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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 14 december 1988 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid', belast 
met het voorbereidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevin-
dingen als volgt verslag uit 
Enkele wettechnische kanttekeningen zijn als bijlage bijgevoegd. 

1. Algemeen 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het voorstel van wijziging van de Wet op de onderne 
mingsraden (WOR) en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Met 
betrekking tot de geschillenregeling in de WOR is, naar de opvatting van 
deze leden, het kabinet erin geslaagd een vereenvoudiging van de 
geschillenregeling voor te leggen. Ook ten aanzien van de samenloop van 
de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad in de WOR en de 
Arbowet heeft het kabinet, door de taken en bevoegdheden van de 
Ondernemingsraad te ontvlechten, voor een praktische oplossing 
gekozen. Daarbij zijn, naar het oordeel van deze leden, de doelstellingen 
van beide wetten geen geweld aangedaan. In dit verband konden zij zich 
bij de opvatting van de Voorlopige Arbeidsraad, neergelegd in zijn advies 
van 17 juni 1982, aansluiten. 

De leden van de P.v.d.A-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het wetsvoorstel. Zij spraken hun waardering uit voor de 
uitgebreide en heldere toelichting, welke een goede gids vormde bij de 
bestudering van het wetsvoorstel en bij deze leden vele vragen reeds had 
weggenomen. Dit nam echter niet weg dat deze leden op een aantal 
punten nog nadere verduidelijking zouden willen ontvangen. Het was hun 
bijvoorbeeld opgevallen dat de considerans van het wetsvoorstel slechts 
twee gronden vermeldt, te weten de vereenvoudiging van de geschillen-
regelingen en de opheffing van de samenloop tussen de W0R- en de 
Arbowet, terwijl in de aanhef van de toelichting daarnaast nog een derde 
grond wordt genoemd: «praktische verbeteringen van verschillende 
aard». Enerzijds vroegen de leden van de P.v.d.A-fractie of het niet beter 
zou zijn deze derde grond ook in de considerans te vermelden. Ander-
zijds meenden zij dat omtrent de aard van bedoelde «praktische verbete 
ringen» wel enig verschil van inzicht zal kunnen bestaan. Zo omvat het 
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wetsvoorstel een wijziging van de positie van de bedrijfscommissies, niet 
betreffende de geschillenregeling maar het preventief toezicht op 
structuur en inrichting van het overleg, een wijziging van de regeling tot 
het verlenen van ontheffing van de verplichting een ondernemingsraad in 
te stellen, een wijziging van de verantwoordelijkheid van kandidaatstel-
lende instanties voor een zo getrouw mogelijke afspiegeling van de 
samenstelling van het personeelsbestand etc. etc. De hier aan het woord 
zijnde leden hadden moeite met de suggestie dat het hier uitsluitend 
technische aanpassingen zou betreffen. Zij vroegen dan ook of de 
regering een systematisch overzicht zou kunnen geven van de onder-
delen van het wetsvoorstel die niet onder de twee uitdrukkelijk 
genoemde hoofden vallen, vergezeld van een aanduiding van de mate 
waarin het om puur technische wijzigingen gaat, dan wel om een veran-
dering van de medezeggenschapsrechten of de betrokkenheid van de 
vakorganisaties in het geding is. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met genoegen kennis genomen 
van het onderhavige wijzigingsvoorstel. Immers, zij vonden het een 
goede zaak dat op deze wijze een vereenvoudiging van de Wet kan 
worden bewerkstelligd, met alle voordelen van dien, in het bijzonder voor 
de betrokkenheid van de werknemers bij de onderneming. Daar komt dan 
nog bij dat effectiviteit in dezen het best gewaarborgd is, indien rekening 
wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van een onder-
neming. Om die reden moeten al te gedetailleerde regelingen dan ook 
zoveel mogelijk worden vermeden. 

