de wel-

zijnssector: een ondernemingsraad met alle wettelijke bevoegdheden; 
4. ondernemingen tussen 35 en 100 werknemers: een ondernemingsraad 

met ingeperkte bevoegheden krachtens artikel 35a; 
5. ondernemingen met 100 of meer werknemers.' een ondernemingsraad 

met alle wettelijke bevoegdheden. 

Dan is er bovendien nog een onderscheid tussen ondernemingen waar 
krachtens de artikelen 32 en 32a, eerste lid, de bevoegdheden wel mogen 
worden uitgebreid en ondernemingen waar dat niet het geval is. 
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Daarbij dient dan te worden bedacht dat het aantal werknemers in een on-
derneming kan fluctueren zodat in sommige gevallen nu eens de ene, dan 
weer de andere regeling van toepassing zou zijn. Ook is het grote aantal ge-
talsgrenzen (10 -25 -35 -100 ) een uitnodiging voor ondernemers tot mani-
pulatie door bij voorbeeld splitsing in zogenaamd zelfstandige ondernemin-
gen. En ten slotte is er het bezwaar dat het opnemen van al deze verschillen-
de regelingen in één wet de overzichtelijkheid van de zeggenschapsrechten 
voor de mensen in één bepaalde onderneming zeer ernstig belemmert. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben - door het indertijd indienen van 
een amendement tot verlaging van de instellingsgrens tot 25 - reeds laten 
blijken dat naar hun mening langs die weg de zaak veel eenvoudiger gere-
geld zou kunnen worden. Op de keper beschouwd geven de wetsbepalingen 
mogelijkheid tot een wijze van toepassing die rekening houdt met verschil-
lende bedrijfsomstandigheden. Zij zouden zich echter kunnen voorstellen 
dat men - vanwege de ontegenzeglijk door diverse aanpassingen 
(1950-1971-1979) vrij ingewikkelde wetsstructuur-zou zoeken naarvereem 
voudiging van de Wet op de ondernemingsraden zelf opdat deze (zonder be-
perking in zelfstandigheid en bevoegdheden) beter leesbaar zou zijn in alle 
ondernemingen. Het zou ook denkbaar zijn geweest om een aparte wet te 
ontwerpen vooralle ondernemingen beneden bij voorbeeldde 100werkne-
mers. Bij een dergelijke afzonderlijke wetgeving (die niet een vijfdeling maar 
een tweedeling met zich mee zou brengen) zou bovendien gezocht kunnen 
worden naar een omschrijving van de economische en sociale bevoegdhe-
den die meer is aangepast aan de verhoudingen in kleine bedrijven dan de 
formuleringen van de artikelen 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsra-
den. Deze leden zouden van de bewindslieden willen vernemen waarom niet 
voor een van deze drie oplossingen is gekozen. Het kwam hun voor dat het 
thans ingediende ontwerp alle denkbare nadelen in zich verenigt. 

De leden van de C.D.A.-fractie spraken er hun tevredenheid over uit dat nu 
ten slotte een ontwerp-regeling voor de medezeggenschap in kleine onder-
nemingen voorligt. Reeds uit de memorie van toelichting blijkt hoe moeilijk 
de afwegingen zijn geweest om tot een aanvaardbare regeling te komen. 
Een aantal van deze afwegingen werd ook door deze leden gedeeld. Voorop 
moet inderdaad staan dat een gelijkwaardige medezeggenschap van de 
werknemers verzekerd is ongeacht de omvang of de rechtsvorm van de on-
dernemingen. Immers, binnen elke werkgemeenschap moet het beginsel 
van medezeggenschap worden gewaarborgd. 

Het zou onjuist zijn, vervolgden deze leden, om bij een willekeurige grens 
van honderd werknemers een cesuur aan te brengen tussen ondernemin-
gen, waarvoor wèl een formele medezeggenschapsregeling geldt en onder-
nemingen, waarvoor een dergelijke regeling achterwege kan blijven. Zulks 
te meer omdat blijkens de memorie van toelichting het personeelsoverleg in 
kleinere ondernemingen sinds 1974 wel is verbeterd, maar toch over de hele 
linie een weinig rooskleurig beeld vertoont. Deze leden zeiden het voorlig-
gende wetsontwerp te beschouwen als een minimumregeling voor de me-
dezeggenschap in kleinere ondernemingen. Dit laat derhalve onverlet de 
noodzaak om van deze regeling te dispenseren, wanneer voor gesubsidieer-
de instellingen een anderssoortige regeling tot stand wordt gebracht. Zij we-
zen er overigens op dat de onderwijsinstellingen vooralsnog buiten de wer-
king van deze wet vallen. 

De hier aan het woord zijnde leden zeiden zich terdege te realiseren dat 
het in de praktijk niet gemakkelijk zal vallen om tot evenwichtige regelingen 
te komen die voor alle gevallen een gelijkwaardige medezeggenschap ga-
randeren. Principieel - en zo dient ook de wet zich uit te spreken - moet me-
dezeggenschap in kleinere ondernemingen van dezelfde aard zijn als in on-
dernemingen met meer dan honderd werknemers. Het reusachtige aantal 
van 200000 ondernemingen in Nederland met minder dan honderd werkne-
mers vertoont een kleurrijk palet. Dit is in de visie van deze leden zowel uit 
economisch als uit sociaal oogpunt een goede zaak. De grote schakering 
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word t enerzijds veroorzaakt door de aard van de vaak in een zeer bepaalde 
r icht ing gespecialiseerde activiteiten van kleine ondernemingen, die een 
specifieke organisat ievorm kunnen vereisen, en anderzijds door het meer 
persoonli jke karakter van de interne personeels- en werkverhoudingen. Te 
noemen zijn in dit verband de wijze van gebondenheid van het personeel 
van kleine ondernemingen, de persoonli jke inzet die daarmee samenhangt , 
de wat andere rol van de ondernemers zelf die afwijkt van die van het mana-
gement in grotere en grote ondernemingen en de mate waar in van kleine 
ondernemingen in verband met het t i jdsbeslag inspanningen kunnen wor-
den gevergd o m aan zwaardere medezeggenschapsregel ingen te vo ldoen. 
Medezeggenschap in deze ondernemingen zal, o m een opt imaal effect te 
kr i jgen, dan ook vanuit een andere invalshoek moeten worden benaderd 
dan die in grote industriële ondernemingen, waarb innen de procedures 
vaak logger zijn en de verhoudingen een meer anon iem karakter hebben. In 
zoverre stemden deze leden dan ook in met de nuances in de memor ie van 
toel icht ing die klaarblijkeli jk uit dezelfde zorg zijn voor tgesproten. 

De hier aan het woo rd zijnde leden stemden daarom ook in met het door de 
Regering gekozen ui tgangspunt dat de medezeggenschapsregel ingen voor 
kleine ondernemingen in het algemeen soepeler moeten zijn dan die voor 
grotere en grote ondernemingen, zodat rekening kan worden gehouden met 
de bijzondere werkomstandigheden. Als de regel ingen voor deze onderne-
mingen te rigide zouden worden opgezet zou dat zelfs contraprodukt ief kun-
nen gaan werken. Daarom konden deze leden ins temmen met de opvat t ing 
van de Regering dat ook binnen het scala van kleinere ondernemingen gedif-
ferent ieerd moet worden naar het aantal personeelsleden, vanzelfsprekend on-
der de voorwaarden van het bereiken van gel i jkwaardige medezeggenschap. 
Hierbi j doet zich al meteen de vraag voor naar de te vo lgen methodiek. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af, of de regelingen voor on-
dernemingen met minder dan honderd werknemers en die voor onderne-
mingen met meer dan dat aantal werknemers in één en dezelfde wet moeten 
worden opgenomen. Zou het voor de overzichtel i jkheid en praktische han-
teerbaarheid niet meer voor de hand l iggen o m met twee afzonderli jke wet-
ten te werken die overigens wel samengevoegd kunnen worden? Dit staat 
de gemeenschappel i jke basis en systematiek niet in de weg . 

Deze leden konden zich ermee verenigen dat gekozen word t voor een drie-
del ing naar het aantal werknemers per onderneming. Wel vroegen zij zich af 
waarom juist voor de voorgestelde dr iedel ing is gekozen. Er is huns inziens 
inderdaad veel voo r t e zeggen om ondernemingen met minder dan t ien 
werknemers van geïnsti tut ionaliseerde medezeggenschapsregel ingen uit te 
s lui ten. Kan de Minister echter een nadere argumentat ie leveren, waarom de 
grens van 35 werknemers is gekozen, mede tegen de achtergrond van ont-
wikkel ingen in het buitenland? Los van deze algemene regel vroegen deze 
leden o m een nadere toel icht ing over de drie verordeningen die de SER ter za-
ke heeft vastgesteld, nameli jk voor de welzi jnssector, de bejaardenoorden en 
de omroepsector. Voor deze instel l ingen is wegens het bi jzonder karakter er-
van de grens ver laagd tot 25 werknemers. Is het de bedoel ing dat de bevoegd-
heden van de SER ten aanzien van de instel l ingsgrens worden ingeperkt? 
Gaan bovendien de tot stand gekomen regel ingen in de genoemde sectoren 
met een personeelsbestand tussen 35 en 100 werknemers en die met een be-
stand tussen 25 en 35 werknemers vallen onder het voorziene regime? Hierte-
gen zouden deze leden ernstige bezwaren hebben. 

