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De vaste Commissie voor Sociale Zaken' heeft de eer als volgt verslag uit 
te brengen over de in haar midden na bestudering van de memor ie van ant-
woo rd gemaakte opmerkingen en gestelde vragen betreffende dit wets-
ontwerp. 

Zij acht de plenaire behandel ing van dit wetsontwerp voldoende voorbe-
reid als de Regering op deze vragen en opmerkingen zal hebben geant-
woo rd . 

ALGEMEEN 

1 Samenstelling: Bakker (CPN), Nypels 
(D'66), Hermsen (CDA), voorzitter. Van Dis 
(SGP), Van Dam (CDA), Keja (VVD), Van Zeil 
(CDA), Poppe(PvdA), ondervoorzitter, Hart-
meijer (PvdA), Van der Doef (PvdA), Weijers 
(CDA), Meijer (PvdA), Knol (PvdA), Beckers-de 
Bruijn (PPR), Nijpels (VVD), De Hamer (PvdA), 
Moor (PvdA), De Voogd (VVD), De Korte (VVD), 
Bakker (CDA), Gerritse (CDA), Buikema (CDA) 
en Toussaint (PvdA). 

1. Gelijkwaardig recht op medezeggenschap 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de bewindsl ieden een nadere toe-
l ichting bij hun veronderstel l ing (blz. 2 van de memorie van antwoord) als 
zouden deze leden in het voor lopig verslag (overigens met anderen) bij de 
beoordel ing van de vraag of het wetsontwerp gel i jkwaardige medezegggen-
schapsrechten biedt, zouden zijn uitgegaan van het begrip «geli jkheid». Hoe 
kan er, zo zeiden deze leden, van een werkeli jke gel i jkwaardigheid sprake 
zijn als de eigensoort igheid van de arbeidsverhoudingen in kleinere onder-
nemingen op geen andere wijze tot ui t ing komt dan door beknott ing van 
zeggenschapsrechten in vergel i jk ing met grotere ondernemingen? Dat zou 
alleen verklaarbaar zijn als men aanneemt dat in die eigensoort ige arbeids-
verhoudingen niet andere, maar wel veel minder aan zeggenschapsrechten 
nodig is. Dat is echter wel weer moeil i jk te r i jmen met het an twoord aan de 
leden van de V.V.D.-fractie dat de «kleine ondernemer» veelal een meer 
overheersende positie inneemt (blz. 7 van de memorie van antwoord). 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden voorts toegelicht wi l len zien waar-
om de bewindsl ieden enerzijds van mening zijn dat aan werknemers in klei-
nere ondernemingen gel i jkwaardige zeggenschapsrechten toekomen en dat 
anderzijds de medezeggenschapsregeling naar hun oordeel mag, zelfs moet 
worden afgewogen tegen de geringere organisatorische en f inanciële 
draagkracht van kleine ondernemingen. Is het recht op gel i jkwaardige zeg-
genschapsrechten dan toch van minder gewicht dan bij voorbeeld de hand-
having van het min imumloon? Is het niet wat al te toeval l ig dat de kort ing op 
de rechten op grond van de draagkracht van de onderneming toch uit-
komt op gel i jkwaardigheid van de overbl i jvende rechten ten opzichte van 
die van andere werknemers? 
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De leden van de C.D.A.-fractie zeiden in te stemmen met de schrapping 
van artikel 35a, derde lid, zodat de bevoegdheden van de ondernemingsraad 
in ondernemingen met 35 tot 100 werknemers bij ca.o. en bij SER-verorde-
ning kunnen worden uitgebreid. Zij beschouwden immers de voorgestelde 
regeling als een minimumregeling, waarin voornamelijk wegens de grote 
geschakeerdheid van activiteiten van kleine bedrijven nadere invulling van 
afspraken tussen bedrijfsleiding en personeel wenselijk kan worden ge-
acht. 