De leden van de fractie van D66 konden de strekking van het voorlig-
gende wetsvoorstel in haar algemeenheid aanvaarden. Zij onderschreven 
de tweeledige doelstelling om enerzijds het stelsel van geschillenrege-
lingen in de Wet op de ondernemingsraden te vereenvoudigen en ander-
zijds de samenloop van de Wet op de ondernemingsraden met de 
Arbeidsomstandighedenwet op te heffen. In het bijzonder konden deze 
leden instemmen met het voorstel om de bevoegdheden van de bedrijfs-
commissies tot het nemen van bindende beslissingen te schrappen en in 
plaats daarvan aan de bemiddelende taak een zwaarwegende advies-
functie jegens onenige partijen toe te voegen. De instemming met dit 
voorstel houdt verband met het feit dat de hier aan het woord zijnde 
leden al tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op de onder-
nemingsraden in 1970 hadden gepleit de bevoogding van ondernemings-
raden door allerlei instanties, zoals de bedrijfscommissie, zoveel mogelijk 
af te schaffen, onder andere door het instituut van de bedrijfscommissie 
te laten vervallen. 

De leden van de fractie van D66 betreurden evenwel dat niet tegelij-
kertijd ook nog enkele andere wijzigingen in de Wet op de onderne-
mingsraden worden voorgesteld, te meer daar in het voorliggende 
wetsvoorstel ook sprake is van enkele praktische verbeteringen van 
verschillende aard. De andere wijzigingen die deze leden graag hadden 
gezien, betreffen in de eerste plaats het advies- en instemmingsrecht van 
respectievelijk artikel 25 en artikel 27 van de Wet op de ondernemings-
raden. Deze leden meenden dat in de praktijk blijkt dat de wet wordt 
toegepast op een wijze die in strijd is met de bedoeling. De belangrijkste 
oorzaak is gelegen in de limitatieve opsomming van onderwerpen in 
genoemde artikelen. Er doen zich immers vraagstukken voor die op 
dezelfde voet zouden moeten worden behandeld als de we! genoemde 
onderwerpen. Deze leden bepleitten dan ook een wijziging van artikel 25 
in die zin dat wordt toegevoegd dat advies behoort te worden gevraagd 
over alle financiële, economische, organisatorische en investeringsbeslis-
singen, die belangrijke veranderingen in de arbeid, de arbeidsomstandig-
heden, de arbeidsvoorwaarden en de werkgelegenheid van groepen van 
werknemers met zich mee kunnen brengen. Aan artikel 27 zou naar de 
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mening van deze leden moeten worden toegevoegd dat over het sociale 
beleid in algemene zin de instemming van de ondernemingsraad wordt 
gevraagd. 

Een tweede aanpassing die de leden van de fractie van D66 op het 
oog hadden, heeft betrekking op een maatschappelijke ontwikkeling, 
waarin ondernemingsraden steeds meer worden betrokken bij het 
arbeidsvoorwaardenbeleid en in een aantal gevallen zelf, door middel van 
allerlei constructies feitelijk een ca.o. afsluiten met de ondernemings-
leiding. Deze ontwikkeling juichten deze leden toe, maar maakt het 
volgens hen tevens noodzakelijk de Wet op de ondernemingsraden op 
een drietal onderdelen aan te passen: 

1. Een aanvulling van het eerste lid van artikel 27, met een instem-
mingsrecht voor primaire arbeidsvoorwaarden, met dien verstande dat de 
ca.o. (derde lid) prioriteit houdt, waarvoor geen instemmingsrecht geldt; 

2. Het opnemen van een regeling waarin de verhouding van een 
afgesloten overeenkomst tussen de ondernemingsraad en onderne-
mingsleiding en een individuele arbeidsovereenkomst in dezelfde onder-
neming wordt neergelegd. Deze regeling komt dan neer op een verbin-
dende verklaring; 

3. Een ondernemingsraad zou een wettelijke bevoegdheid moeten 
krijgen om rechtsgeldige overeenkomsten te sluiten, al dan niet als 
rechtspersoon. 