De leden van de C.D.A.-fractie achtten de kritiek die van enige zijden is 
geuit niet geheel ongegrond dat met de vaststel l ing van deze grens van 35 
reeds in kleine ondernemingen bestaande regel ingen komen te verval len. 
Als gevolg hiervan zou in ondernemingen van geli jke personeelsstructuur 
een verschi l lend regime kunnen gaan gelden. Deze leden zouden h ierom-
trent nadere informat ie wi l len verkr i jgen. Hierbij kan dan ook in aanmerk ing 
worden genomen, dat het ondernemingen in onder l ing overleg tussen lei-
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ding en personeel vrij staat om ingrijpender overlegprocedures in te voeren 
dan die welke de komende wet gaat invoeren. Er zullen derhalve toch mis-
schien verschillen gaan ontstaan tussen kleine ondernemingen met dezelfde 
personeelsstructuur. Tegen deze ontwikkeling zouden deze leden in begin-
sel geen bezwaar hebben. In hun visie moet immers juist voor déze onderne-
mingen ruimte blijven om de interne verhoudingen een eigen kleur en daar-
mee een eigen regeling te geven. 

De hier aan het woord zijnde leden konden zich verenigen met het uit-
gangspunt dat voor ondernemingen met een personeelsbestand tussen 35 
en 100 werknemers een «verlicht regime» wordt ingevoerd. Zij stelden daar-
bij echter wel de voorwaarde dat dit regime in zijn uitgangspunten, d.w.z. op 
de kernpunten betreffende het advies, de instemming, het beroep en de po-
sitie ten opzichte van de leiding, gelijkwaardig is aan de bestaande regeling 
in de Wet op de ondernemingsraden, met inachtneming van de specifieke 
factoren die bij kleinere ondernemingen, zoals hierboven gezegd, een rol 
spelen. Deze leden zagen om deze reden niet in waarom aan de onderne-
mingsraad slechts adviesbevoegdheid zou mogen toekomen, wanneer het 
gaat om een besluit betreffende verlies van arbeidsplaatsen, verandering van 
arbeid, arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van ten minste 
een kwart van de in de onderneming werkzame personen. Welke overwegin-
gen hebben tot dit criterium geleid? Ook is het niet duidelijk, waarom bij voor-
beeld via de SER geen mogelijkheid tot verruiming van de bevoegdheden van 
de ondernemingsraad kan worden voorzien, indien de bijzondere voorwaar-
den waaronder bepaalde sectoren functioneren daartoe aanleiding zouden 
geven. Bovendien zouden in de gevallen waarin via de SER op dit gebied 
reeds verordeningen tot stand zijn gekomen, deze verordeningen komen te 
vervallen, hetgeen een gegroeide praktijk doorkruist. Men moet hiervoor be-
tere argumenten aanvoeren dan de Regering tot nu toe heeft gedaan, aldus 
deze leden. 

De leden van de C.D.A.-fractie stemden ermee in dat in het voorliggend 
ontwerp plaatsvervanging van de leden van de ondernemingsraad is uitge-
sloten. Zij waren wel van mening dat overwogen dient te worden om in het 
regime voor kleinere ondernemingen de ondernemer zelf nauwer te betrek-
ken bij het werk van de ondernemingsraad. In kleinere ondernemingen zijn 
personeel en leiding wellicht nog meer over en weer afhankelijk van elkaar 
dan in grotere en grote ondernemingen. De medezeggenschapsregeling 
dient hiermee rekening te houden. Zo ook overigens met het feit dat de spe-
cifieke omstandigheden in de vele verschillende soorten sectoren waarom 
het hier gaat niet een eenduidige regeling wenselijk maken. Tegen deze ach-
tergrond stelden zij voor om in het regime voor kleinere ondernemingen te 
voorzien, dat per onderneming in onderling overleg wordt uitgemaakt of de 
leiding deel uitmaakt van de ondernemingsraad. Tevens kan aldus worden 
uitgemaakt of de directeur in de ondernemingsraad ai dan niet met de lei-
ding van de raad zal worden belast en of hij al dan niet stemrecht heeft. Zij 
vroegen de Regering om een nadere toelichting op dit punt. 

Anderzijds waren deze leden van mening dat ook in kleinere ondernemin-
gen sprake moet zijn van een beroepsrecht dat gelijkwaardig is aan dat in 
grotere ondernemingen. Anders zou de basis aan adviezen gemakkelijk kun-
nen komen te ontvallen. Gelet op de specifieke geaardheid van de kleine on-
dernemingen zou in hun opvatting bij de instelling van het overlegorgaan 
beroep mogelijk moeten worden gemaakt op bij voorbeeld de geschillen-
commissie in het kader van de ca.o. waarbij een spoedeisende behandeling 
wordt gewaarborgd. Hierop kan een beroepsmogelijkheid worden voorzien 
bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Hoewel deze 
leden oog hadden voor het argument dat men zal moeten oppassen de fi-
nanciële lasten van de kleinere onderneming niet te zeer te verzwaren, moet 
huns inziens toch een evenwichtige procedure mogelijk zijn, die verzekert dat 
in probleemgevallen van ernstige aard de ondernemingsraad zelfstandig 
zonder extra kosten om externe deskundigheid kan verzoeken. Zij vroegen 
de Minister of ten aanzien hiervan niet een nadere regeling denkbaar is. 
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Ook waren deze leden van mening dat een uitbreiding van de medezeg-
genschapsregeling tot ondernemingen met minder dan honderd werkne-
mers een scholingsprogramma noodzakelijk maakt. Tegen deze achtergrond 
was hun niet duidelijk, waarom de minimumnorm van vijf werkdagen per 
jaar voor scholing en vorming voor deze ondernemingen zou moeten ver-
vallen. Zij dachten in dit verband niet zozeer aan een verplichte norm, maar 
aan de mogelijkheid van een interne procedure, waarbij op flexibele wijze 
tot afspraken voor scholing en vorming besloten zou kunnen worden. 

Het patroon van kleine ondernemingen in Nederland is, zoals gezegd, bij-
zonder geschakeerd. Dit komt onder andere ook tot uitdrukking in het feno-
meen van ondernemingen met meerdere filialen. Deze leden zouden van de 
Minister diens opvatting willen vernemen over de werking van het voorge-
stelde regime voor ondernemingen met filialen, die gespreid zijn over meer-
dere lokaties. 

Wat betreft het regime voor ondernemingen met een personeelsbestand 
tussen 10 en 35 werknemers konden de leden van de C.D.A.-fractie instenv 
men met de voorstellen van de kant van de Regering, zij het dat zij, zoals ge-
zegd, verzochten om een nadere argumentatie waarom juist de grens bij 35 
werknemers is gelegd. 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden in het algemeen van oordeel te zijn dat 
het toenemende opleidingsniveau van werknemers zal leiden tot een grote-
re vraag naar medezeggenschap binnen de onderneming. Daarom konden 
zij er begrip voor opbrengen dat de Regering van oordeel is dat ook voor 
werknemers in ondernemingen met minder dan 100 werknemers gezocht 
zou moeten worden naar passende vormen van medezeggenschap. Hierme-
de bedoelden zij te zeggen dat de onderlinge verschillen tussen onderne-
mingen met minder dan 100 werknemers aanmerkelijk groter zijn dantus-
sen die ondernemingen waarvoor de Wet op de ondernemingsraden reeds 
van kracht is. Om die reden achtten zij het belangrijk om meer de klemtoon 
te leggen op een gelijkwaardige dan op een gelijke medezeggenschap. Hier 
komt nog bij dat naar hun mening in toenemende mate valt te constateren 
dat ook in kleinere ondernemingen veelal langs natuurlijke weg verschillen-
de vormen van medezeggenschap zijn ontstaan, dikwijls bepaald door de 
sterke motivatie en betrokkenheid van de werknemers in deze kleinere on-
dernemingen en de intensieve dagelijkse relatie tussen personeel en onder-
nemingsleiding. 

