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20583 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden 
en van de Arbeidsomstandighedenwet, strekken-
de tot opheffing van de samenloop van beide 
wetten en tot vereenvoudiging van de geschil-
lenregelingen in de Wet op de ondernemingsra-
den 

O O R S P R O N K E L I J K E T E K S T V A N H E T V O O R S T E L V A N W E T EN 
V A N DE M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G , Z O A L S V O O R G E L E G D 
A A N DE R A A D V A N S T A T E EN V O O R Z O V E R N A D I E N G E W I J Z I G D 

I. HET VOORSTEL V A N W E T 

ARTIKEL I ( W e t o p de o n d e m e -
m i n g s r a d e n ) 

Onderdeel E 
De voor artikel 5, derde lid, 

voorgestelde tekst luidde: 
3. Aan een ontheffing kunnen 

voorwaarden en voorschriften 
worden verbonden. De Raad zendt 
een afschrift van zijn besluit aan de 
bedrijfscommissie. 

Onderdeel F 
Artikel 5a luidde als volgt: 
1. Indien een ondernemer voor 

een door hem in stand gehouden 
onderneming, ten aanzien waarvan 
geen wetteli jke verplichting bestaat 
tot het instellen van een onderne-
mingsraad, vrijwillig of ter uitvoering 
van een collectieve arbeidsovereen-
komst besluit een ondernemingsraad 
in te stellen, is het bij of krachtens 
deze wet bepaalde van toepassing 
zodra de ondernemer zijn besluit 
schriftelijk heeft meegedeeld aan de 
bedrijfscommissie. 

2. De ondernemer die ter uitvoering 
van een collectieve arbeidsovereen-
komst een ondernemingsraad heeft 
ingesteld kan, wanneer de collectieve 
arbeidsovereenkomst hem niet 
langer verplicht tot het instellen van 
een ondernemingsraad, de onderne-
mingsraad bij het eindigen van de 
lopende zittingsperiode opheffen. 

3. Op verzoek van een ondernemer 
die vrijwillig een ondernemingsraad 
heeft ingesteld, kan de Raad op 
grond van een belangrijke wijziging 
van de omstandigheden toestemming 
verlenen om de ondernemingsraad 
bij het eindigen van de lopende 
zittingsperiode op te heffen. 

De Raad stelt de ondernemingsraad 
in de gelegenheid over het verzoek te 
worden gehoord. De Raad zendt een 
afschrift van zijn besluit aan de 
bedrijfscommissie. 

Onderdeel M 
Van artikel 15, tweede lid, luidde 

de tweede zin: 
De ondernemingsraad kan in het 

instellingsbesluit van een vaste 
commissie zijn rechten en bevoegd-
heden ten aanzien van deze onderwer-
pen, geheel of gedeeltelijk, aan de 
betrokken commissie overdragen. 

Van artikel 15, derde l id, luidde de 
derde zin: 

In dat geval gaan de bevoegdheden 
van de ondernemingsraad ten 
aanzien van de aangelegenheden van 
het onderdeel over naar de onderdeel-
commissie, tenzij de ondernemings-
raad besluit een bepaalde aangele-
genheid zelf te behandelen. 

Van artikel 15, vierde lid, luidde de 
tweede zin: 

Een voorbereidingscommissie kan 
geen bevoegdheden van de onderne-
mingsraad uitoefenen. 

Onderdeel O 
Het voorstel voor artikel 18, derde 

lid, eerste zin, was: 
Indien de ondernemingsraad een 

vaste commissie heeft ingesteld 
waaraan hij bevoegdheden heeft 
overgedragen ter zake van de 
aangelegenheden betreffende de 
veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn in verband met de arbeid van 
de in de onderneming werkzame 
personen, kan hij bepalen dat de 
leden van die commissie die geen lid 
zijn van de ondernemingsraad 
eveneens recht op scholing en 
vorming overeenkomstig het tweede 
lid hebben gedurende een door hem 
vast te stellen aantal dagen per jaar. 

Onderdeel S 
Het voorstel voor het tweede lid 

van artikel 22 luidde: 
2. Met inachtneming van het 

bepaalde in het eerste lid komen de 
kosten van het overeenkomstig 
artikel 16 en artikel 23a, zesde lid, 
raadplegen van een deskundige door 
de ondernemingsraad of een 
commissie van die raad slechts ten 
laste van de ondernemer, indien hij 
van de te maken kosten vooraf in 
kennis is gesteld. Het voorgaande is 
niet van toepassing wanneer uitvoe-
ring is gegeven aan het derde lid. 

Onderdeel T 
Het voorgestelde artikel 22a luidde 

als volgt: 
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1. Voor het voeren van een 
rechtsgeding verleent het bureau van 
consultatie overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 9, eerste lid jo 
derde l id, onder a, van de Wet 
rechtsbijstand aan on- en minvermo-
genden(Stb. 1957, 233)aan de 
ondernemingsraad rechtsbijstand. 

2. In rechtsgedingen tussen de 
ondernemer en de ondernemingsraad 
wordt geen veroordeling in de 
proceskosten uitgesproken. 

Onderdeel GG 
Het voorstel voor artikel 35b, 

zesde l id, luidde: 
In artikel 35b, zesde lid, wordt 

«artikel 49a» vervangen door: artikel 
5a. 