Gaarne vernamen de leden van de fractie van D66 een reactie op de 
hierboven genoemde suggesties. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden kennisgenomen van de 
wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en van de Arbeidsom-
standighedenwet. In het algemeen konden deze leden instemmen met 
een vereenvoudiging van de geschillenregeling, waardoor de beide 
afzonderlijke regelingen in bovengenoemde wetten op elkaar zullen 
worden afgestemd. Niettemin hadden zij nog wel enkele vragen en 
opmerkingen te maken bij de afzonderlijke voorstellen. 

Het P.S.P.-fractielid kon zich redelijk vinden in de voorgestelde onder-
linge afstemming van beide wetten en zag geen aanleiding hierop in dit 
stadium te reageren. In algemene zin meende dit lid, dat de voorgestelde 
wijziging de bezwaren van haar fractie ten aanzien van andere aspecten 
onverlet laat. Zij ging er van uit, dat meer inhoudelijke bezwaren bij 
voorbeeld aan bod zullen kunnen komen bij een mogelijk wetsvoorstel, 
genoemd in de brief van de minister van 20 september 1988 (18 980, nr. 
9). Zij vroeg in dezen om een bevestiging. 

Het lid van de G.P.V.-fractie stemde in met het streven te komen tot 
een vereenvoudiging en een betere onderlinge afstemming van de Wet 
op de ondernemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet. 

Het lid van de fractie van de R.P.F, had met waardering kennis 
genomen van het onderhavige wetsvoorstel, dat strekt tot verdere 
vereenvoudiging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), alsmede 
stroomlijning en betere afstemming van de bepalingen in respectievelijk 
de reeds genoemde wet en de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO). Hij 
stelde vast, dat aan dit wetsvoorstel een zorgvuldige voorbereiding is 
voorafgegaan, hetgeen er toe heeft geleid, dat zijn fractie zich in het 
merendeel van de voorgestelde wijzigingen kon vinden, mede omdat zij 
voldoende zijn beargumenteerd. Ten aanzien van een aantal voorstellen 
rees er bij het lid, hier aan het woord, niettemin een aantal vragen. Hij 
zou zijn opmerkingen artikelsgewijs langslopen. 
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2. De vereenvoudiging van de geschillenregelingen 

Over de vereenvoudiging van de geschillenregeling is in de SER geen 
unanimiteit bereikt. Het handhaven van de taken van de bedrijfscom-
missie, ten minste de taken betreffende de inrichting en structuur van 
het vertegenwoordigend overleg in de ondernemingen, achtte een deel 
van de Raad van een zodanig gewicht en voor de sociale partners van 
een zodanig direkt belang, dat geschillen tussen partijen in de onder-
neming, volgens dat deel van de Raad, niet door de rechter mogen 
worden beslecht. Anderzijds stelt het andere deel van de Raad zich op 
het standpunt dat de betrokken werknemers en werkgevers in de onder-
neming inmiddels zoveel ervaring hebben opgedaan dat in geschillen een 
verplichte bemiddeling en begeleiding van de bedrijfscommissie 
voldoende moet worden geacht. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren van oordeel dat in geschillen de 
sociale partners en partijen in de onderneming primair verantwoordelijk 
zijn. Dat in laatste instantie door partijen een derde, i.c. de rechter, bij 
een geschil wordt betrokken, achtten deze leden verdedigbaar. Het feit 
dat een deel van de SER van mening blijft dat een derde in de eigen 
gelederen moet worden gevonden, dan wel door partijen zelf moet 
kunnen worden aangetrokken, bracht hen tot de vraag aan de minister of 
onder de advisering door de bedrijfscommissie ook kan worden verstaan 
een arbitrage, indien partijen in de onderneming daarom zouden vragen. 
De leden van de C.D.A.-fractie wensten hun vraagstelling nog uit te 
breiden. 

Is het mogelijk dat geschillen betreffende de inrichting en structuur in 
het vertegenwoordigend overleg in de onderneming voor arbitrage 
komen te vallen onder de bedrijfscommissie? Zijn partijen die de ca.o. 
afsluiten bevoegd een bedoelde regeling in deze overeenkomst op te 
nemen? 