Om al deze redenen konden deze leden instemmen met de mening van de 
Regering dat voor kleinere ondernemingen een medezeggenschapsregeling 
dient te worden ontworpen, gedifferentieerd naar het aantal personeelsle-
den. Tevens waren zij het ermee eens dat naarmate het aantal werknemers 
groter wordt, rechtstreekse medezeggenschap steeds moeilijker te effectu-
eren zal zijn. Maar om hierbij te denken aan een grens van 35 werknemers, 
achtten zij als te abrupt, geen rekening houdend met de structuur van derge-
lijke ondernemingen en de grote onderlinge verschillen. Zo zal bij voorbeeld 
een administratieve instelling als een makelaarskantoor of een advocaten-
kantoor met 40 of 50 werknemers kwalitatief meer geschikt zijn om tot een 
volwaardige ondenemingsraadsorganisatie te komen dan een vervoersbe-
drijf of een visserijbedrijf met evenveel werknemers, alleen al omdat de 
werknemers in deze laatste bedrijven veelal buiten de directe bedrijfsruimte 
verkeren. Om die reden wilden deze leden pleiten voor een «overgangszo-
ne» voor ondernemingen met 30 tot 50 werknemers, waarbinnen op vrijwil-
lige basis uitbreiding kan worden gegeven aan de regeling, zoals de Rege-
ring die voorstelt voor ondernemingen met 10 tot 35 werknemers. 

Deze leden vroegen zich voorts af of de Regering niet te lichtvoetig heen-
stapt over de problemen die na de uitbreiding van het aantal ondernemings-
raden kunnen ontstaan bij de scholing van ondernemingsraadsleden. Reeds 
nu hebben ca. 45 000 ondernemingsraadsleden een steeds terugkerend 
recht op scholing en vorming waarbij reeds wachttijden van een half jaar zijn 
ontstaan. Na invoering van de voorgestelde wetswijziging zal het aantal le-
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den van ondernemingsraden zich uitbreiden tot ca. 90 000, met dezelfde 
scholingsrechten. Hoe denkt de Regering de daarmee te verwachten proble-
matiek op te vangen? En acht de Regering het niet waarschijnlijk dat in vele 
gevallen ook de ondernemers van kleinere bedrijven een training nodig zul-
len hebben voor het op zinvolle wijze werken met en het goed laten functio-
neren van ondernemingsraden? En zijn de bedrijfscommissies ingesteld om 
het aantal ondernemingsraden van 4000 tot 11 000 te laten toenemen? 

Deze leden konden in de memorie van toelichting geen argumenten ont-
dekken om voor kleine ondernemingen de medezeggenschapsregeling niet 
ineen afzonderlijke wet neer te leggen. De bewindslieden stellen wel dat de 
opneming van deze regeling in de Wet op de ondernemingsraden de minste 
complicaties geeft en het overzicht over de gehele materie gemakkelijker 
maakt, maar dit kan alleen gelden voor de wetgever. Zowel ondernemings-
raadsleden als de leiding van kleine ondernemingen hebben enerzijds wei-
nig aan een overzicht over de gehele materie en worden anderzijds gecon-
fronteerd met een groot aantal uitzonderingsbepalingen waarmee juist zij te 
maken krijgen. Dit alles pleit juist voor een afzonderlijke wetgeving, zo zei-
den zij. 

De hier aan het woord zijnde leden konden meegaan met de voorstellen 
om de ondernemer niet de plicht tot opschorting van zijn besluit op te leg-
gen als dit besluit niet overeenstemt met het advies van de ondernemings-
raad. Wel stelden zij het op prijs een nadere argumentatie te krijgen die leidt 
tot het afzien van het z.g. beroepsrecht bij de ondernemingskamer van het 
Gerechtshof te Amsterdam. Hoe groot kunnen de financiële lasten voor de 
ondernemer zijn bij de uitoefening van dat recht? 

Tot slot wilden deze leden er bij de bewindslieden sterk op aandringen, de 
ondernemer of de bestuurder van de kleinere onderneming wel deel te laten 
uitmaken van de ondernemingsraad. Hier pleit huns inziens alles voor. De 
positie van dergelijke ondernemers is totaal anders dan bij grote onderne-
mingen. Ook is de relatie tussen personeel en ondernemer in de kleinere on-
dernemingen een geheel andere dan die in de grotere ondernemingen. En 
juist in de kleinere bedrijven is de motivatie van de werknemers voor hun 
werk dikwijls veel sterker en voelen zij zich ook veelal meer betrokken bij de 
directe gang van zaken binnen de onderneming. 

De leden van de fractie van D'66 vonden het evenals de bewindslieden ge-
wenst te komen tot een (nadere) regeling van de medezeggenschap in kleine 
ondernemingen en hadden daarom waardering voor de indiening van dit 
wetsontwerp. Zij gingen er daarbij van uit dat in beginsel gestreefd moet 
worden naar een gelijkwaardig recht op medezeggenschap in vergelijking 
met de grotere ondernemingen. Wat de aard van de wettelijke regeling be-
treft ging hun voorkeur uit naar een kaderwet waarbij het mogelijk is in on-
derlinge overeenkomst tussen ondernemer en de werknemers of hun verte-
genwoordiging van verschillende wettelijke bepalingen af te wijken, zodat 
een medezeggenschapsvorm kan ontstaan aangepast aan de verscheiden-
heid van betrokken bedrijven. De wettelijke regelingen gelden dan, tenzij an-
ders overeengekomen. 

Deze leden pleitten ervoor het wetsontwerp zodanig aan te passen dat de 
werknemers in het algemeen een gegarandeerd recht krijgen door middel 
van een stemming een keuze te maken uit drie medezeggenschapsmodel-
len, nl. medezeggenschap via de personeelsvergadering, via een onderne-
mingsraad of via een daartoe door hen aangewezen vertrouwensman of ver-
trouwensinstantie van binnen of buiten de onderneming. Een vertrouwens-
man of vertrouwensinstantie zou in zo'n geval de rechten uitoefenen die aan 
het personeel of de personeelsvertegenwoordiging zijn toegekend. Op prak-
tische gronden gingen zij ervan uit dat binnen zeer kleine ondernemingen 
een ondernemingsraad niet meer goed zou kunnen functioneren of zelfs 
overbodig zou zijn. De benedengrens van 35 werknemers achtten zij daar-
voor in principe wel aanvaardbaar. Zij hadden echter begrip voor het ver-
zoek van verschillende vakorganisaties om de benedengrens van 25 werkne-
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mers voor de instelling van een ondernemingsraad aan te houden op grond 
van de historisch gegroeide situatie bij de welzijnssector, de bejaardenoor-
den en de omroepsector. 

Deze leden gingen er daarbij van uit dat de wettelijke bevoegdheden en de 
faciliteiten bij de drie aangegeven medezeggenschapsmodellen zoveel mo-
gelijk gelijk behoren te zijn. Tegen de beperkingen in de bevoegdheden en 
faciliteiten van de ondernemingsraad volgens het voorgestelde artikel 35a, 
eerste lid, hadden zij daarom in het algemeen bedenkingen. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met teleurstelling kennis genomen 
van het wetsontwerp. Hun principiële bezwaren tegen een van bovenaf op-
gelegde medezeggenschapsregeling achtten zij na hun uitvoerige beschou-
wingen ter gelegenheid van de jongste wijziging van de Wet op de onderne-
mingsraden genoegzaam bekend. Wel wezen zij erop dat deze bezwaren 
zich des te sterker doen gelden in de kleine ondernemingen. Is het niet zo dat 
medezeggenschap, zeker als het gaat om medebeslissen, onvermijdelijk een 
zekere aantasting van het eigendomsrecht inhoudt van degene aan wie de 
onderneming juridisch en materieel toebehoort? En klemt dit niet te meer in 
de kleine onderneming, met een veelal aan één of weinige personen gebon-
den persoonlijk eigendomsrecht? Houdt medezeggenschap daar dan ook 
niet zonder meer een sterke aantasting van dat recht in? Waarom is dit es-
sentiële verschil in ondernemingsstructuur niet vermeld in de memorie van 
toelichting waar toch de verschillen tussen de groteen de kleine onderne-
ming worden opgesomd? 

Deze leden hadden sterk de indruk dat de Regering de kwestie van de me-
dezeggenschap overwegend heeft benaderd vanuit een organisatiesociolo-
gische invalshoek. Inderdaad kan men dan vele overeenkomsten ontdekken 
tussen de organisatie van de grote en die van de kleinere onderneming. Wel-
ke consequenties heeft de Regering echter verbonden aan de toch essentiële 
verschillen in de juridische en, daarmee samenhangend, de psychologische 
positie van de ondernemer-eigenaar? Deze leden doelden hier met name op 
de situatie dat bij kleinere bedrijven de ondernemer-eigenaar zélf de risico's 
draagt van het ondernemen, vaak ook met zijn persoonlijk vermogen. Zij 
meenden dat met deze aspecten te weinig rekening is gehouden. 