Nadere vragen hadden deze leden over de koppeling die in de memorie 
van antwoord wordt gelegd tussen het doen vervallen van artikel 35a, derde 
lid en de dispensatie van de voorgestelde regelingen voor gesubsidieerde 
instellingen. De minimumregeling heeft vooreerst betrekking op de klei-
ne ondernemingen. Daarnaast ligt er nu een voorstel voor een aparte rege-
ling in het onderwijs. Wordt erop toegezien dat de organisatie van medezeg-
genschap in deze sector toch op een vergelijkbaar niveau wordt ingericht? 
Wat betreft de gesubsidieerde instellingen is onlangs het regeringsstandpunt 
bekend gemaakt inzake het rapport van de commissie-Van der Burg. Daarin 
wordt voor personeel en gebruikers een eigensoortige regeling voorgesteld, 
die niet met die voor de kleine ondernemingen moet worden verbonden. 
Hoe verhouden deze regelingen zich in de visie van de Regering tot elkaar? 
Waar de SER in een klein aantal gevallen voor ondernemingen in de om-
roepsector, de welzijnssector en de bejaardenoorden op grond van artikel 3 
ondernemingsraden heeft ingesteld, waren deze leden van mening dat deze 
hun wettelijke status moeten behouden, indien dat in de betreffende sector 
wordt verlangd. 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden de bewindslieden erkentelijk te zijn 
voor de uitvoerige wijze waarop wordt ingegaan op de in het voorlopig ver-
slag gestelde vragen en opmerkingen. Deze leden onderschreven de door de 
bewindslieden aangevoerde argumenten voor een voor kleine ondernemin-
gen afwijkende medezeggenschapsregeling. 

De leden van de P.P.R.-fractie hadden eveneens met instemming kennis 
genomen van de nota van wijzigingen waardoor artikel 35a, derde lid, is ko-
men te vervallen. Als de Tweede Kamer een ondernemingsraad was ge-
weest, was deze wijziging als een succesje aan de achterban van de onder-
nemingsraad gepresenteerd, zo zeiden deze leden. 

De Regering heeft echter, vervolgden deze leden, geen reactie gegeven op 
hun concrete suggesties om artikel 35a zodanig te wijzigen dat de beperken-
de bepalingen komen te vervallen en nieuwe bevoegdheden en informatie-
rechten -o .a . tot uitdrukking gebracht in amendement 132 I op Kamerstuk 
13 954 betreffende artikel 23, derde en vierde lid, in artikel 25, eerste lid en in 
onderdelen van hoofdstuk IV B van de Wet op de ondernemingsraden met 
betrekking tot het verstrekken van gegevens - worden opgenomen, waarna 
tevens artikel 35 b, vijfde lid, zou moeten worden aangepast. De Regering 
heeft in de memorie van antwoord hierop slechts in algemene zin gere-
ageerd, namelijk over de vorm van het wetsontwerp. Graag ontvingen deze 
leden toch nog een reactie op hun meer concrete opmerkingen in dezen. 

2. Oe vorm van het wetsontwerp 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden dat voor hen voorop staat dat ge-
streefd moet worden naar een zo overzichtelijk en praktisch hanteerbaar mo-
gelijke vormgeving van de wettelijke voorschriften betreffende de medezeg-
genschapsregeling in kleine ondernemingen. Daarbij mag de samenhang 
tussen de regelingen voor grote en kleine ondernemingen uiteraard niet ver-
loren gaan. Gezien de aard van de materie konden deze leden instemmen 
met de overwegingen van de bewindslieden die tot de door hen voorgestel-
de systematiek hebben geleid. 
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De leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat dezelfde argumenten die 
ook door de bewindslieden worden aangevoerd voor een afwijkende mede-
zeggenschapsregeling voor kleine ondernemingen er huns inziens voor plei-
ten deze afwijkende regeling ook in een afzonderlijke wet neer te leggen. Zij 
beseften ten volle dat de bewindslieden in dezen bij het maken van een 
keuze de verschillende mogelijkheden tegen elkaar hebben afgewogen. De 
argumenten die de bewindslieden aanvoeren om voor kleine ondernemin-
gen niet met een afzonderlijke wet te komen hadden hen echter niet over-
tuigd. Afzonderlijke wetten kunnen naar hun mening zeker de samenhang 
vertonen die de bewindslieden voor ogen staat. Verder voeren de bewinds-
lieden als argument aan dat bij een afzonderlijke wet de gehele tekst - dus 
ook die onderdelen die met de voorgestelde wijziging van de wet geen 
rechtstreeks verband houden - opnieuw ter discussie zou komen te staan. 
Deze leden wilden hiertegen opmerken dat zij in ieder geval geen enkele be-
hoefte hebben aan een discussie over onderwerpen die niet ter discussie be-
horen te staan, doch dat de mogelijkheid daartoe zich bij de behandeling van 
de nu voorgestelde wijziging van de Wet op de ondernemingsraden even-
eens voordoet. 