De leden van de P.v.d.A. konden zich vinden in het streven de geschil-
lenregelingen in de WOR te integreren en te vereenvoudigen. Zij zouden 
echter graag nader toegelicht willen krijgen waarom in deze vereenvou-
diging ook de preventieve taak van de bedrijfscommissies in aangelegen-
heden betreffende de inrichting en structuur van het overleg is meege-
nomen. Het gaat hierbij immers niet om een geschillenregeling, maar om 
een primaire vaststellingsbevoegdheid. Zagen deze leden het goed dan is 
de regering, denkende over vereenvoudiging van de geschillenrege-
lingen, de repressieve taak van de bedrijfscommissies «tegengekomen» 
en heeft zij toen besloten om maar meteen de gehele positie van deze 
organen aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hiervoor kunnen 
redenen aanwezig zijn geweest. Deze leden zouden echter graag 
vernemen waarom ook de taken, zoals door de SER-minderheid 
genoemd, van de bedrijfscommissie zijn weggenomen, en of zulks wel 
op zijn plaats is in een wetsvoorstel waarvan de gronden waarop het rust 
luiden zoals zij luiden. 

Deze vragen worden bij de leden van de P.v.d.A.-fractie mede 
opgeroepen door de volgende overwegingen: 

a. wordt door het uitschakelen van het preventief toezicht van de 
bedrijfscommissies de inrichting en structuur van het vertegenwoor-
digend overleg te zeer een zaak van de ondernemer (ook al bestaat er 
een beroepsmogelijkheid); 

b. wordt hiermede een belangrijke mogelijkheid tot codificatie op 
bedrijfstakniveau opgegeven; 

c. betekent dit een beduidende vermindering van de betrokkenheid 
van de vakorganisaties bij inrichting en structuur van het overleg. 

Deze leden hadden zich afgevraagd of inderdaad «de betrokken 
werknemers en werkgevers in de ondernemingen inmiddels zoveel 
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ervaring hebben opgedaan met het functioneren van ondernemings-
raden, dat een toezichthoudende rol van de bedrijfscommissies niet meer 
nodig is». Zij toonden zich hiervan niet overtuigd, te meer niet daar het 
toezicht ook een aantal beslissingen betreft inzake het inrichten van het 
overleg door ondernemers die daarmee in het geheel nog geen ervaring 
hebben. De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dan ook dat de 
regering op dit punt nog een nadere onderbouwing van haar voorstellen 
dient te geven. 

De leden van de V.V.D.-fractie achtten het een goede zaak dat 
bedrijfscommissies ontheven zullen worden van hun taak als geschillen-
beslechter, iets waarvoor deze commissies in de praktijk, volgens eigen 
zeggen, niet het meest geëigende orgaan zijn. Immers, bedrijfscom-
missies zijn in het geheel niet juridisch geëquipeerd, om deze taak op 
zich te nemen. Bedrijfscommissies zouden zich nu op de taak van bemid-
delaar kunnen oriënteren. Op deze wijze wordt een zwaarder accent 
gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de sociale partners. 

Het lid van de P.S.P-fractie zei moeite te hebben met het opheffen 
van de beslissingsbevoegdheid van de bedrijfscommissies. De toezicht-
houdende functie, die op dit moment uitgeoefend wordt door de 
bedrijfscommissie op de inrichting en structuur van het overleg in de 
onderneming, achtte zij zeer waardevol. Deze functie kan niet naar 
behoren worden uitgeoefend, indien hieraan geen beslissingsbe-
voegdheid is gekoppeld. Bovendien wordt op deze wijze de mogelijkheid 
tot zowel preventief toezicht als effectieve geschillenbeslechting 
opgeheven. Naar het oordeel van het P.S.P.fractielid is een gedeeltelijk 
behoud van de huidige beslissingsbevoegdheid wenselijk. Evenals de 
FNV (in de brief van 12 september 1988) achtte zij de «waakhond» 
functie van de bedrijfscommissies te belangrijk. 