Onderdeel HH 
Voor artikel 36, negende lid, was 

de volgende tekst voorgesteld: 
9. Van de uitspraak van de 

kantonrechter kan uitsluitend hoger 
beroep worden ingesteld bij de 
ondernemingskamer van het ge-
rechtshof te Amsterdam. 

Onderdeel KK 
Onder KK werd het volgende 

voorgesteld: 
In Hoofdstuk VII A worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
1. Het opschrift wordt vervangen 

door: 
Hoofdstuk VII A Heffingen 
2. In artikel 46a, vijfde lid, worden 

de woorden «de artikelen 11-16c van 
de Coördinatiewet Sociale Verzeke-
ring» vervangen door: de artikelen 11 
tot en met 16h van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64). 

3. Artikel 46c wordt vervangen 
door: 
Artikel 46c 

1. De Raad kan aan ondernemers 
op wie op grond van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde de 
verplichting rust een ondernemings-
raad in te stellen, bij verordening een 
heffing opleggen ter bestrijding van 
de kosten van rechtsbijstand aan 
ondernemingsraden voor het voeren 
van gedingen. Een zodanige verorde-
ning behoeft de goedkeuring van 
Onze Minister van Justit ie. 

2. Een heffing als bedoeld in het 
eerste lid wordt vastgesteld op een 
percentage van de heffing ter 
bevordering van de scholing en 
vorming van ondernemingsraadleden. 
Het bepaalde in artikel 46a, derde tot 
en met zevende lid, is van overeen-
komstige toepassing. 

4. Na artikel 46c worden ingevoerd 
twee nieuwe artikelen, luidende: 
Artikel 46d 

1. De Raad betaalt uit de opbrengst 
van de in artikel 46c bedoelde 
heffingen aan het Rijk jaarlijks een 
door Onze Minister van Justitie vast 
te stellen bedrag voor de kosten van 
de krachtens artikel 22a van deze 
wet aan ondernemingsraden verleen-
de rechtsbijstand. 

2. Onze Minister van Justitie stelt 
de hoogte van dit bedrag vast op de 
grondslag van een schatting van de 
in het komende kalenderjaar van 
staatswege aan toegevoegde 
advocaten, procureurs en gerechts-
deurwaarders te betalen vergoedin-
gen voor door hen verleende rechts-
bijstand aan ondernemingsraden in 
gedingen. Hij deelt dit bedrag 
jaarlijks vóór 1 juli aan de Raad mee. 

3. Binnen zes maanden na afloop 
van het kalenderjaar deelt Onze 
Minister van Justitie aan de Raad 
mee de werkelijke kosten van de in 
het afgelopen jaar betaalde vergoe-
dingen voor rechtsbijstand aan 
ondernemingsraden in gedingen. Het 
verschil wordt betrokken in de heffing 
en betaling over het volgende jaar. 
Artikel 46e 

1. De Raad brengt de geraamde 
inkomsten en uitgaven ter bevordering 
van de scholing en vorming van 
ondernemingsraadleden en de 
geraamde inkomsten en uitgaven ter 
bestrijding van de kosten van 
rechtsbijstand aan ondernemingsra-
den in gedingen, jaarlijks als afzon-
derlijke diensten op zijn begroting. 

2. De Raad verantwoordt de 
betrokken uitgaven en de middelen 
tot dekking daarvan, jaarlijks afzon-
derlijk op de rekening van inkomsten 
en uitgaven van de Raad. 

ARTIKEL II (Arbeidsomstandig-
hedenwet ) 

Onderdeel B 
Voor artikel 14, tweede lid, was de 

volgende tekst voorgesteld: 
2. Indien de ondernemingsraad 

een vaste commissie heeft ingesteld 
aan welke hij bevoegdheden heeft 
overgedragen ter zake van de 
aangelegenheden betreffende de 
veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn van de werknemers, komen 
de in het eerste lid genoemde 
rechten toe aan de leden van die 
commissie. 

Onderdeel I 
De thans voor onderdeel I voorge-

stelde tekst was niet opgenomen. 

ARTIKEL I I I 

Artikel III luidde: 
In artikel 1, onder 4 ° , van de Wet 

op de economische delicten wordt bij 
de vermelding van de Arbeidsomstan-
dighedenwet «14, derde lid, vierde 
zin» vervangen door: 15, derde lid, 
vierde zin. 

ARTIKEL IV 

De tekst van artikel IV was: 
De artikelen 429a tot en met 429r 

van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering treden in werking 
voor de behandeling van verzoeken 
als bedoeld in artikel 36 van de Wet 
op de ondernemingsraden. 

ARTIKEL V 

De thans voor artikel V voorgestelde 
tekst was niet opgenomen. 

ARTIKEL V I I I 

Als artikel VIII was opgenomen de 
volgende bepaling: 

Indien Onze Minister van Justitie 
vóór 1 juli van het jaar waarin deze 
wet in werking treedt, ten aanzien 
van dat jaar en het volgende jaar de 
mededeling heeft gedaan bedoeld in 
artikel 46d, eerste lid, van de Wet op 
de ondernemingsraden, is die 
bepaling mede van toepassing op het 
resterende deel van het lopende jaar, 
met dien verstande dat het door de 
Raad verschuldigde bedrag wordt 
betrokken in de heffing en betaling 
over het volgende jaar. 