In dit verband had het deze leden bevreemd dat de memorie van toelich-
ting op blz. 8 een redelijke analyse geeft van de verschillen tussen de kleine 
en de grote onderneming, maar dat de conclusies in het vervolg van de toe-
lichting toch een geheel andere richting uitgingen. In het algemeen gespro-
ken wordt toch door wijziging van artikel 2 van de Wet op de ondernemings-
raden het regime van de bestaande wet ook toegepast op ondernemingen 
met ten minste 35 werknemers. In hoeverre is echter expliciet de vraag aan 
de orde geweest of dit stelsel met een ondernemingsraad wel automatisch 
vantoepassing kan zijn op de kleine onderneming, gezien de op blz. 8 van de 
memorie van toelichting genoemde verschillen, waaraan deze leden de juri-
dische en psychologische aspecten nog toevoegden? De memorie van toe-
lichting rept er niet van. Gaarne ontvingen deze leden daarover een uiteen-
zetting. Op welke wijze zal in de krachtens de gewijzigde wet op te stellen al-
gemene maatregel van bestuur (memorie van toelichting blz. 10) de per-
soonlijke inkomens- en vermogenssfeer van de kleine ondernemer worden 
afgebakend? Mogen deze leden aannemen dat de persoonlijke schulden van 
de ondernemer er te allen tijde buiten vallen? Zij beschouwden dit wel als 
een minimumgarantie. 

Zijn de bewindslieden werkelijk van mening, zo vervolgen de leden van de 
S.G.P.-fractie hun beschouwing, dat de uitvoerige procedure- en vormvoor-
schriften van de huidige wet met betrekking tot de totstandkoming en werk-
wijze van de ondernemingsraad en met name van de overlegvergadering 
passen in het patroon van directe samenwerking tussen de leiding van de 
onderneming en de medewerkers? Valt hier in een organisatiefase waarin 
het onderscheid tussen lijn- en staffuncties veelal nog geen duidelijke vorm 
heeft aangenomen, wel mee te werken? In hoeverre is hier eigenlijk nog 
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sprake van een aangepaste vo rm van ver tegenwoord igend overleg? In dit 
verband ontv ingen deze leden gaarne een uiteenzett ing over de vraag of 
het eigen karakter van de kleine onderneming niet in de weg staat aan de 
constructie waarb i j de bestuurder geen voorzit ter is van de ondernemings-
raad. Waarom is zelfs niet de bepal ing opgenomen dat per onderneming tot 
dit voorzit terschap van de bestuurder kan worden besloten? Zou dit niet in 
overeenstemming zijn met de ook door de bewindsl ieden erkende zeer grote 
diversiteit van kleine ondernemingen? Kunnen de indieners van het wets-
ontwerp zich indenken dat het instituut van de over legvergadering waar in 
slechts geprof i leerde standpunten van een zelfstandige ondernemingsraad 
ter discussie staan in de kleine onderneming de kwetsbaarheid op het punt 
van de samenwerk ing nog meer vergroot dan in de grote onderneming? 

Was het voorts werkel i jk nodig o m de meest ver gaande vo rm van mede-
zeggenschap, het vetorecht (artikel 27 van de Wet op de ondernemingsra-
den) ook automat isch van toepassing te achten op de kleine onderneming? 
Wat er ook in het a lgemeen van dit recht zij, het is toch duidel i jk dat de uit-
werk ing hiervan bij een concern als Philips heel anders ligt dan in het hech-
te, tradit ionele samenwerk ingsverband van een fami l iebedr i j f met een direc-
teur-eigenaar. 

De leden van de S.G.P.-fractie konden zich dan ook niet aan de indruk ont-
trekken dat het thans voorgestelde stelsel voor de kleine onderneming een 
natuurgetrouwe kopie is van het bestaande model voor de grote onderne-
m ing , zij het met wat s t rooml i jn ing met name wat betreft de f inanciële belas-
t ing en het laten val len van het beroepsrecht. Als men de veelgeprezen f lexi-
bil i teit van de kleine onderneming te gronde had wi l len r ichten, dan had 
men ook het beroepsrecht klakkeloos moeten overnemen. Dat dat niet was 
gebeurd vonden de leden hier aan het w o o r d dan ook een voor zichzelf spre-
kendezaak. 

Waarom is echter, zo vervolgden deze leden, niet gekozen voor een geheel 
eigen regel ing, toegesneden op de specifieke behoeften en mogel i jkheden 
van het midden- en kleinbedri j f? Dan had men nooit kunnen komen tot een 
zelfstandige ondernemingsraad, tot verpl ichte adviesaanvrage en tot een ve-
torecht van de ondernemingsraad. In dit verband ontv ingen zij gaarne een uit-
eenzetting over de inbreng van de Staatssecretaris van Economische Zaken 
bij de voorbereid ing van het onderhavige wetsontwerp. In welk stadium is de 
Staatssecretaris vanuit zijn integratietaak ten aanzien van het midden- en 
kleinbedri j f daarbi j betrokken en op welke concrete punten is zijn inbreng aan 
te wijzen? Gezien de door deze leden aan de geheel eigen aard van het m id -
den- en kleinbedri j f gewi jde passages zal het niet verbazen dat zij zich niet 
konden verenigen met de opzet o m de voorgestelde speciale medezeggen-
schapsregl ing onder te brengen in de algemene Wet op de ondernemingsra-
den. 

Alvorens een aantal art ikelsgewijze opmerk ingen te maken, stelden de 
S.G.P.-leden nog een paar vragen naar aanleiding van het algemene gedeel-
te van de memor ie van toel icht ing. Hoe heeft de SER gebruik gemaakt van 
zijn op blz. 5 genoemde bevoegdheid ingevolge artikel 3, eerste l id, en met 
welke mot iver ingen? Waarom heeft het onderzoek van het Instituut voor 
Toegepaste Sociologie in N i jmegen niet de inzichten opgeleverd die de 
commissie nodig achtte voor de funder ing van haar concept-advies? Was 
het wel verantwoord o m , kenneli jk zonder betrouwbare feiteli jke informat ie, 
toch met het onderhavige wetsontwerp te komen? Op blz. 7 van de memor ie 
word t gesproken over het gestegen opleid ingsniveau. Geldt deze ontwikke-
l ing ook voor het midden- en kleinbedrijf? De situatie in een groot concern met 
(centrale) ondernemingsraad (waarin vaak veel academici) is toch niet verge-
lijkbaar met die in een klein machinefabriekje of in de detai lhandel? 

Voorts drongen deze leden erop aan de facil i teiten die artikel 46a van de 
Wet op de ondernemingsraden biedt ook open te stellen voor de kleine onder-
nemer, Is het voor de kleine ondernemer niet minstens zo noodzakelijk dat hij 
funct ioneert als gekwali f iceerde gesprekpartner in een voor hem geheel nieu-
we overlegsituatie? Is de f inancier ingswijze van artikel 46a, tweede l id, geen 
extra argument om ook de ondernemer van deze facil i teiten te laten prof i te-
ren? 
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De leden van de P.P.R.-fractie waren verheugd dat nu eindelijk een rege-
ling aan de Kamer is voorgelegd over de medezeggenschap van werkne-
mers in kleine ondernemingen. Het viel hun echter op dat in de voorgelegde 
regeling sprake is van een tweeslachtigheid. De algemene basisgedachte, 
die aan de medezeggenschapsregeling ten behoeve van de kleine onderne-
mingen ten grondslag ligt, dat de werknemers in de kleine ondernemingen 
een gelijkwaardig recht op medezeggenschap toekomt, is op onvolledige 
wijze uitgewerkt. Op onderdelen zijn de voorstellen zelfs in strijd met deze 
basisgedachte. Het feit dat er gesproken wordt van een «licht regime» voor 
ondernemingen met 35 tot 100 werknemers in plaats van een eigensoortig 
regime duidt daar reeds op. 

Deze leden hechtten aan het uitgangspunt zoals verwoord in het SER-ad-
vies: ongeacht de grootte van een onderneming dient een gelijkwaardig 
recht op medezeggenschap van de werknemers te worden gerealiseerd. Zij 
voegden hier onmiddellijk aan toe: ook ongeacht de rechtsvorm van de on-
derneming. In dit verband vroegen zij het oordeel van de Regering over de 
mogelijke belemmeringen op de medezeggenschapsrechten van werkne-
mers in kleine ondernemingen die veroorzaakt worden door bij voorbeeld 
de rechtsvorm commanditaire vennootschap. 

Deze leden hadden met belangstelling kennis genomen van het onder-
zoekverslag van het Instituut voor Toegepaste Sociologie uit Nijmegen. 
Naar hun oordeel is in de samenvatting van het onderzoekverslag in onvol-
doende mate tot uitdrukking gekomen dat er wel degelijk zinvolle algemeen 
geldende conclusies uit het materiaal zijn te trekken ten behoeve van de ge-
dachtenvorming over de op te stellen regeling of regelingen van de mede-
zeggenschap in kleine ondernemingen. Een van die conclusies is bij voor-
beeld, naar de mening van deze leden, dat formalisering van het overleg ten 
zeerste gewenst is, zowel in de ondernemingen met 10 tot 35 werknemers 
als in de ondernemingen met 35 tot 100 werknemers. Dit ten einde het gelijk-
waardig recht op medezeggenschap te garanderen. 

