
Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Zit t ing 1980-1981 Nr. 130 

15 893 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden 
(Medezeggenschap in kleine ondernemingen) 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
1 apri l 1981 

Wi j Beatrix, bij de gratie Gods, Koning in der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is een regeling 

te treffen omtrent de medezeggenschap van werknemers in kleine onderne-
m ingen ; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, geli jk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Wet op de ondernemingsraden (Stb. 1979, 449) word t gewi jz igd als 
vo lg t . 

A. In artikel 2, eerste en tweede l id, word t telkens in plaats van «tenminste 
100 personen» gelezen: hetzij tenminste 100 personen werkzaam zijn, hetzij 
tenminste 35 personen meer dan een derde van de normale arbeidst i jd. 

B. Art ikel 3 en de op grond van dat artikel door de Sociaal-Economische 
Raad vastgestelde verordeningen verval len, echter met dien verstande, dat 
voor zover voor de in die verordeningen bedoelde ondernemers niet reeds 
op grond van artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden, zoals dit in-
gevolge het onder A bepaalde komt te lu iden, een verpl icht ing bestaat tot 
het instel len en doen werken van een ondernemingsraad, de aan hen bij die 
verordeningen opgelegde verp l icht ing gehandhaafd bli jft ten aanzien van 
die ondernemingen waarvoor zij op het t i jdst ip van inwerk ingtreding van de-
ze wet een ondernemingsraad hadden ingesteld. 

C. Aan artikel 21 , vi j fde l id, word t een volzin toegevoegd die als volgt 
lu idt : 

De Kantonrechter kan dit verzoek slechts inwi l l igen, indien het hem aan-
nemeli jk voo rkomt dat het verzoek geen verband houdt met de plaatsing van 
de betrokkene op de kandidatenl i jst of met het l idmaatschap van de betrok-
kene van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad. 
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D. Na hoofdstuk V word t ingevoegd een nieuw hoofdstuk V A lu idende: 

De medezeggenschap in kleine ondernemingen 

Artikel 35a 

1 Ten aanzien van een onderneming waar in in de regel minder dan 100 
personen werkzaam zijn en waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld, 
gelden de vo lgende bi jzondere bepal ingen: 

a. De bedr i j fscommissie bezit niet de bevoegdheid, bedoeld in artikel 1, 
zesde l id, o m een of meer onderdelen van de onderneming als een afzonder-
lijke onderneming aan te merken. 

b. In afwijking van artikel 6, eerste, lid, is de bedrijfscommissie niet 
bevoegd om ten aanzien van de leden van de ondernemingsraad plaats-
vervanging toe te staan. 

c. In afwijking van artikel 6, tweede en derde lid zijn kiesgerechtigd en ver-
kiesbaar tot lid van de ondernemingsraad de personen die gedurende ten-
minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest en die gedurende 
tenminste een derde van de normale arbeidstijd in de onderneming werk-
zaam zijn. 

d. Het aantal handtekeningen, bedoeld in artikel 9, tweede l id, onder b, dat 
ten hoogste vereist is voor het indienen van een kandidatenli jst door in de 
onderneming werkzame personen, bedraagt t ien. 

e. In a fwi jk ing van de artikelen 15 en 16 kan de ondernemingsraad slechts 
met toes temming van de ondernemer commissies instellen of deskundigen 
u i tnodigen. Ten aanzien van het u i tnodigen van deskundigen is de toestem-
ming niet vereist, wanneer de deskundige geen kosten in rekening brengt of 
wanneer de kosten door de ondernemingsraad bestreden worden uit een 
bedrag als bedoeld in artikel 22, derde l id. Heeft de ondernemer toestem-
ming gegeven voor het raadplegen van een deskundige, dan komen de kos-
ten daarvan te zi jnen laste. 

f. De bedr i j fscommiss ie is bij de vaststel l ing van het aantal uren en da-
gen, bedoeld in artikel 18, derde l id, niet gebonden aan de in dat lid gestelde 
grenzen. 

g. De verp l icht ing van de ondernemer tot het vragen van advies aan de 
ondernemingsraad over een besluit als bedoeld in artikel 25, eerste l id, geldt 
slechts, indien en voor zover het betrokken besluit kan leiden tot verl ies van 
de arbeidsplaats of tot een belangri jke verander ing van de arbeid, de ar-
be idsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde 
van de in de onderneming werkzame personen. 

h. Op de ondernemer rust niet de opschort ingsverpl icht ing, bedoeld in ar-
t ikel 25, zesde l id , behoudens in geval het besluit van de ondernemer betrek-
king heeft op een aangelegenheid als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder 
c,d of f. 

i. In l icht ingen en gegevens bestemd voor de ondernemingsraad, die vo l -
gens de artikelen 3 1 , eerste l id, en 31b, eerste l id, schrifteli jk moeten worden 
verstrekt, mogen door de ondernemer ook monde l ing worden verstrekt. 

2. Het in het eerste lid bepaalde is van overeenkomst ige toepassing ten 
aanzien van een centrale ondernemingsraad en een groepsondernemings-
raad, die u i ts lu i tend is ingesteld voor ondernemingen als bedoeld in het eer-
ste l id. 