I I . M E M O R I E V A N TOELICHTING 

Algemeen deel 

1. Inleiding 

Na de alinea achter b) was de 
volgende passage opgenomen: 

c) oplossing van de problematiek 
van de kosten van het voeren van 
gerechtelijke procedures door de 
ondernemingsraad (zie onder artikel I 
de voorgestelde regeling in de 
artikelen 22a en 46c-46e van de Wet 
op de ondernemingsraden, paragraaf 
4 van deze toelichting en de artikels-
gewijze toelichting op artikel I). 

4. Onder 4. was opgenomen een 
onderdeel «De kosten van rechtsbij-
stand», van de volgende inhoud: 
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Bij de herziening van de Wet op de 
ondernemingsraden in 1979 is aan 
de ondernemingsraad de bevoegd-
heid toegekend tot het voeren van 
gerechtelijke procedures. Tijdens de 
parlementaire behandeling van het 
wetsontwerp bleef echter twi j fel 
bestaan ten aanzien van de billijkheid 
en de doeltreffendheid van de 
regeling die in de wet is opgenomen 
voor de betaling van de kosten die 
verbonden zijn aan het voeren van 
rechtsgedingen door de onderne-
mingsraad. De bedoelde regeling 
houdt in dat deze kosten slechts ten 
laste van de ondernemer komen, 
voorzover hij in de betaling daarvan 
toestemt. Bij weigering van de 
ondernemer om deze kosten te 
betalen kan de ondernemingsraad 
een beroep op de Wet rechtsbijstand 
aan on- en minvermogenden doen. 
De regering heeft toen de toezegging 
gedaan de Sociaal-Economische 
Raad om advies te zullen vragen over 
deze problematiek. Deze adviesaan-
vrage is door de Minister van Sociale 
Zaken, mede namens de Ministers 
van Justitie en van Economische 
Zaken, op 7 januari 1980 aan de 
Sociaal-Economische Raad toegezon-
den. 

De Raad heeft het gevraagde 
advies op 21 oktober 1983 uitge-
bracht (SER-advies 83/23). Dit 
advies was sterk verdeeld. Een kleine 
meerderheid van de Raad (de 
werkgeversleden en vijf kroonleden) 
adviseerde om de per 1 september 
1979 in de wet opgenomen regeling 
te handhaven. Een grote minderheid 
van de Raad (de werknemersleden en 
vier kroonleden) heeft daarentegen 
tot wetswijziging geadviseerd in die 
zin, dat de kosten van het voeren van 
rechtsgedingen door de onderne-
mingsraad in beginsel moeten 
worden betaald door de betrokken 
ondernemer, dan wel over alle 
ondernemingsraadplichtige onderne-
mers moeten worden omgeslagen. In 
dit verband waardeerde dit Raadsdeel 
positief de in de adviesaanvrage 
genoemde mogelijkheid om te 
komen tot de instelling van een 
rechtsbijstandsfonds voor onderne-
mingsraden, welke suggestie door de 
Raadsmeerderheid werd verworpen. 

Bij brief van 3 oktober 1984 aan 
de Sociaal-Economische Raad heeft 
de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, mede namens de 
Ministers van Justitie en van Econo-
mische Zaken, er zijn teleurstelling 
over uitgesproken dat de Raad niet 
tot een eensluidend advies is 

gekomen. Hij heeft daarbij gewezen 
op de per 1 januari 1984 ingevoerde 
eigen bijdrage in de Wet rechtsbij-
stand aan on- en minvermogenden 
en de wijziging van de Wet tarieven 
in burgerlijke zaken per 1 januari 
1984, en de Raad gevraagd om de 
verschillende standpunten in verband 
met deze nieuwe ontwikkelingen nog 
eens te willen heroverwegen. 

Naar aanleiding hiervan heeft de 
commissie ondernemingsraden van 
de Sociaal-Economische Raad bij 
brief van 21 augustus 1986 meege-
deeld dat deze heroverweging niet 
heeft geleid tot een overbrugging van 
het meningsverschil tussen werkge-
vers en werknemers, noch tot een 
bijstelling van de verschillende 
standpunten. 

De regering is van mening dat het 
maatschappelijk niet aanvaardbaar is 
dat ondernemingsraden van solvente 
ondernemingen op kosten van de 
gemeenschap kunnen procederen. 
Dit betekent dat - naar het oordeel 
van de regering - de huidige regeling 
in artikel 22, tweede lid, van de Wet 
op de ondernemingsraden, niet 
gehandhaafd kan worden. Anderzijds 
heeft de regering begrip voor het 
problematische karaktervan een 
regeling, die de kosten van het 
voeren van rechtsgedingen door de 
ondernemingsraad altijd voor 
rekening laat komen van de betrokken 
individuele ondernemer. Daarom 
wordt in dit wetsvoorstel een 
praktische regeling voorgesteld 
waarbij deze kosten over alle 
ondernemingsraadplichtige onderne-
mers worden omgeslagen. Gekozen 
is voor een eenvoudige regeling die 
goedkoper is dan het in de adviesaan-
vrage van 7 januari 1980 voorgestelde 
rechtsbijstandsfonds. 