Voor deze leden betekent dit dat de regeling, zoals die ontworpen is voor 
ondernemingen van 10 tot 35 werknemers, onvoldoende is en tevens weinig 
creatief en weinig ingeschoten op de situatie van de zeer kleine tot kleine on-
dernemingen. Ook in de medezeggenschapsregeling voor ondernemingen 
van 35 tot 100 werknemers is het begrip gelijkwaardigheid niet geheel uit de 
verf gekomen. Op tal van onderdelen in het artikel 35a wordt afgeweken van 
de taken, bevoegdheden, faciliteiten en rechten welke ondernemingsraads-
leden in de grotere ondernemingen hebben. Deze leden wilden met de voor-
gaande opmerking niet het misverstand oproepen dat gelijkwaardigheid ook 
gelijkheid betekent, maar het betekent wel dat - los van de vorm waarin het 
overleg wordt gegoten - geen grote discrepantie mag bestaan tussen taken, 
rechten, bevoegdheden en faciliteiten van ondernemingsraadsleden in gro-
te en in kleine ondernemingen. Dit uitgangspunt staat voor hen centraal in 
hun beoordeling van het onderhavige wetsontwerp. 

De leden van de P.P.R.-fractie wilden nadrukkelijk onderscheid maken tus-
sen enerzijds de regeling welke behelst aan de participatieve democratie op 
ondernemingsniveau gestalte te geven en anderzijds een regeling waarbij 
de vertegenwoordigende democratie voorop staat. Het model van de partici-
patieve democratie betekent voor deze leden dat de regelmatig bijeen te roe-
pen personeelsvergadering (door de ondernemer of een deel van de werk-
nemers) vergelijkbare bevoegdheden en informatierechten bezit als de per-
soneelsvertegenwoordiging in grotere ondernemingen, bij voorbeeld in die 
van 35 tot 100 werknemers. Deze leden vonden dat voor kleine ondernemin-
gen het participatieve model van democratie uitgangspunt dient te zijn 
waarbij de vertegenwoordigende democratie hierop een alternatief vormt. 
Ook in de memorie van toelichting wordt uitdrukkelijk gesteld dat «... recht-
streekse medezeggenschap, waar mogelijk, de voorkeur verdient boven ver-
tegenwoordigende medezeggenschap» (blzz. 8 en 9). Er dient dan wel de ga-
rantie te worden gegeven dat de bevoegdheden en informatierechten van de 
algemene personeelsvergadering niet wezenlijk achterblijven bij die van het 
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ver tegenwoord igend l ichaam. Ten einde dit te realiseren dienen nadere wet-
teli jke regel ingen te worden getroffen, welke ertoe strekken dat artikel 35a, lid 
1, onder f, zodanig word t gewi jz igd dat beperkende bepal ingen komen te ver-
val len en nieuwe bevoegdheden en informatierechten - onder andere to t uit-
drukking gebracht in amendement 132 I van de leden Nypels en Jansen (ka-
merstuk 13 954) betreffende artikel 23, derde en vierde l id, artikel 25, eerste l id, 
van de Wet op de ondernemingsraden, onderdelen van hoofdstuk IVB van de 
Wet op de ondernemingsraden en voorzieningen met betrekking tot de uitoe-
fening van het be roeps rech t -wo rden opgenomen waarna tevens artikel 35b, 
vi j fde l id, dient te worden aangepast. 

De vo rm waar in het wetsontwerp is gegoten, een tweetal artikelen binnen 
de bestaande Wet op de ondernemingsraden, bood deze leden daartoe wei -
nig mogel i jkheden. Daarom pleitten zij voor het opnemen van een integrale 
regeling in de Wet op de ondernemingsraden welke echter losstaat van de 
overige bepal ingen van deze wet. Op die manier kan naar hun mening een 
meer op de feiteli jke situatie van de kleine ondernemingen toegespitste re-
gel ing worden opgesteld zonder dat het ui tgangspunt van een gel i jkwaardig 
recht op medezeggenschap geweld word t aangedaan. De overzichtel i jkheid 
van de regel ing is daarmee, aldus deze leden, eveneens gediend. De door de 
Regering on tworpen regeling roept, in tegenstel l ing tot hetgeen op blz. 13 
van de memor ie van toel icht ing word t gesteld, wel degelijk complicat ies op 
en maakt tevens dat het overzicht over de gehele materie bemoei l i jkt wordt . 
Bovendien heeft een integrale regeling voor de medezeggenschap in kleine 
ondernemingen binnen de Wet op de ondernemingsraden tot voordeel , dat 
een meer afgewogen en f lexibele regeling ontstaat welke niet zo gauw door 
de betrokkenen (werknemers en werkgevers) als te zwaar voor de betreffen-
de onderneming ter zijde word t geschoven. Er dient in ieder geval voor ge-
waakt te worden dat de vo rm waar in de medezeggenschapsregeling is ge-
goten, f rustrerend werkt op het gel i jkwaardig recht op medezeggenschap 
voor werknemers in kleine ondernemingen. 

Deze leden benadrukten in dit verband nog wel dat het mogel i jk dient te 
bl i jven dat vr i jwi l l ig aangegane experimenten met betrekking tot de mede-
zeggenschap, al of niet op grond van een SER-verordening dan wel op 
grond van een vr i jwi l l ige overeenkomst (ca.o.), tot stand worden gebracht. 
In dit verband wezen deze leden ook nog eens op de exper imenten met me-
dezeggenschap onder auspiciën van de Commissie voor ontwikkel ingspro-
blematiek van bedri jven van de Sociaal-Economische Raad (COB). 

Indien een aparte integrale regeling binnen de bestaande Wet op de on-
dernemingsraden ten behoeve van de medezeggenschap in kleine onderne-
mingen word t opgesteld, is het tevens gewenst het intitulé van de Wet op de 
ondernemingsraden te wi jz igen in bij voorbeeld Wet op de medezeggen-
schap. Deze leden vernamen gaarne de mening van de bewindsl ieden over 
bovenstaande globale opzet. 

Het lid van de P.S.P.-fractie zei het op zich te waarderen dat met dit 
wetsontwerp gepoogd word t om ook voor de kleinere ondernemingen een 
bepaalde vo rm van medezeggenschap te formal iseren. Op een tweetal pun-
ten had hij echter fundamente le kritiek. In de eerste plaats betreft di t de be-
perkingen in de bevoegdheden van de ondernemingsraden in kleine onder-
nemingen, in de tweede plaats betreft dit de kwantitatieve reikwijdte van de 
voorgestelde regeling. 

Om met dit laatste te beginnen, vroeg dit lid zich af op grond van welke 
overwegingen de grens was aangebracht bij het aantal van 35 personeelsle-
den en niet bij het veel meer voor de hand l iggend aantal van 25. In de prak-
ti jk funct ioneert in veel instel l ingen met 25 en meer personeelsleden al een 
ondernemingsraad en door deze wetswi jz ig ing zouden de instel l ingen en 
bedri jven met een aantal personeelsleden van meer dan 25 en minder dan 
35 buiten de wettel i jke regeling val len. In zo'n situatie is het niet waarschi jn-
lijk te achten dat meer bedri jven en instel l ingen met 25 tot 35 werknemers 
een ondernemingsraad zullen instel len. Het valt integendeel eerder te ver-
wachten dat de bestaande verworvenheden bij bepaalde bedri jven en instel-
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l ingen in deze categorie zullen worden teruggedraaid. Voor de bedri jven en 
instel l ingen met minder dan 25 werknemers zag dit lid geen enkele aanlei-
d ing nog een grens te trekken bij 10 werknemers. Hij zou voor die categorie 
bedri jven (tot 25 werknemers) een un i forme regeling prefereren, nl. de alge-
mene personeelsvergaderingen, waar in het beleid van de onderneming aan 
de orde komt. 

Voor wat betreft de bevoegdheden sprak dit lid er zijn verbazing over uit 
dat de Regering heeft gemeend te moeten volstaan met een «lichte» v o r m 
van inspraak in vergel i jk ing met de regeling die in de huidige wet is getrof-
fen voor de ondernemingen met meer dan 100 werknemers. De door de Re-
gering aangedragen argumenten, zoals die van de financiële en organisato-
rische mogel i jkheden, worden door de Regering zelf ondermi jnd waar zij 
wi jst op de grote onderl inge verschil len tussen de diverse bedr i jven. Deze 
beperking van de bevoegdheden in vergel i jk ing met de voor de bedri jven 
met meer dan 100 werknemers bestaande vo rm (want van werkel i jke zeg-
genschap over belangri jke investeringsbeslissingen is ook in de bestaande 
wet geen sprake) noemde dit l id een principiële onjuistheid, die zou kunnen 
worden opgelost door de bestaande wet van toepassing te verklaren op alle 
bedri jven en instel l ingen met meer dan 25 werknemers. Dit lid had met na-
me kritiek op de in het voorgestelde artikel 35a, eerste lid onder f ge fo rmu-
leerde beperking van het adviesrecht inzake beleidsvoornemens als bedoeld 
in artikel 25, eerste l id. Waarom zou de ondernemingsraad alleen verpl icht 
moeten worden ingeschakeld als deze beleidsvoornemens gevolgen zouden 
hebben voor ten minste een vierde van de in de onderneming werkzame 
personen? 