De leden van de P.P.R.-fractie merkten op dat de bewindslieden geen ant-
woord hebben gegeven op hun suggestie het intitulé van de Wet op de on-
dernemingsraden te wijzigen in Wet op de medezeggenschap. Graag ontvin-
gen zij alsnog een reactie op deze suggestie. 

3. De samenstelling van de ondernemingsraad 

De leden van de C.D.A.-fractie zeiden moeilijk te kunnen instemmen met 
de argumenten van de bewindslieden als zou een kritische ondernemings-
raad slechts los van de ondernemer tot zijn recht kunnen komen. Even ver-
der in de memorie van antwoord betogen de bewindslieden dat de opvat-
ting van de leden van de C.D.A.-fractie niet ver afstaat van de hunne omdat 
de ondernemingsraad immers kan beslissen om zijn vergaderingen in het 
bijzijn van de ondernemer te doen plaatsvinden. Deze leden achtten geen 
termen aanwezig om terug te komen op hun opvatting dat juist in verband 
met de praktijk van de kleine onderneming en het persoonlijk karakter van 
de verhoudingen per ondernemer in onderling overleg moet worden vastge-
steld of de leiding deel uitmaakt van de ondernemingsraad, al dan niet met 
stemrecht. 

De leden van de V.V.D.-fractie constateerden dat de bewindslieden stellen 
dat ook de kleine ondernemers gebaat zijn bij een van hen onafhankelijke en 
zelfstandig optredende ondernemingsraad. Deze leden vroegen zich af of 
die kleine ondernemers daar zelf ook zo over denken. Hebben de bewindslie-
den dit onderzocht? Voorts merkten deze leden nog op dat ook een onderne-
mingsraad waarvan de ondernemer of de bestuurder deel uitmaakt toch 
zelfstandig kritisch kan zijn. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen op welke gegevens de gedachte 
van de bewindslieden is gebaseerd (blz. 7 van de memorie van antwoord) 
dat de gekozen leden van ondernemingsraden zich zozeer door de «kleine 
ondernemers» zouden laten beïnvloeden dat zij in een niet zelfstandig optre-
dende ondernemingsraad niet tot een onafhankelijke en kritische opstelling 
zouden komen. Onderschatten de bewindslieden daarmee niet de mondig-
heid van gekozen ondernemingsraadsleden, zo vroegen zij. 

Eveneens vroegen deze leden om meer feitelijke onderbouwing op het 
punt van de ervaring - gedurende slechts één jaar - waaruit zou blijken dat 
de vrees voor polarisatie ten gevolge van een zelfstandige ondernemings-
raad ongegrond is (blz. 8 van de memorie van antwoord). Gaat het hier 
slechts om persoonlijke indrukken of is er sprake van meer wetenschappelij-
ke gegevens zoals die uit een verantwoorde enquête zouden kunnen blijken? 
Indien dat laatste het geval was zagen de hier aan het woord zijnde leden de-
ze gegevens gaarne overgelegd. 
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Overigens was deze leden niet duidel i jk geworden waarom zelfs niet geko-
zen was voor een stelsel waarbi j per afzonderli jke onderneming gekozen kan 
worden voor het voorzit terschap van de bestuurder. Zij herhaalden dan ook 
hun reeds in het voor lop ig verslag dienaangaande gestelde vraag. Zou de-
ze mogel i jkheid de ook door de bewindsl ieden erkende mogel i jke bezwaren 
van psychologische aard niet kunnen verminderen en meer recht doen aan 
de grote diversiteit , óók op het punt van de samenwerk ing tussen onderne-
mer en werknemers, binnen het midden- en kleinbedrijf? 