3. De Raad kan, indien bi jzondere omstandigheden naar zijn oordeel een 
goede toepassing van een of meer bepal ingen van de hoofdstukken IV, IVA 
en IVB in de betrokken ondernemingen in de weg staan, op verzoek van een 
naar zijn oordeel vo ldoende representatieve organisatorische vertegen-
woord ig ing van de betrokken ondernemers of van de betrokken werknemers 
bij verorden ing bepalen, dat de bedoelde bepal ingen ten aanzien van een 
door hem aangewezen groep van de in het eerste lid bedoelde ondernemin-
gen niet gelden. Een zodanige verordening behoeft de goedkeur ing van On-
ze Minister. Een goedgekeurde verordening van de Raad word t in de Staats-
courant bekend gemaakt. Het besluit waarb i j de goedkeur ing is ver leend 
word t aan de voet van de verordening vermeld . 
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Artikel 35b 

1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel 
tenminste 10 personen werkzaam zijn, maar minder dan 35 personen 
meer dan een derde van de normale arbeidstijd werkzaam zijn en waarvoor 
geen ondernemingsraad is ingesteld, is verplicht de in deze onderneming 
werkzame personen tenminste tweemaal per kalenderjaar in de gelegen-
heid te stellen gezamenlijk met hem bijeen te komen. Hij is voorts verplicht 
met de in de onderneming werkzame personen bijeen te komen, wanneer 
tenminste een vierde van hen daartoe een met redenen omkleed verzoek 
doet. 

2. In de in het eerste lid bedoelde vergaderingen worden de aangelegen-
heden, de onderneming betreffende, aan de orde gesteld ten aanzien waar-
van de ondernemer of in de onderneming werkzame personen overleg wen-
selijk achten, ledere in de onderneming werkzame persoon is bevoegd om-
trent deze aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te 
maken. 

3. Indien de ondernemer de onderneming niet zelf bestuurt, wordt het 
overleg voor hem gevoerd door de bestuurder van de onderneming. De on-
dernemer en de bestuurder kunnen zich bij verhindering laten vervangen 
door een in de onderneming werkzame persoon die bevoegd is om namens 
de ondernemer overleg met de werknemers te voeren. 

4. In de in het eerste lid bedoelde vergaderingen wordt tenminste een-
maal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. 
De ondernemer verstrekt daartoe mondeling of schriftelijk algemene gege-
vens omtrent de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in 
het afgelopen jaar, alsmede omtrent zijn verwachtingen dienaangaande in 
het komende jaar. Indien de ondernemer verplicht is zijn jaarrekening of een 
deel daarvan ter inzage van een ieder neer te leggen, worden deze jaarreke-
ningen of het betrokken deel daarvan mede ter bespreking aan de in de on-
derneming werkzame personen verstrekt. De ondernemer verstrekt voorts 
mondeling of schriftelijk algemene gegevens inzake het door hem ten aan-
zien van de in de onderneming werkzame personen gevoerde en te voeren 
sociale beleid. 

5. De in de onderneming werkzame personen worden door de onderne-
mer, in een vergadering als bedoeld in het eerste lid, in de gelegenheid 
gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit dat 
kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering 
van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van 
tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Het 
advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke in-
vloed kan zijn op het te nemen besluit. De in de eerste volzin bedoelde ver-
plichting geldt niet, indien en voor zover de betrokken aangelegenheid voor 
de onderneming reeds inhoudelijk geregeld is in een collectieve arbeids-
overeenkomst of in een regeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk or-
gaan. 

6. De in de voorgaande leden bedoelde verplichtingen gelden niet ten 
aanzien van personen die als regel gedurende niet meer dan een derde van 
de normale arbeidstijd in de onderneming werkzaam zijn, alsmede ten aan-
zien van personen die nog geen zes maanden in de onderneming werkzaam 
zijn. Zij vervallen wanneer de ondernemer met toepassing van artikel 49a 
aan de bedrijfscommissie heeft medegedeeld een ondernemingsraad te 
hebben ingesteld, maar treden weer in werking wanneer hij dat besluit in-
trekt. 

E. In hoofdstuk VI wordt na artikel 36 ingevoegd een nieuw artikel 36a, 
luidende: 

ledere in de onderneming werkzame persoon, met uitzondering van een 
persoon als bedoeld in artikel 35b, zesde lid, alsmede een vereniging van 
werknemers, die één of meer in de onderneming werkzame personen onder 
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haar leden telt, die krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van 
haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken on-
derneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts tenminste twee jaar in het 
bezit is van volledige rechtsbevoegdheid, kan van de ondernemer de nale-
ving vorderen van het in artikel 35b bepaalde. De kantonrechter is bevoegd 
tot kennisneming van een vordering als in de vorige volzin bedoeld. Het ge-
schil wordt aangemerkt als een geschil met betrekking tot een arbeidsover-
eenkomst. 

F. In artikel 49a worden na het woord «verplichting» ingevoegd de woor-
den: tot het instellen van een ondernemingsraad. 

ARTIKEL II 

1. Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor 
de verschillende groepen van ondernemingen verschillend kan worden be-
paald. 

2. Ten aanzien van een onderneming als bedoeld in artikel 35a, eerste lid, 
waarvoor reeds vóór het in het eerste lid bedoelde tijdstip een onderne-
mingsraad was ingesteld, treedt deze wet eerst in werking op het tijdstip 
waarop de lopende zittingsperiode van die ondernemingsraad eindigt. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
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