Zij begreep niet goed, waarom de minister de bedrijfscommissie 
slechts een adviserende en begeleidende taak wil toedichten, en de 
geschillenbemiddeling bij de rechter wil neerleggen. Is het niet zo dat 
juist de expertise en ervaring, die van een bedrijfscommissie verwacht 
mag worden, reden is om de commissie in het centrum van de beslis-
singsbevoegdheid te houden? Leidt de voorgestelde positie van de 
bedrijfscommissies niet tot een nodeloos en machteloos apparaat, 
hiermee haaks staand op de gewenste duidelijkheid in de geschillenre-
geling? Vindt de minister de toezichthoudende functie van de commissie 
niet dusdanig belangrijk, dat daaraan beslissingsbevoegdheid moet 
worden blijven verbonden, zoals in de huidige situatie het geval is? 

3. De problematiek van samenloop van de W e t op de onderne-
mingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet 

3.7. Algemeen 

De ontvlechting van de WOR en de Arbowet, waarbij in de Arbowet 
uitgegaan wordt van de positie van de ondernemingsraad en voor wat 
betreft de arbocommissie te verwijzen naar de ondernemingsraad, kon 
de instemming hebben van de leden van de C.D.A. fractie. Hiermee 
wordt volgens deze leden de overlegstructuur in haar opzet vereen-
voudigd. 

Hoewel de leden van de P.v.d.A.-fractie instemden met het streven een 
samenloop van rechten en bevoegdheden in verschillende wetten te 
vermijden hadden zij ook op dit punt nog enige, hierna te formuleren 
vragen. 
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3.2. Rechten en faciliteiten 

Zagen zij het goed, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat de 
wijzigingen in artikel 14 en 15 Arbowet slechts tot gevolg hebben dat 
gelijke rechten niet langer ten overvloede in twee wetten geregeld zijn, 
maar dat aan de materiële rechten van ondernemingsraad en arbocom-
missie niets wordt afgedaan? Ook was bij deze leden de vraag gerezen of 
de ondernemingsraad de hem, bij voorbeeld op grond van de Arbowet, 
toekomende rechten ook kan delegeren aan een door de raad ingestelde 
commissie, bij voorbeeld een v.g.w.-commissie. In dat geval zou immers 
de voorgestelde wetswijziging wel duidelijkheid scheppen over de lokali-
sering van deze bevoegdheden bij de Ondernemingsraad, maar materieel 
geen belemmering vormen voor het functioneren van commissies van de 
raad. Ingeval geen delegatie mogelijk is, dan kwam het deze leden voor 
dat sprake is van een veel meer principiële wijziging in de bevoegdheids-
regeling, waarop zij alsdan gaarne een nadere toelichting tegemoet 
zagen. 

3.3. Geschillenprocedures 

De leden van de V.V.D.-fractie stonden zeer positief tegenover het 
schrappen van de mogelijkheid van administratieve rechtspraak in deze, 
aangezien de relatie «burger-administratief orgaan» die bepalend wordt 
geacht voor deze vorm van rechtspraak, bij de Wet op de Ondernemings-
raden afwezig is. De hierbij aanwezige relatie is huns inziens veel meer 
van burgerrechtelijke aard, zodat mede gezien zijn reeds grote ervaring 
op het terrein van het arbeidsrecht, de kantonrechter hiervoor het meest 
geëigende orgaan is. 

Voorts stonden de leden van de V.V.D.-fractie positief tegenover het 
feit dat de beroepsmogelijkheid bij de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geschrapt wordt waardoor mogelijk politiek getinte 
uitspraken kunnen worden vermeden, maar zij vroegen zich wel af of de 
minister de eventuele grotere belasting van de burgerlijke rechtspraak 
niet onderschat? 

In de reactie van de minister op het advies van de Raad van State 
betreffende de kosten van het voeren van rechtsgedingen, wordt 
vermeldt dat «vooralsnog» wordt vastgehouden aan de bestaande 
praktijk. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren zeer benieuwd naar de dubbele 
bodem van deze opmerking. Zij benadrukten daarbij het belang van een 
goede regeling in dezen. 