4. Rechtstreekse medezeggenschap 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de bewindsl ieden welke onder-
zoeksgegevens hun stell ing aannemeli jk maken (blz. 11 bovenaan) dat een 
van boven opgelegde medezeggenschapsregel ing in ondernemingen met 
minder dan 10 werknemers een negatieve invloed zou hebben op de onder-
linge verhoudingen. Is deze stell ing niet in str i jd met het bij voorbeeld door 
Ramondt aangetoonde feit dat werkover leg faalt als er van bovenaf niet 
word t voorkomen dat het te vr i jb l i jvend word t opgezet? Betekent deze op-
vatt ing van de bewindsl ieden dat Minister Albeda ook afziet van pogingen 
om werkover legorganen ook feiteli jke bevoegdheden te geven? 

Voorts vroegen de hier aan het woo rd zijnde leden wat de bewindsl ieden 
bedoelen als zij schri jven dat het geven van bij voorbeeld een instemmings-
recht aan de personeelsvergadering een «verdere inst i tut ional isering» zou 
vereisen (blz. 11 , vi j fde alinea). Waarom kan een personeelsvergadering zo'n 
bevoegdheid ten aanzien van de onderwerpen van artikel 27 van de Wet op 
de ondernemingsraden niet kri jgen en een ondernemingsraad wel? Is het 
niet eerder zo dat rechtstreekse medezeggenschap makkeli jker te regelen is 
dan indirecte ver tegenwoordig ing? 

De leden van de V.V.D.-fractie herinnerden eraan dat zij zich in het voor lo-
pig verslag voorstanders hadden getoond van een «overgangszone» voor 
ondernemingen met 30 tot 50 werknemers waarb innen op vr i jwi l l ige basis 
ui tbreiding kan worden gegeven aan de regeling zoals de Regering die voor-
stelt voor ondernemingen met 10 tot 35 werknemers. De bewindsl ieden stel-
len daarbij de vraag (blz. 10 van de memor ie van antwoord) of dit betekent 
dat het aan de werknemers word t overgelaten om te kiezen tussen recht-
streekse of ver tegenwoordigende medezeggenschap of dat de ondernemer 
deze keus mag maken. Deze leden wi lden hierop antwoorden dat zij vanzelf-
sprekend dit recht van kiezen aan de werknemers toedenken. Daarmede is el-
ke mogel i jkheid tot verwarr ing verdwenen. 

De leden van de P.P.R.-fractie constateerden dat de Regering in de memo-
rie van antwoord wederom stelt (blz. 9) dat, waar mogel i jk, rechtstreekse 
medezeggenschap van alle personeelsleden de voorkeur verdient boven 
ver tegenwoordigende medezeggenschap. Deze leden onderschreven deze 
algemene standpuntbepal ing vol ledig. Zij meenden echter dat de grens van 
35 werknemers wel erg discutabel is. Moet niet de conclusie zijn dat, uit-
gaande van de voorkeur van de Regering, eerder voor 50 werknemers moet 
worden gekozen, waarbi j tevens een aantal bepal ingen van artikel 35b str in-
genter worden geformuleerd? Om elk misverstand te voorkomen wezen de-
ze leden er nadrukkelijk op dat zij hiermee niet pleiten voor een «overgangs-
zone» voor ondernemingen met 30 tot 50 werknemers, zoals door de 
V.V.D.-fractie word t voorgestaan, maar voor een consequente doorvoer ing 
van het pr incipe van de participatieve democrat ie. ' 