Het lid van de DS'70-fractie zei met belangstel l ing te hebben kennis geno-
men van het onderhavige wetsontwerp. De beoordel ing ervan plaatste hij 
tegen de achtergrond van de principiële stel l ingname van DS'70 ten aanzien 
van de democrat ie in de onderneming. Medezeggenschap en medeverant-
woordel i jkheid van de werknemers is van zeer groot belang. Daarbij moet 
u i tgangspunt zijn dat werkgevers en werknemers binnen de onderneming 
samenwerken en zeker niet tegenover elkaar staan. Dat laatste is zijns in-
ziens een overleefde visie, die helaas nog niet overal is losgelaten. Zo be-
treurde dit lid het dat de werkgever volgens de huidige Wet op de onderne-
mingsraden niet lid is van de ondernemingsraad. Het zou een bewi js zijn ge-
weest van een juiste visie op de verhoudingen als indert i jd gekozen was 
voor een l idmaatschap van de ondernemer van de ondernemingsraad 
waarbi j de voorzit ter gekozen zou moeten worden door de leden. Een apart 
over legorgaan zou dan overbodig zijn en plaats kunnen maken voor een 
eenvoudiger constructie waarbi j de werknemer- leden ongestoord kunnen 
over leggen. 

Een goed funct ionerende medezeggenschap in ondernemingen kan op 
verschi l lende manieren in praktijk worden gebracht, vervolgde dit l id. De 
Wet op de ondernemingsraden geeft een gedetail leerde regel ing, die vo l -
gens het onderhavige wetsontwerp voor een belangrijk deel ook van toepas-
sing word t op bedri jven met 35 tot 40 werknemers. Uitgaande van de ge-
dachtengang van de indieners vroeg dit lid of het niet meer voor de hand 
had gelegen te kiezen voor een grens van 25 werknemers. De overschake-
ling van de huidige praktijk naar de regeling van het wetsontwerp geeft im-
mers vreemde gevallen van verandering en rechtsongeli jkheid, zoals van 
werknemerszi jde is betoogd. Belangrijker is echter de vraag of het op zo gro-
te schaal overnemen van een regeling die is ontworpen voor grotere onder-
nemingen verstandig of zelfs wel mogel i jk is. De overweging dat het van 
principiële betekenis is alle werknemers dezelfde rechten te geven sprak dit 
l id wel aan, maar hij betwi j felde of in het wetsontwerp vo ldoende tegemoet 
word t gekomen aan de eisen van de praktijk. Hij vroeg de indieners in dit 
verband of er geen andere gegevens zijn dan die van het ITS-onderzoek. Is 
het de indieners overigens bekend dat aan werkgeverszi jde ernstige twi j fe ls 
bestaan over de werkbaarheid van de voorgestelde opzet? Hoe beoordelen 
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zij deze twi j fels, die met prakti jkervaringen worden gestaafd? Zeker in kleine 
ondernemingen werkt het bepaald be lemmerend dat de ondernemingsle i -
d ing geen deel ui tmaakt van de ondernemingsraad. In een kleine onderne-
ming met een aantal werknemers tussen 35 en 40 zullen niet veel gegadig-
den gevonden worden voor een l idmaatschap van de ondernemingsraad. 
Hun taak zal verzwaard worden als een aparte over legvergader ing met de di-
rectie noodzakelijk is. Dit l id vroeg zich af of de indieners voldoende reke-
ning hebben gehouden met de bi jzondere aard van samenwerking tussen 
ondernemer en werknemers in kleine bedr i jven. Meer waarder ing had hij 
dan ook voor de voorgestelde gang van zaken bij ondernemingen met 10 tot 
35 werknemers. 

Samenvattende stelde het lid van de DS'70-fractie dat de grens van 35 
werknemers de nodige vragen oproept ; dat de wet min imumeisen moet 
stellen wat betreft inspraak in kleine ondernemingen, maar dat de in het 
wetsontwerp geformuleerde eisen wel l icht in vele ondernemingen te zwaar 
zullen blijken te z i jn ; dat het daarom aanbevel ing verdient te onderzoeken of 
de voorgestelde opzet voor ondernemingen van 10 tot 35 werknemers tot 
een groter aantal moet worden u i tgebre id; en dat een wettel i jke regeling in 
gang zijnde exper imenten en ontwikkel ingen zo veel mogel i jk dient te ont-
zien. 

Ten slotte vroeg dit l id of de Regering bereid is de regel ingen die bestaan 
op het gebied van ondernemingsraden overzichteli jker op te stellen. Als dat 
gebeurt zullen meer mensen in staat zijn de regelingen te hanteren; een ge-
dachte die geheel aansluit bij het streven naar een beter en vooral democra-
tischer funct ionerende samenleving. 

Artikelen 

Artikel IA 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de Regering duidel i jk te maken 
waarom zij niet gekozen heeft voor het leggen van de grens bi j 25 in plaats 
van 35 werknemers. Ook de Regering wist dat er reeds sectoren zijn waar 
boven 25 werknemers de instel l ing van een ondernemingsraad verpl icht is. 
Artikel 6 van de Wet op de ondernemingsraden schrijft t rouwens voor dat 
ook een ondernemingsraad maximaal 25 leden telt. De Regering spreekt in 
de memor ie van toel icht ing een voorkeur uit voor rechtstreekse medezeg-
genschap boven ver tegenwoord ig ing waar dat - gezien het aantal perso-
neelsleden - mogel i jk is. Waarom zou die grens bij het bepalen van het 
maximaal aantal deelnemers aan rechtstreekse medezeggenschap hoger 
kunnen l iggen dan bij een ondernemingsraadsvergader ing? 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen waarom geen rekening is gehou-
den met het feit dat juist in kleine ondernemingen veel deelt i jdwerkers werk-
zaamzi jn , veelal gedurende slechts enkele uren per week en ook gedurende 
een tameli jk korte periode. Word t zodoende niet onbedoeld snel de instel-
l ingsgrens van min imaal 35 werknemers bereikt? Deze leden drongen er op 
aan een bepaling op te nemen, op grond waarvan part-t ime werknemers 
slechts dan behoeven te worden meegeteld, wanneer ze gedurende ten 
minste een derde van de normale arbeidst i jd en langer dan zes maanden in 
de onderneming werkzaam zijn. Bestaat anders niet het gevaar van een on-
voldoende draagvlak uit een oogpunt van betrokkenheid? 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen of er meer argumenten zijn aan te 
voeren o m de grens op 35 personen te stellen dan het argument dat het ge-
tal van 35 precies het gemiddelde is tussen 25 en 50. 
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Artikel IB 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden het welhaast ongelooflijk dat de 
Regering hier voorstelt om niet alleen de SER-bevoegdheid om de getals-
grens te verlagen, af te schaffen, maar ook de inmiddels op grond daar-
van tot stand gekomen verplichtingen voor vele ondernemers in de omroep-
sector, de welzijnssector en de bejaardenverzorging om een ondernemings-
raad in te stellen, af te schaffen. Een en ander betekent een aanzienlijke te-
ruggang in verkregen rechten. Van geval tot geval zal de vakbeweging, voor 
zover er nog geen ondernemingsraad was ingesteld, opnieuw met de be-
trokken ondernemer moeten gaan onderhandelen. En zelfs als dat lukt zou 
deze ondernemingsraad alleen kunnen beschikken over de ingeperkte be-
voegdheden krachtens het voorgestelde artikel 35a. Deze leden vroegen de 
Regering dan ook met klem een nadere toelichting waarom zij het zo nood-
zakelijk vindt om het onmogelijk te maken dat krachtens het huidige artikel 3, 
nota bene mede op verzoek van een of meer representatieve ondernemers-
organisaties, voor een sector ondernemingsraden worden ingesteld met 
volledige bevoegdheden. De Regering moet naar hun mening wel met bij-
zonder sterke argumenten komen om het verwijt te ontgaan, dat de wetge-
ver wel erg inconsistent zou handelen als hij een wettelijke mogelijkheid die 
per 1 september is geopend, in een twee maanden later ingediend wets-
ontwerp weer ongedaan maakt. 

Artikel IC 

Artikel 35a, eerste lid, onderdeel a. De leden van de S.G.P.-fractie gaven in 
overweging om de bedrijfscommissie de bevoegdheid toe te kennen om or-
ganisatorische redenen meerdere zelfstandige vestigingen binnen een con-
cern met meer dan 35 werknemers als één onderneming in de zin van de wet 
aan te merken. Rijzen er geen onoverkomelijke organisatorische proble-
men indien in alle kleinere vestigingen ondernemingsraden zouden moeten 
worden ingesteld op het punt van de vertegenwoordiging in groeps- en/of 
centrale ondernemingsraden en op het punt van - in dat geval - veelvuldig 
overleg door commissarissen en bestuurders van de holding met alle onder-
nemingsraden afzonderlijk? Wat is de mening van de bewindslieden over 
een dergelijke samentrekkingsbevoegdheid van de bedrijfscommissie? 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen de Regering nader in te gaan op de 
mogelijke problemen die dit onderdeel van de wetstekst oproept in verband 
met het bestaan van groeps- dan wel centrale ondernemingsraden. 