De thans voorgestelde regeling 
houdt in dat alle ondernemingsraden 
op grond van de Wet rechtsbijstand 
aan on- en minvermogenden voor het 
voeren van gedingen rechtsbijstand 
kunnen verkrijgen, en dat de kosten 
van de door de bureaus van consulta-
tie aan ondernemingsraden verleende 
rechtsbijstand worden vergoed aan 
de overheid uit een door de Sociaal-
Economische Raad op te leggen 
heffing aan alle ondernemers die 
wetteli jk verplicht zijn om een 
ondernemingsraad in te stellen. 
Doordat op deze wijze het kostenni-
veau van de regeling minimaal kan 
worden gehouden (naar ruwe 
schatting minder dan f 0,5 miljoen 
per jaar), kan worden volstaan met 
een geringe opslag op de bestaande 
heffing ter bevordering van de 

scholing en vorming van onderne-
mingsraadleden. De aan de toevoe-
ging verbonden eigen bijdrage 
volgens het laagste tarief en de ten 
laste van de ondernemingsraad 
komende deurwaarderskosten en 
griffierechten worden beschouwd als 
te behoren tot de kosten van de 
ondernemingsraad, die op grond van 
artikel 22, eerste lid, van de Wet op 
de ondernemingsraden voor rekening 
komen van de ondernemer. Aldus is 
- naar ons oordeel - een voor 
ondernemers, ondernemingsraden en 
overheid aanvaardbare praktische 
oplossing gevonden. In de artikelsge-
wijze toelichting (onderdelen T e n 
KK) wordt op uitvoeringsaspecten 
van de regeling ingegaan. 

5. Dereguleringsaspecten. 
Op de plaats van de zin die begint 

met «Voor verzoeken» en eindigt met 
«het bedrijfsleven» was de volgende 
passage opgenomen: 

In een tweetal gevallen wordt de 
geschrapte rechtsgang vervangen 
door een andere administratiefrechte-
lijke procesgang: Sociaal-Economi-
sche Raad - College van Beroep voor 
het bedrijfsleven. Dit geldt voor 
verzoeken van ondernemers omtrent 
de ontheffing van de wetteli jke 
verplichting tot het instellen van een 
ondernemingsraad alsmede omtrent 
de opheffing van een vrijwillig 
ingestelde ondernemingsraad. 

5d. De Sociaal-Economische 
Raad. 

De toelichting luidde als volgt: 
De SER verliest in het wetsontwerp 

twee taken - het verlenen van 
vrijstelling (artikel 4) en het toekennen 
van verdere bevoegdheden aan 
ondernemingsraden (artikel 32) - en 
krijgt er drie nieuwe taken bij: het 
beslissen omtrent ontheffing van de 
wettelijke verplichting tot het 
instellen van een ondernemingsraad 
(artikel 5), het beslissen omtrent de 
opheffing van een vrijwill ig ingestelde 
ondernemingsraad (artikel 5a), de 
regeling en inning van de heffing voor 
proceskosten en het stellen van 
nadere regelen ten aanzien van de 
inhoud van het ondernemingsraadre-
glement (artikel 8, tweede lid). 

Naar verwachting kan de laatste 
taak vooral in de aanvangsfase extra 
werkzaamheden voor de Raad met 
zich meebrengen, en zullen de beide 
eerstgenoemde taken een geringe 
- blijvende - taakverzwaring van de 
Raad betekenen. 

5e. Het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven. 
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De eerste zin van de toelichting 
luidde: 

Het College krijgt er als gevolg van 
het wetsvoorstel een tweeledige taak 
bi j : het oordelen in beroep over 
besluiten van de Sociaal-Economi-
sche Raad omtrent het verlenen van 
ontheffing van de wettelijke verplich-
ting tot het instellen van een onder-
nemingsraad, alsmede omtrent de 
opheffing van een vrijwill ig ingestelde 
ondernemingsraad. 

5h. De Hoge Raad 
In het algemeen deel was onderdeel 

6h niet opgenomen. 

Art ike l I 

Onderdeel C 
De passage die begint met «In de 

praktijk» en eindigt met «rechten kan 
uitoefenen» kwam niet voor. 

Onderdeel E 
De laatste alinea van onderdeel E 

was niet opgenomen. 

Onderdeel F 
De toelichting onder F luidde als 

volgt: 
In het voorgestelde artikel 5a is de 

regeling van artikel 49a (oud) 
opgenomen, die eveneens betrekking 
heeft op het instellen van een 
ondernemingsraad en derhalve thuis 
hoort in hoofdstuk II. De Sociaal-Eco-
nomische Raad is verdeeld over de 
vraag welke instantie moet beslissen 
wanneer een ondernemer een door 
hem vrijwillig of ter uitvoering van 
een ca.o."Verplichting ingestelde 
ondernemingsraad weerwi l opheffen. 
Een deel van de Raad meent dat deze 
bevoegdheid in handen van de 
bedrijfscommissie dient te blijven, de 
meerderheid wil de Sociaal-Economi-
sche Raad zelf met deze taak 
belasten. Ook hier kiezen wij voor het 
meerderheidsstandpunt. Daardoor 
sluit de voorgestelde regeling nauw 
aan bij artikel 5. 

Het eerste lid bevat enkele 
taalkundige verbeteringen ten 
opzichte van de tekst van artikel 49a 
(oud), eerste volzin. 