5. Overige vragen en opmerkingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen welke betekenis nog moet wor-
den toegekend aan het nieuwe artikel 2 1 , tweede lid van de Wet op de onder-
nemingsraden nu de bewindsl ieden in hun antwoord op de gestelde vragen 
over de ontslagbescherming van ondernemingsraadsleden bevestigen, dat 
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bij een verzoek om ontb ind ing van het arbeidscontract van ondernemings-
raadsleden wegens «gewicht ige redenen» de kantonrechter zal moeten oor-
delen over de vraag of dat verzoek verband houdt met het l idmaatschap van 
de ondernemingsraad. Deze v o r m van «bescherming» bestond ook al vóór 
de laatste wetswi jz ig ing. Daarmee is de bijzondere bescherming, die het 
tweede lid van artikel 21 nu juist aan ondernemingsraadsleden wi l geven, 
voor elke werkgever te omzei len. Deze leden drongen daarom nogmaals aan 
op wi jz iging van dit artikel, opdat de bedoel ing van artikel 2 1 , tweede lid 
word t gerealiseerd. 

De leden van de C.D.A.-fractie achtten de memor ie van an twoord niet ge-
heel bevredigend op het punt van de kleine ondernemingen in concernver-
band. Zij vroegen zich af of, nu expliciet een medezeggenschapsregel ing 
voor ondernemingen tussen 35 en 100 werknemers tot stand gaat komen, de 
bedri j fscommissies inderdaad dezelfde vr i jheid als thans behouden met be-
trekking tot samenvoeging van ondernemingen in grote concerns met het 
oog op organisatorische efficiëntie. Deze leden stonden inderdaad op het 
standpunt dat de bedri j fscommissies hier een eigen beleidsruimte, aange-
past aan de gegeven omstand igheden, moeten hebben. Wat betreft het pro-
bleem van relatief kleine ondernemingen met diverse lokaties, met vaak ge-
heel eigen en onderscheidene werkterreinen (detai lhandel; commercië le ac-
t iv i tei ten en produktie) zou de situatie inderdaad vergemakkel i jkt kunnen 
worden , nu samenvoeging niet langer noodzakelijk is voor een bevredigen-
de medezeggenschapsregel ing, omdat deze reeds bestaat vanaf een grootte 
van 35 werknemers. Overigens bl i j f t dan nog dit probleem bestaan voor de 
al of niet technisch wenseli jke samenvoeging van winkel f i l ia len en bankkan-
toren met minder dan 35 werknemers. Hoe moeten we hier tegenaan kijken 
ingeval van organisatorische problemen? 

Wat betreft de overgangsperiode voor de inwerk ingtreding van de onder-
havige regelingen vroegen deze leden zich af of het, gezien het ongetwi j fe ld 
zeer toenemende beroep op bedr i j fscommissies en vormingsinst i tu ten en 
gezien de administrat ieve verwerking van de instell ing van nieuwe onderne-
mingsraden, geen aanbevel ing zou verdienen deze langer te doen zijn dan 
één jaar, zoals voor de Wet op de ondernemingsraden voorzien was. Zij vroe-
gen de Regering om een nadere reactie terzake. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de genomen maatregelen, die 
moeten leiden tot een beter funct ioneren van de bedr i j fscommissies, inmid -
dels al enig resultaat hebben gehad. 

De leden van de fractie van D'66 vroegen aan de bewindsl ieden hoe naar 
hun oordeel de positie is van werknemersprodukt iecoöperat ies in de voor-
gestelde wet. Behoren deze bedri jven als vormen van werknemerszelfbe-
stuur niet naar hun aard ui tgezonderd te worden van de werkingssfeer van 
de wet? Zo ja, dient dan geen dispensatieregel ing in het wetsontwerp opge-
nomen te worden? 