Artikel 35a, eerste lid, onderdeel b. De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden 
grote bezwaren tegen de gedachte dat de bedrijfscommissie geen bevoegd-
heid zou moeten hebben om in kleinere ondernemingen een verhoging van 
het aantal ondernemingsraadsleden toe te staan. Zij vroegen zich integen-
deel af, of het niet beter was om het minimumaantal ondernemingsraadsle-
den te verhogen van drie naar vijf. Sinds het tot stand komen van de in arti-
kel 6 opgenomen aantallen voorgeschreven leden (die nog stammen uit de 
wet van 1950) is het inzicht in de moeilijke positie vaneen personeelsverte-
genwoordiging sterk toegenomen. Nu de wet ook meer in het algemeen van 
toepassing zal worden gebracht op ondernemingen met minder dan 50 werk-
nemers, is er alle reden om ook in dit opzicht daarmee rekening te houden. 
Een groep van drie mensen is al gauw te klein om een voldoend stevige posi-
tie te kunnen innemen, aldus deze leden. 

Artikel 35a, eerste lid, onderdeel c. De leden van de fractie van D'66 vroe-
gen of het geen aanbeveling verdient in deze kleine ondernemingen de kan-
didaatstelling door de vakbonden te laten vervallen omdat in vele kleine on-
dernemingen een gering aantal georganiseerden aanwezig is en het moeilijk 
te controleren zal zijn of vakbondsleden (in strijd met de bestaande regels) 
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de indiening van kandidatenlijsten van ongeorganiseerden steunen. De kan-
didaatstelling zal dan geschieden op grond van één voor iedereen geldende 
gelijke kandidaatstellingsprocedure door werknemers uit de bedrijven zelf. 

Artikel 35a, eerste lid, onderdeel f. De leden van de P.P.R.-fractie vroegen 
de Regering hoe van tevoren kan worden aangetoond dat een besluit als be-
doeld in artikel 25, eerste lid, /fan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot 
een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de ar-
beidsomstandigheden van ten minste een vierde van de in de onderneming 
werkzame personen. Meestal, zo stelden deze leden, is dat immers niet van 
te voren te overzien. 

Artikel 35a, eerste lid, onderdeel h. De leden van de P.P.R.-fractie legden 
de volgende constructie aan de Regering voor. Ten einde de ondernemings-
raad optimaal te informeren wensten deze leden een bepaling opgenomen 
te zien waarin is vastgesteld dat slechts schriftelijk informatie dient te wor-
den verstrekt, wanneer de ondernemingsraad dat verzoekt. Bij bezwaar van 
de ondernemer dient er een beroepsrecht te zijn op de bedrijfscommissie. Is 
deze constructie niet veel duidelijker dan die welke in het wetsontwerp is op-
genomen? 

Het lid van de P.S.P.-fractie noemde het ongewenst dat de ondernemer 
zou worden toegestaan de hier bedoelde inlichtingen ook mondeling te ver-
strekken. In dat geval kunnen de leden van de ondernemingsraad zich niet 
van tevoren beraden op de in te nemen standpunten. De kans bestaat dat de 
ondernemer de ondernemingsraad voor voldongen feiten plaatst. Daarmee 
wordt de ondernemer een mogelijkheid gegeven tot manipulatie van de be-
sluitvorming van de ondernemingsraad. 

Ook het lid van de DS'70-fractie pleitte ervoor dat informatie uitsluitend 
schriftelijk wordt overgebracht. Dit om communicatieproblemen te voorko-
men. 

Artikel 35a, tweede lid. De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden ernstige 
consequenties te vrezen van deze bepaling. Op deze wijze wordt het bij voor-
beeld voor concerns zeer aantrekkelijk aan het beroepsrecht te ontsnappen 
door een zodanige concernorganisatie te kiezen dat geen enkele onderne-
mingsraad over dat recht beschikt. 

Artikel 35a, derde lid. De leden van de P.P.R.-fractie hadden bezwaar tegen 
deze bepaling. Het argument in de memorie van toelichting, dat de materie 
bij het ontbreken van deze bepaling te gecompliceerd zou worden, gaat ge-
heel voorbij aan de ook door de Regering zo nadrukkelijk genoemde diversi-
teit die nu juist zo kenmerkend is voor de kleine ondernemingen. Het dient in 
dat licht toch mogelijk te blijven dat er bij SER-verordening dan wel ca.o. 
kan worden afgeweken van bepalingen zoals in het onderhavige wets-
ontwerp zijn opgenomen? Wordt met deze bepaling, zo vroegen deze leden, 
niet elke flexibiliteit uit het wetsontwerp gehaald? 

Artikel 35a, vierde lid. De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden grote be-
zwaren tegen de voorgestelde bevoegdheid van de SER om, weliswaar op 
verzoek van de betrokken ondernemersorganisatie(s) en met goedkeuring 
van de Minister, eventueel de gehele tekst van de hoofdstukken IV, IVA en 
IVB, d.w.z. van vrijwel de gehele opsomming van bevoegdheden in de wet, 
niet van toepassing te verklaren. Zij vroegen zich af wat er dan nog van het 
gezag van de wetgever overblijft. 

Artikel 35b. De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat het gebruik 
maken van medezeggenschapsrechten door een personeelsvergadering in 
«rechtstreekse medezeggenschap» toch een minimum aan initiatief en voor-
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bereiding van het personeel vraagt. Juist omdat in zulke kleine bedri jven 
door sommige ondernemers interesse voor bedrijfszaken al gauw verward 
word t met ongepaste inmenging in hun privé-zaken is het van belang dat en-
kelen onder het personeel zich kunnen belasten met het nemen van init iatief 
en het voeren van voorover leg. Deze leden vroegen daarom de mening van 
de Regering over de gedachte om bij voorbeeld in bedri jven met meer dan 5 
werknemers de verkiezing mogel i jk te maken van bij voorbeeld een voorzit-
ter en een secretaris, die beschikken over de rechtsbescherming van artikel 
21 en die deze init iat iefrol zouden kunnen vervul len. Ook is het denkbaar dat 
de keuze tussen rechtstreekse medezeggenschap of delegatie aan een kleine 
personeelsvertegenwoordig ing per bedri j f of naar sectoren word t opengela-
ten. 

De leden van de P.P.R.-fractie deden de suggestie om ook in het geval van 
een personeelsvergadering een bepaling in de wet op te nemen waarbi j de 
werknemers in de gelegenheid worden gesteld ver t rouwensmensen te kie-
zen en hen af te vaardigen in die algemene personeelsvergadering. Wat is 
de reactie van de Regering hierop en welke nadere bevoegdheden zouden 
deze ver t rouwensmensen dan volgens de Regering moeten hebben? 

Artikel 35b, derde lid. Vreest de Regering niet, zo vroegen de leden van de 
P.P.R.-fractie, dat door de tweede volzin van deze bepaling het overleg met 
de personeelsvergadering teruggebracht word t tot een uitwissel ing van 
standpunten zonder dat er zaken kunnen worden gedaan? Indien dat gevaar 
aanwezig is, dient deze zin dan niet te worden geschrapt? 

Artikel35b, zesde lid. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de Regering 
waarom deelt i jdwerkers die niet meer dan een derde van de normale ar-
beidsti jd werkzaam zijn, geen deel zouden mogen ui tmaken van de perso-
neelsvergadering. Als zulke mensen wel vo ldoen aan de daarnaast gestelde 
eis van een half jaar dienstverband mag naar hun mening worden aangeno-
men dat het wel degeli jk om leden van het werkverband gaat die men niet 
zou mogen ui ts lui ten. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom de Regering voor deelt i jd-
werkers de grens heeft gelegd bij een derde van de normale arbeidst i jd. 

De leden van de fractie van D'66 stelden voor om tot werknemers in de zin 
van dit artikel te rekenen deelt i jdwerkers die langer dan een werkdag, d.w.z. 
langer dan 8 uur, in de onderneming werken, en voorts werknemers die lan-
ger dan de proeft i jd, d.w.z. langer dan twee maanden, in de onderneming 
werken. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het niet innerli jk tegenstr i jdig is 
dat enerzijds deelt i jdwerkers wèl worden meegeteld voor het instel l ingscri-
ter ium voor het lichte medezeggenschapsregime, maar anderzijds niet wor -
den betrokken bij het voorgeschreven overleg en de te verstrekken in forma-
tie. Ook hier zagen de leden gaarne meer uni formitei t in die zin dat part- t ime 
werknemers slechts dan moeten worden meegeteld bij de beantwoor-
ding van de vraag of men aan het cr i ter ium voldoet, wanneer zij gedurende 
ten minste een derde van de normale arbeidst i jd in de onderneming werk-
zaam zijn. Ook drongen zij aan op een nadere afbakening ten aanzien van 
seizoenwerknemers die, zoals in de horeca het geval is, bovendien nogal 
eens van werkgever wisselen. Is dit vanuit de gedachte van voldoende be-
trokkenheid niet gewenst? 