Het tweede lid is nieuw en strekt 
ter oplossing van een lacune in de 
huidige wettekst. Wanneer de 
verplichting van een ondernemer om 
een ondernemingsraad in te stellen 
berust op de wet, dan bepaalt artikel 
2, tweede lid, dat de ondernemings-
raad van rechtswege ophoudt te 
bestaan aan het einde van de 
zittingsperiode waarin het aantal 
werknemers onder de instellingsgrens 

is gedaald, tenzij de ondernemer de 
ondernemingsraad vrijwillig hand-
haaft. Wanneer de verplichting van 
een ondernemer om een onderne-
mingsraad in te stellen echter berust 
op een ca.o. , omdat de instellings-
grens van artikel 2, eerste lid, bij 
ca .o . is verlaagd, ontbreekt in de 
huidige wettekst een soortgelijke 
bepaling, en heeft de ondernemer 
voor het opheffen van de onderne-
mingsraad dus de instemming van 
die raad nodig. Voor dit verschil zijn 
geen gronden aanwezig. Daarom 
wordt thans in het tweede lid van 
artikel 5a een bepaling voorgesteld 
analoog aan artikel 2, tweede lid, met 
dit verschil Hat de ondernemingsraad 
niet van r e :• • ^ne ophoudt te 
bestaan, nu . dar aan de ondernemer 
de mogelijkheid v-ordt £°boden om 
eenzijdig de ondernerr.ir!'jsra i<d op te 
heffen wanneer het aantal werkne-
mers in zijn onderneming onder de in 
de ca .o . genoemde instellingsgrens 
is gedaald. Zolang het aantal werkne-
mers in de onderneming nog voldoet 
aan het getalscriterium van de ca .o . 
en de ca .o . nog van kracht is voor de 
ondernemer, is opheffing van de 
ondernemingsraad uiteraard niet 
mogelijk. 

In het derde lid wordt de mogelijk-
heid geregeld tot het opheffen van 
een vrijwill ig ingestelde onderne-
mingsraad, welke mogelijkheid thans 
is geregeld in artikel 49a (oud), 
tweede en derde volzin. Ten opzichte 
van de oude regeling wordt de 
volgende wijziging voorgesteld: het 
instemmingsrecht van de onderne-
mingsraad met daaraan verbonden 
een goedkeuringsbevoegdheid van 
de bedrijfscommissie (waarvoor geen 
toetsingsnorm bestaat) wordt 
vervangen door een bevoegdheid van 
de Raad om de ondernemer toestem-
ming te geven de ondernemingsraad 
op te heffen. De ondernemer kan dus 
niet eenzijdig de ondernemingsraad 
opheffen (zoals in het tweede lid), 
maar heeft daarvoor de toestemming 
van de Sociaal-Economische Raad 
nodig. De Raad kan die toestemming 
slechts geven bij een belangrijke 
verandering in de omstandigheden 
sedert de vrijwillige instelling van de 
ondernemingsraad. Daarvan kan 
bijvoorbeeld sprake zijn bij een 
belangrijke vermindering van het 
personeelsbestand. 

In de tweede volzin is opgenomen 
het voorschrift dat de Raad over het 
verzoek van de ondernemer om de 
ondernemingsraad op te heffen de 
mening van deze ondernemingsraad 
moet vragen. Daardoor kan in de 

besluitvorming van de Raad over het 
verlenen van toestemming voor het 
opheffen van de ondernemingsraad 
met de mening van de ondememings-
raad rekening worden gehouden. 

Onderdeel J 
In de toelichting onder J , was vóór 

de zin die begint met «In zijn alge-
meenheid», de volgende zin opgeno-
men: 

Onder een groep van de in de 
onderneming werkzame personen 
dient te worden verstaan: een 
categorie van werknemers met 
overeenkomstige functionele 
kenmerken of belangen. 

Onderdeel M 
Van de tekst onder M luidde de 

voorlaatste alinea: 
In het tweede lid zijn enkele 

bijzondere bepalingen voor vaste 
commissies opgenomen. De bepaling 
in de tweede volzin omvat mede het 
overdragen van rechten en bevoegd-
heden die de ondernemingsraad 
toekomen op grond van andere 
regelgeving dan deze wet, zoals de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
Overeenkomstig het advies van de 
meerderheid van de Sociaal-Economi-
sche Raad is gehandhaafd het 
voorschrift dat een vaste commissie 
in meerderheid uit ondernemings-
raadleden dient te bestaan. Ook in 
het derde lid (onderdeelcommissies) 
zijn geen materiële wijzigingen 
aangebracht ten opzichte van het 
huidige tweede lid. In het vierde lid 
(voorbereidingscommissie) is wèl 
een wijziging aangebracht ten 
opzichte van het huidige derde lid, 
namelijk dat een voorbereidingscom-
missie slechts voor een bepaalde 
tijdsduur kan worden ingesteld. Deze 
tijdsduur hoeft niet altijd in tijdseen-
heden (weken, maanden, jaren) te 
worden aangegeven, maar kan ook 
worden gekoppeld aan een bepaald 
project (voorbereiding van een 
ondernemingsraadadvies over 
bijvoorbeeld een fusie of een 
reorganisatie, voorbereiding van een 
reglementswijziging, e t c ) . Dit 
voorstel beoogt het onderscheid 
tussen een vaste commissie en een 
voorbereidingscommissie duidelijker 
te markeren. 

Onderdeel O 
De zin die begint met «De onder-

nemingsraad kan» en eindigt met 
«zitting kunnen hebben.», luidde als 
volgt: 

De ondernemingsraad kan be-
voegdheden en rechten ter zake van 
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de aangelegenheden betreffende de 
veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn in verband met de arbeid van 
de werknemers in de onderneming, 
overdragen aan een door hem op 
grond van artikel 15, tweede lid, van 
de Wet op de ondernemingsraden, 
ingestelde vaste commissie (de 
zogenaamde «v.g.w.-commissie»), 
waarin naast een meerderheid van 
leden van de ondernemingsraad ook 
andere werknemers zitting kunnen 
hebben. 