De leden van de S.G.P.-fractie drongen nogmaals sterk aan op aanpassing 
van artikel 46a-c in de op blz. 12 van de memor ie van antwoord aangegeven 
zin. Kan inmiddels al meer medegedeeld worden over het s tandpunt van de 
bewindsl ieden dienaangaande? 

ARTIKELEN 

Artikel IA 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of de bewindsl ieden in hun ant-
woo rd op de opmerkingen van deze leden niet voorbi jgaan aan de prealabe-
le vraag of het wel zinvol is, gelet op doel en strekking van de Wet op de on-
dernemingsraden, ook die werknemers voor het getalscr i ter ium te laten 
meetel len die nauweli jks een b inding hebben met de onderneming, bij voor-
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beeld zij die slechts om wat bij te verdienen één dag per week in dienst zijn. 
Staren de bewindslieden zich hier niet al te zeer blind op het vereiste van een 
organisatiestructuur, zonder daarbij de eis te stellen dat die structuur ook in-
houdelijk tot leven kan komen en gedragen wordt door brede gevoelens van 
betrokkenheid bij het wel en wee van de onderneming? Deze leden kregen 
de indruk dat een organisatiestructuur op papier reeds voldoende zou zijn 
om aan het criterium te voldoen. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn, zo 
vroegen zij. 

Artikel IC 

Artikel 35a, eerste lid, onderdeel a 

De leden van de P.P.R.-fractie gaven een nadere toelichting bij hun in het 
voorlopig verslag gemaakte opmerking over de mogelijke problemen in ver-
band met groepsondernemingsraden en centrale ondernemingsraden. Zij 
hadden daarmee bedoeld of door de invoeging van beide voorgestelde arti-
kelen in de Wet op de ondernemingsraden tussentijdse wijzigingen moeten 
worden aangebracht in het aantal en de verdeling van de zetels in de groeps-
ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraad. Kunnen de be-
windslieden alsnog nader ingaan op de vraag of dit onderdeel van de wet-
tekst mogelijkerwijs deze problemen oproept? 

Artikel 35a, eerste lid, onderdeel e 

De ledenvan de C.D.A.-fractie zeiden het juist te achten dat de bedrijfs-
commissie bij de vaststelling van het aantal werkdagen per jaar voor scho-
ling en vorming van ondernemingsraadsleden ook rekening kan houden 
met de feitelijke mogelijkheden daartoe. Zij zagen het liefst dat de bedrijfs-
commissies in ieder concreet geval tot hun oordeel zouden komen op basis 
van een advies van de overlegvergadering. 

Artikel 35a, eerste lid, onderdeel f 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten de bewindslieden alsnog in te 
gaan op hun vraag hoe de beperking van adviesrechten van de onderne-
mingsraad tot gevallen waarin de belangen van tenminste één kwart van het 
personeel in het geding zijn, te rijmen valt met de opvatting dat de verant-
woordelijkheid van werknemers verder dient te strekken dan het eigen be-
lang. Moet uit het antwoord betreffende de motivering van deze inperking 
van de verantwoordelijkheid worden afgeleid, dat de bewindslieden het bij 
voorbeeld niet «belangrijk» genoeg vinden om een ondernemingsraad ad-
vies te vragen over mogelijkheden tot bescherming van het milieu bij nieu-
we produktieprocessen, ook al zijn er geen personeelsbelangen in gevaar? 
Gaan de bewindslieden ervan uit dat in het bedrijf alleen de ondernemer 
zich daar zorgen over moet maken? Zo neen, waarom verplichten zij de on-
dernemer dan niet hierbij ook de ondernemingsraad te betrekken? 