Het lid van de P.S.P.-fractie wees eveneens op de zijns inziens fundamen-
tele onjuistheid o m in de categorie van bedri jven met 10-35 personeelsleden 
de werknemers die niet meer dan een derde van de normale arbeidsti jd en 
zij die nog geen zes maanden in de onderneming werkzaam zijn in hun in-
spraakmogel i jkheden te beperken in vergel i jk ing met andere personeelsle-
den. Deze regeling lijkt bepaald geen adequate bijdrage tot het bevorderen 
van de betrokkenheid van de werknemers bij hun werksituatie. 
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Artikel ID. De leden van P.P.R.-fractie hechtten eraan dat naast iedere 
in de onderneming werkzame persoon ook de betreffende vakbond in 
de gelegenheid word t gesteld naleving van de wet bij de kantonrechter te 
vragen. Welke argumenten heeft de Regering o m een dergeli jke ui tbreiding 
van artikel 36a af te wijzen? 

Overige vragen en opmerkingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat bij de SER inmiddels een 
adviesaanvraag aanhangig is over het omslaan van de kosten van jur idische 
bi jstand. Zij w i lden er ook de aandacht op vestigen dat naar de mate waar in 
de wetgever in meer bedri jven ondernemingsraden en/of andere medezeg-
genschapsorganen verpl icht stelt tevens een zwaarder beroep wordt gedaan 
op de vakbeweging o m te zorgen voor voldoende begeleidingsactivi tei ten. 
Juist de vakbeweging is immers als organisatie van werknemers over de 
grenzen van de afzonderli jke onderneming heen, de aangewezen instantie 
voor het verlenen van advies, deskundige hulp en ondersteuning aan perso-
neel en zijn ver tegenwoordigers. Naar het voor lop ig oordeel van deze leden 
zou de Regering er goed aan doen hetzij de adviesaanvrage over jur idische 
bijstand te ver ru imen tot het probleem van de f inancier ing van de begelei-
d ing van bedr i j fsover legorganen, hetzij dat laatste probleem afzonderli jk in 
studie te doen nemen. Voor deze laatste aanpak pleit het feit dat de begelei-
ding in hoge mate samenhangt met de relatie tussen de ondernemingsraad 
en het vakbondswerk in de onderneming. Deze leden zouden de mening van 
de Regering over dit punt vooral ook in het kader van de behandel ing van dit 
wetsontwerp wi l len vernemen, omdat naar hun mening het opzetten van 
voldoende externe begeleiding van de werknemers en hun ver tegenwoordi -
gers binnen de onderneming ui termate belangri jk is voor het proces van be-
dr i j fsdemocrat iser ing. Het moet, zo vonden zij, mogel i jk zijn de vakbewe-
ging in haar verschi l lende r icht ingen in staat te stellen deze functie van advies 
en bijstand ten behoeve van personeelsvertegenwoordigers goed te vervul-
len. Het funct ioneren van G.B.I.O.-cursussen op basis ook van door de over-
heid gestelde kwal i te i tsnormen, toont aan dat hier mogel i jkheden l iggen. Er 
is echter niet alleen een noodzaak van incidentele cursussen, maar ook van 
de mogel i jkheid om een beroep te kunnen doen op adviseurs. 

Een ander prob leem, dat vooral ook in kleine bedri jven moei l i jkheden 
voor de ondernemingsraad kan opleveren, is de ontslagbescherming voor 
ondernemingsraadsleden. In kleinere ondernemingen, waar dikwij ls sprake 
is van ondernemer-eigenaars, kan het gemakkeli jker voorkomen dat de on-
dernemer «lastige» ondernemingsraadsleden liever kwijt dan rijk is. Zijn 
meer directe betrokkenheid maakt het de ondernemer ook gemakkeli jker o m 
door reorganisaties een situatie te scheppen waar in hij kan pretenderen 
voor een bepaalde werknemer geen emploo i meer te hebben. Dit is voor de 
hier aan het w o o r d zijnde leden een reden te meer o m de aandacht te vesti-
gen op een inmiddels gebleken lacune in de regeling van artikel 21 van de 
Wet op de ondernemingsraden. Het vi j fde lid van dit artikel heeft ongeveer 
dezelfde tekst als het vroegere derde lid in de oude wet, dat toen echter al-
leen sloeg op de regeling van een bijzondere ontslagprocedure bij de kanton-
rechter, zoals die thans nog slechts geldt voor oud-kandidaten en oud-leden 
krachtens het derde l id. Door een kennelijke vergissing (zie ook het commen-
taar in Kluwers losbladig handboek voor ondernemingsraadsleden) is deze 
tekst - waar in ontslag wegens gewicht ige reden wel mogel i jk blijft - f o r -
meel ook van toepassing geworden op het eerste en tweede l id. Daarmee 
zou de gehele bedoel ing van de in 1979 aangebrachte versterking van de 
onts lagbescherming van de ondernemingsraadsleden zelf ontkracht zijn. De 
onts laggrond «gewichtige reden» kan immers gemakkeli jk worden gebruikt in 
gevallen waar in men stelt geen emploo i meer te hebben, ja zelfs voor gevallen 
waar in de persoonli jke verhoudingen zijn verstoord. Deze leden vroegen de 
Regering dan ook deze lacune te herstellen door de eerste zin van het vi j fde lid 
an artikel 21 te veranderen in : «Het in het derde lid bepaalde laat onverlet» 
enz. enz. 
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Ten slotte wezen de leden van de P.v.d.A.-fractie op het feit dat de uitbreiding 
van de werkingssfeer van de wet tot vele duizenden kleine ondernemingen het 
probleem van een goede beroepsmogelijkheid op bedrijfscommissies des te 
urgenter maakt. Zij vroegen dan ook of de Regering nadere inlichtingen kan 
geven over de stand van zaken met betrekking tot de in behandeling zijnde en 
zeer urgente S.E.R."adviesaanvrage. 

Het lid van de P.S.P.-fractie zou de onderhavige wijziging van de Wet op 
de ondernemingsraden een goede gelegenheid vinden om nog een tweetal 
wijzigingen in de bestaande wet aan te brengen, die niet het door de Rege-
ring voorgestelde onderwerp betreffen. 

Het gaat daarbij dan in de eerste plaats om het schrappen van artikel 22, 
tweede lid. Deze bepaling betreft onder meer het vraagstuk van de kosten 
van de eventueel door de ondernemingsraad te voeren rechtsgedingen. In 
artikel 22, eerste lid, staat naar zijn mening afdoende vermeld dat de kosten 
van de ondernemingsraad ten laste komen van de onderneming; uitzonde-
ringsbepalingen daarop beperken de mogelijkheden van de ondernemings-
raad. 

In de tweede plaats drong ook dit lid aan op een wijziging van artikel 21, 
vijfde lid. In de praktijk ondermijnt deze bepaling alle positieve mogelijkhe-
den van de leden een en twee van dit artikel. Naar zijn oordeel zou het vijfde 
lid dan ook gewijzigd dienen te worden in die zin dat het uitsluitend betrek-
king heeft op het derde lid van artikel 21. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie. 
Eikerbout 
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Banketfabriek «De Molen», Scherpenzeel dd. 27 november 1979. 

Redersvereniging voor de Nederlandse Zeevisserij, Den Haag dd. 8 januari 
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Nederlandse Houtbond, Amsterdam dd. 15 januari 1980. 

Kritische Nederlandse Ondernemers (KNO), Doetinchem dd. 14 januari 1980. 

Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankfabrikanten en Groothandelaren 
in dranken (BBM), Rotterdam dd. 14januari 1980. 

Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, Amsterdam dd. 18janu-
ari 1980. 

Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond, Den Haag dd. 21 januari 1980. 

Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer, Wegtransport 
(NOB); dd. 21 januari 1980. 

Contactgroep van Werkgevers in de Metaalindustrie, Rotterdam dd. 21 janu-
ari 1980. 

Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), Den Haag dd. 22 januari 1980. 

Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties, Den Haag dd. 23 januari 
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Christelijk Nationaal Vakverbond, Utrecht dd. 23 januari 1980. 

Commissie van Overleg inzake Salarissen en Arbeidsvoorwaarden in Bejaar-
dentehuizen (COSAB), dd. 21 januari 1980. 

Nederlands Christelijk Ondernemersverbond, Rijswijk dd. 23 januari 1980. 

Federatie van Nederlandse Organisaties voor het Personenvervoer, Den 
Haag dd. 23 januari 1980. 

Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijnswerk (OAW), Leiden dd. 23 januari 
1980. 

American Chamber of Commerce in the Netherlands, Den Haag dd. 28 janu-
ari 1980. 

Federatie Nederlandse Vakbeweging, dd. 5 februari. 

Raad van Overleg Middelbaar en Hoger Personeel; dd. 1 februari 1980. 
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