Onderdeel S 
Tussen het citaat en de alinea die 

aanvangt met «Ten aanzien van», 
was de volgende tekst opgenomen: 

In het thans geldende tweede lid 
van artikel 22 worden enkele 
bijzondere kostensoorten geregeld: 
de kosten van het raadplegen van 
deskundigen, de kosten van het 
anderszins raadplegen van personen 
en de kosten van het voeren van 
rechtsgedingen. Het voorgestelde 
tweede lid bevat nog slechts de 
bijzondere regeling met betrekking 
tot de kosten van het raadplegen van 
deskundigen. De kosten van het 
anderszins raadplegen van personen 
hebben betrekking op het raadplegen 
van personen door individuele 
ondernemingsraadleden of commis-
sieleden. Deze kosten behoeft de 
ondernemer niet te betalen, maar hij 
kan ze -als hij dat wil- uiteraard wel 
voor zijn rekening nemen. Het is 
overbodig om daarvoor een wettelijke 
bepaling op te nemen, zodat de 
huidige regeling over deze kosten in 
het wetsvoorstel is geschrapt. 

De regeling van de kosten van het 
voeren van rechtsgedingen door de 
ondernemingsraad is in hoofdzaak 
opgenomen in de artikelen 22a en 
46c-46e van het wetsvoorstel. De in 
dit verband door de ondernemings-
raad te betalen eigen bijdrage in deze 
kosten als bedoeld in artikel 9, derde 
lid, onder a, van de Wet rechtsbijstand 
aan on- en minvermogenden, 
alsmede de door de ondernemings-
raad verschuldigde griffierechten, 
komen evenwel ten laste van de 
ondernemer op grond van artikel 22, 
eerste lid. Wanneer het bureau van 
consultatie aan de ondernemingsraad 
rechtsbijstand heeft verleend voor 
het voeren van een geding, zijn 
genoemde kosten immers redelijker-
wijze noodzakelijk voor de vervulling 
van de taak van de ondernemingsraad. 

Onderdeel T 
De toelichting onder T luidde: 
Zoals in het algemene gedeelte van 

deze memorie van toelichting is 

uiteengezet, wordt in dit wetsvoorstel 
een regeling voorgesteld waarbij alle 
ondernemingsraden op grond van de 
Wet rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden voor het voeren 
van gerechtelijke procedures 
rechtsbijstand wordt verleend. 
Teneinde deze rechtsbijstand te 
kunnen verkrijgen moet de voorzitter 
van de ondernemingsraad, of bij 
diens verhindering een plaatsvervan-
gend voorzitter, mondeling of 
schriftelijk een verzoek indienen bij 
het bevoegde bureau van consultatie. 
Bij dat verzoek behoeft geen verklaring 
omtrent het inkomen en vermogen 
als bedoeld in artikel 11, tweede lid, 
van de Wet rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden te worden overge-
legd. Op grond van het voorgestelde 
eerste lid van artikel 22a valt de 
ondernemingsraad namelijk van 
rechtswege onder de laagste 
inkomensgrens, genoemd in artikel 9, 
derde lid, onder a, van de Wet 
rechtsbijstand aan on- en minvermo-
genden. 

Het bureau van consultatie zal het 
verzoek van de ondernemingsraad 
toetsen aan de twee gronden, 
genoemd in artikel 9, eerste lid, van 
de Wet rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden: het verzoek van de 
ondernemingsraad moet - naar het 
oordeel van het bureau van consulta-
tie - niet klaarblijkelijk van elke grond 
zijn ontbloot, en het belang van de 
ondernemingsraad moet de te 
verrichten arbeid rechtvaardigen. 
Wanneer het verzoek aan deze twee 
toetsingsgronden voldoet, verleent 
het bureau van consultatie aan de 
ondernemingsraad rechtsbijstand 
voor het voeren van een geding. 
Wijst het bureau van consultatie het 
verzoek van de ondernemingsraad af, 
dan kan de voorzitter van de onder-
nemingsraad of zijn plaatsvervanger 
op grond van artikel 22 van de Wet 
rechtsbijstand aan on- en minvermo-
genden binnen 30 dagen terzake een 
beslissing vragen aan de president 
van de arrondissementsrechtbank. 
Het inwinnen van rechtskundig 
advies valt niet onder deze regeling, 
maar onder de regeling voor het 
raadplegen van een deskundige 
(artikel 22). 

Het voorgestelde tweede lid bevat 
een algemene regeling voor compen-
satie van proceskosten tussen 
ondernemer en ondernemingsraad. 
Het voorstel bevat in twee opzichten 
een uitbreiding van de huidige 
regelingen in artikel 26, negende lid, 
artikel 27, vijfde lid, en artikel 36, 
vierde lid, waarin bepaald is dat de 
rechter de ondernemingsraad niet in 

de proceskosten kan veroordelen. In 
de eerste plaats omvat het voorstel 
alle procedures tussen de ondernemer 
en de ondernemingsraad, dus ook de 
niet in de Wet op de ondernemings-
raden genoemde procedures, zoals 
bijvoorbeeld in kort geding. Deze 
uitbreiding brengt de wettekst in 
overeenstemming met de geldende 
jurisprudentie. In de tweede plaats 
maakt het voorstel de huidige 
eenzijdige regeling - de rechter kan 
de ondernemingsraad niet in de 
proceskosten veroordelen - wederke-
rig: ook de ondernemer kan in een 
procedure tegen de ondernemings-
raad niet in de proceskosten worden 
veroordeeld. Deze wijziging houdt 
verband met de voorgestelde 
regeling van de artikelen 46c en 46d, 
inhoudende, dat de kosten van 
rechtsbijstand aan ondernemingsra-
den ten laste komen van de gezamen-
lijke ondernemers die wettelijk 
verplicht zijn om een ondernemings-
raad in te stellen. Onder een regeling 
waarbij de ondernemingsraad geheel 
voor rekening van de gezamenlijke 
ondernemers kan procederen, heeft 
een veroordeling van de individuele 
ondernemer in de proceskosten geen 
zin meer. 