Artikel 35, eerste lid, onderdeel g 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden het op prijs stellen als de bewinds-
lieden hun stelling, dat de wensen van deze leden, onder andereten aanzien 
van het beroepsrecht voor de kleine ondernemer, te duur zouden worden, 
zouden willen staven met gegevens over de situatie in andere landen. Is hun 
indruk juist, zo vroegen zij in het bijzonder, dat werknemers in de Duitse 
Bondsrepubliek zich veel gemakkelijker tot de (arbeids)rechter kunnen wen-
den? Zo ja, waarom zou dan het (slechts bij uitzondering gehanteerde) be-
roepsrecht van de Nederlandse ondernemingsraad niet door de onderne-
ming gedragen (of: verdragen?) worden? Hoe valt die vergelijking uit ten 
aanzien van andere bevoegdheden van Betriebsrat respectievelijk onderne-
mingsraad? 
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De bewindslieden stellen in hun antwoord dat het mogelijk zal zijn dat par-
tijen bij ca.o. afspraken maken omtrent de invoering van een beroepsrecht 
op een bij ca.o. ingestelde geschillen- of arbitragecommissie. Zij betwijfelen 
echter of de bestaande geschillen- en arbitragecommissie hiertoe wel vol-
doende zijn toegerust, omdat het hier niet uitleg en toepassing van ca.o.-be-
palingen betreft, maar toetsing van beleidsbeslissingen van de ondernemer. 
De leden van de C.D.A.-fractie zeiden zich in deze overwegingen te kunnen 
vinden. Zij vroegen zich echter af, of in ca.o.'s andere mogelijkheden zijn te 
voorzien, die zowel tegemoet komen aan het ook door de bewindslieden ge-
signaleerde kostenprobleem, waarmee in het geval van kleine ondernemin-
gen gerekend moet worden, als aan de eis dat opschorting van de betwiste 
ondernemersbeslissing niet tot zeer schadelijke gevolgen voor de onderne-
ming zal leiden wegens het gebrek aan snelheid van de gevolgde procedure. 
Valt hier te denken aan tussen partijen overeen te komen vrijwillige arbitra-
geprocedures, waarbij een arbitragecommissie optreedt bestaande uit een 
vertegenwoordiger van de werknemers, een vertegenwoordiger van de 
werkgevers en een onafhankelijk persoon? 

Artikel 35b, zesde lid 

De bewindslieden stellen in hun antwoord dat voor wat betreft de deelna-
me aan de personeelsvergadering door deeltijdwerkers is aangesloten bij de 
ook in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gehanteerde grens 
van éénderde van de normale arbeidstijd. De leden van de C.D.A.-fractie zei-
den door deze argumenten niet te zijn overtuigd. Bij deelname aan de perso-
neelsvergadering is huns inziens relevant de betrokkenheid bij het onderne-
mingsgebeuren. Daarom zou het huns inziens de voorkeur verdienen, indien 
voor deelname aan de personeelsvergadering eveneens als criterium wordt 
aangehouden dat sprake is van een dienstverband van tenminste drie jaar. 
Voorts lijkt het criterium van éénderde van de arbeidstijd gezien de praktijk-
ervaring onvoldoende. Deze leden zouden dit criterium op minstens de 
helft van de arbeidstijd willen stellen. Overigens waren zij van mening dat 
deeltijdwerkers op grond van dezelfde overwegingen moeten meetellen bij 
de bepaling van de 10- en 35-personeelsledengrens met het oog op de ove-
rige verplichtingen van de onderneming. 

Artikel I D 

De leden van de P.P.R.-fractie vonden de reactie van de Regering op hun 
suggestie om ook de vakbond(svertegenwoordiger) het recht te verlenen de 
naleving van het in artikel 35b bepaalde te vorderen, niet overtuigend. Van-
zelfsprekend beperkt het vorderingsrecht van de vakorganisaties zich ertoe 
dat er een ondernemingsraad gaat functioneren. Dat is echter niet van enig 
belang ontbloot, gezien de ervaringen in de jaren '50 en '60 toen de Wet op 
de ondernemingsraden ook van toepassing was - weliswaar zonder duidelij-
ke sanctiebepalingen - op de kleine ondernemingen. Graag vernemen deze 
leden alsnog of er principiële bezwaren zijn tegen een dergelijk vorderings-
recht van de vakorganisaties. 

De voorziter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Eikerbout 
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