Onderdeel GG 
Onder GG was de volgende tekst 

opgenomen: 
Het betreft hier een technische 

wijziging als gevolg van een vernum-
mering van de desbetreffende 
artikelen. 

Onderdeel HH 
In onderdeel HH luidde de tekst na 

de alinea die begint met «De wijzigin-
gen» en eindigt met «worden 
overgelegd.», als volgt: 

In afwijking van de algemene 
regeling betreffende de rechterlijke 
organisatie bepaalt het negende lid 
dat van de uitspraak van de kanton-
rechter uitsluitend hoger beroep kan 
worden ingesteld bij de onderne-
mingskamer van het gerechtshof te 
Amsterdam. Deze regeling komt de 
eenheid in rechtspraak op het gebied 
van de medezeggenschap ten goede, 
te meer daar de ondernemingskamer 
ook reeds is belast met de beslissing 
van geschillen op grond van artikel 
26. 

Onderdeel KK 
De toelichting op onderdeel KK 

luidde: 
In het wetsvoorstel worden in 

Hoofdstuk VII A twee verschillende 
heffingen ondergebracht: een heffing 
ter bevordering van de scholing en 
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vorming van ondernemingsraadleden 
(artikelen 46a en 46b), en een heffing 
ter bestrijding van de kosten van 
rechtsbijstand aan ondernemingsra-
den voor het voeren van gedingen 
(artikelen 46c en 46d). In verband 
hiermee is het opschrift van dit 
hoofdstuk vereenvoudigd. 

Het voorstel tot wijziging van het 
vijfde lid van artikel 46a strekt ertoe 
om de wettekst aan te passen aan de 
wijzigingen van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering in verband met 
de invoering van de Wet van 4 juni 
1981 , Stb. 370 (Wet ketenaanspra-
kelijkheid) per 1 juli 1982, en de 
invoering van de Wet van 21 mei 
1986, Stb. 276 (Tweede misbruikwet) 
per 1 januari 1987. 

In het voorgestelde artikel 46c 
wordt de heffing geregeld ter 
bestrijding van de kosten van 
rechtsbijstand aan ondernemingsra-
den voor het voeren van gedingen. 
Deze regeling stemt geheel overeen 
met de regeling van de heffing ter 
bevordering van de scholing en 
vorming van ondernemingsraadleden 
in artikel 46a, met dien verstande dat 
de heffing van artikel 46c wordt 
vastgesteld op een percentage van 
de heffing van artikel 46a. De heffing 
ter bevordering van de scholing en 
vorming van ondernemingsraadleden 
is voor 1987 vastgesteld op 0,034% 
van het premieplichtig loon krachtens 
de Ziektewet, en de opbrengst van 
deze heffing is geschat op ruim f 2 4 
miljoen. 

Een voorzichtige schatting van de 
voor rechtsbijstand aan onderne-
mingsraden in gedingen noodzakelijke 
kosten levert het volgende beeld op. 
Het totale aantal ingestelde onderne-
mingsraden bedraagt circa 7.500. 
Het aantal door deze ondernemings-
raden te voeren gerechtelijke 
procedures waarvoor de regeling van 
artikel 22a geldt (kantongerechtspro-
cedures op grond van artikel 36 met 
appèl en cassatie, ondernemingska-
merprocedures op grond van artikel 
26 met cassatie, kort geding-proce-
dures met appèl en cassatie, en 
eventueel nog andere, bijzondere 
procedures) kan ruim geschat 
worden op minder dan 200 procedu-
res per jaar. Uitgaande van een 
gemiddelde vergoeding per toevoe-
ging van f 1 500, is voor de rechtsbij-
stand aan ondernemingsraden in 
gedingen jaarlijks derhalve een 
bedrag van ± f 3 0 0 0 0 0 vereist. Dit 
bedrag kan worden verkregen door 
een opslag op de heffing ter bevorde-

ring van scholing en vorming van 
ondernemingsraadledenvan 1,5 
procent (bruto-opbrengst: f 3 6 0 0 0 0 ) . 
Door deze regeling kan voor beide 
heffingen tezamen één aanslag 
worden opgelegd. Deze aanslag 
wordt door de bedrijfsverenigingen 
opgelegd aan alle ondernemers die 
wetteli jk verplicht zijn om een 
ondernemingsraad in te stellen. De 
Sociaal-Economische Raad houdt 
een register bij van alle onderne-
mingsraadplichtige ondernemers en 
geeft aan de hand daarvan aan de 
bedrijfsverenigingen door welke 
ondernemers een heffingsaanslag 
dienen te ontvangen. Door voor 
beide heffingen te zamen één 
aanslag op te leggen kunnen de 
uitvoeringskosten zo laag mogelijk 
worden gehouden. 

De heffing ter bestrijding van de 
kosten van rechtsbijstand aan 
ondernemingsraden dient tegelijk 
met de heffing ter bevordering van de 
scholing en vorming van onderne-
mingsraadleden door de Sociaal-Eco-
nomische Raad te worden vastgesteld 
vóór het begin van het kalenderjaar 
waarover de heffing is verschuldigd. 
De heffing ter bevordering van de 
scholing en vorming van onderne-
mingsraadleden wordt telkenjare in 
december vastgesteld. Teneinde dit 
ook mogelijk te maken voor de 
heffing ter bestrijding van de kosten 
van rechtsbijstand aan ondernemings-
raden wordt in artikel 46d, tweede 
l id, voorgesteld dat de Minister van 
Justit ie telkenjare vóór 1 juli aan de 
Sociaal-Economische Raad op basis 
van een schatting moet opgeven 
welk bedrag in het komende jaar 
voor deze kosten noodzakelijk zal 
zijn. Tussen 1 juli en de vaststelling 
van de verordening in december 
heeft de Raad de gelegenheid om de 
ontwerp-verordening op te stellen, 
daarover overleg te plegen met de 
Sociale Verzekeringsraad op grond 
van artikel 46a, zevende lid en de 
ontwerp-verordening bekend te 
maken in het Mededelingenblad 
Bedrijfsorganisatie. 

De bureaus van consultatie zullen 
de zaken waarin aan ondernemings-
raden voor rechtsbijstand in een 
geding een toevoeging wordt 
afgegeven, administreren. Deze 
opgaven worden periodiek doorgege-
ven aan het Ministerie van Justit ie, 
dat de opgaven van alle bureaus 
samenvoegt. Op basis hiervan wordt 
door het Ministerie van Justit ie 
jaarlijks berekend welk bedrag aan 
vergoedingen is betaald voor 

toegevoegde advocaten, procureurs 
en gerechtsdeurwaarders. De 
werkelijke kosten worden vastgesteld 
binnen 6 maanden na afloop van een 
kalenderjaar, zodat deze verrekend 
kunnen worden met de geschatte 
kosten voor het komende jaar. De 
Minister van Justit ie deelt derhalve 
telkenjare vóór 1 juli aan de Sociaal-
Economische Raad twee bedragen 
mee: a. hoeveel de werkelijke kosten 
in het voorafgaande jaar hebben 
bedragen, en b. hoeveel de geschatte 
kosten in het komende jaar zullen 
bedragen. Blijken de werkelijke 
kosten over enig kalenderjaar hoger 
te zijn geweest dan het indertijd 
daarvoor geschatte bedrag, dan zal 
de schatting voor het komende jaar 
met het verschil tussen de werkelijke 
kosten en de geschatte kosten over 
het afgelopen jaar worden verhoogd, 
en omgekeerd. Ingevolge artikel VIII 
worden de heffing en betaling over 
de periode vanaf de dag van inwer-
kingtreding van deze wet tot het 
einde van dat kalenderjaar, betrokken 
in de heffing en betaling over het 
eerstvolgende kalenderjaar, mits de 
Minister van Justit ie vóór 1 juli van 
het jaar waarin de wet in werking 
treedt het geschatte bedrag aan de 
Raad heeft meegedeeld. 

Het voorgestelde artikel 46e vormt 
een uitbreiding van het huidige 
artikel 46c: beide heffingen dienen 
als afzonderlijke diensten op de 
begroting en de rekening van 
inkomsten en uitgaven van de 
Sociaal-Economische Raad te 
worden verantwoord. 

Artikel II 

Onderdeel B 
Van de tekst onder B luidde de 

tweede alinea als volgt: 
Het bestaande artikel 15, tweede 

l id, is in vereenvoudigde vorm 
opgenomen in het voorgestelde 
tweede lid van artikel 14. De voorge-
stelde wijziging van artikel 15 van de 
Wet op de ondernemingsraden 
(artikel I, onderdeel M) is zo gefor-
muleerd, dat de ondernemingsraad 
een vaste (v.g.w.-)commissie kan 
bewerktuigen zoals hij wil. Daarbij 
kan bijvoorbeeld ook het recht om 
beroep in te stellen of een verzoek 
om wetstoepassing te doen, worden 
overgedragen. Vermeld zij nog, dat 
volgens de voorgestelde tekst van 
artikel 15 van de Wet op de onderne-
mingsraden de overdracht van 
rechten door de ondernemingsraad 
aan een vaste commissie niet meer in 
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het reglement van de ondernemings-
raad wordt geregeld, maar in het 
besluit van de ondernemingsraad 
waarbij de vaste commissie wordt 
ingesteld. 

Artikel III 

De toelichting op artikel III luidde: 
De vermelding van de Arbowet in 

de Wet op de economische delicten 
dient te worden aangepast aan de 
wijzigingen voorgesteld onder artikel 
II. 

Artikel IV 

Artikel IV was toegelicht als volgt: 
Ingevolge deze bepaling is de 

zogeheten verzoekschriftprocedure 
van toepassing op de behandeling 
van geschillen door de kantonrechter 
op grond van de Wet op de onderne-
mingsraden. 

Artikel VI 

In de toelichting op artikel V van 
het aan de Raad van State voorge-
legde ontwerp, thans artikel VI, 
ontbrak de tweede alinea. 

Artikel VIII 

De toelichting op artikel VIII luidde: 
Deze bepaling is toegelicht bij 

onderdeel KK (artikelen 46c-46e) 
van artikel I. 