Is de minister het met de leden van de V.V.D.-fractie eens dat de door 
de FNV geopperde gedachte van een rechtsbijstandsfonds de 
overweging waard is? 

In de voorgestelde wijzigingen zal de administratiefrechtelijke 
procedure (bedrijfscommissie, Minister van Sociale Zaken en'Werkgele-
genheid, Raad van State) worden vervangen door de civielrechtelijke 
procedure (kantonrechter, ondernemingskamer van de rechtbank te 
Amsterdam, Hoge Raad). 

De bedrijfscommissies (BC) krijgen in dit kader een andere taak. Zij 
kunnen geen beslissingen meer nemen, doch slechts adviezen geven. In 
plaats van de bedrijfscommissie zal de kantonrechter functioneren als 
beslissende instantie. De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen of 
met deze wijziging het karakter van de geschillenbeslechting niet 
eveneens zal veranderen. De kantonrechter zal een zuivere juridische 
beslissing nemen. De bedrijfscommissie en de kroon konden, behalve op 
juridische gronden, ook op beleidsmatige gronden tot een beslissing 
komen. Vooral indien het beslissingen betreft over fuseren met of 
afstoten van ondernemingen, het instellen van een centrale onderne-
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mingsraad of van afzonderlijke ondernemingsraden spelen beleidsmatige 
aspecten een belangrijke rol. Zijn de mogelijkheden van de kantonrechter 
op deze punten niet te beperkt? Hij kan zich immers niet uitspreken op 
grond van beleidsmatige motieven, ook al kunnen die wel in het advies 
van de bedrijfscommissie worden aangegeven? Is het op grond van deze 
overwegingen niet beter om de minderheid van de SER te volgen en toch 
op deze terreinen de administratiefrechtelijke rechtsgang in tact te 
laten. 

Het belangrijkste onderdeel van de wet betreft het vervangen van de 
administratiefrechtelijke procesgang door een gang naar de burgerlijke 
rechter. Het lid van de G.P.V.-fractie achtte de voorgestelde verandering 
een principiële verbetering, omdat een geschil tussen twee privaatrech-
telijke partijen ook door de burgerlijke rechter dient te worden beslist. 
Door het laten vallen van de beslissingsbevoegdheid van de bedrijfscom-
missie krijgt deze commissie een meer privaatrechtelijk karakter, en dit 
lid achtte dat ook in overeenstemming met de samenstelling van deze 
commissie. 

Hij had kennis genomen van het standpunt van de minderheid van de 
SER dat de commissie een taak dient te blijven behouden ten aanzien 
van aangelegenheden betreffende de inrichting en de structuur van het 
vertegenwoordigend overleg in de onderneming, omdat de commissies 
terzake een grote deskundigheid hebben verworven. Hij achtte dit een 
conserverend argument, dat niet opweegt tegen de principieel juistere 
gedachte om conflicten terzake door de rechter te laten beslechten. Wel 
vreesde hij een toenemende werkdruk voor de rechterlijke instanties. 
Willen de bewindslieden op de mogelijke gevolgen daarvan ingaan? 

Dit lid was van mening dat een extra werkdruk op de rechterlijke 
macht zoveel mogelijk moet worden voorkomen en dat naar vermogen 
gebruik moet worden gemaakt van de verworven deskundigheid van de 
commissies. Hij zou daarom een mogelijke arbitersrol voor de commissie 
sterker benadrukt willen zien. De deskundigheid kan behouden blijven en 
voorkomen kan worden dat ieder conflict voor de burgerlijke rechter 
uitgevochten moet worden. Dient daarom niet expliciet in de wet de 
mogelijkheid te worden geopend dat de bedrijfscommissie een bindende 
uitspraak kan opleggen indien beide partijen daarom vragen? 

Tot welke concrete veranderingen zal het leiden indien de automa-
tische koppeling in artikel 43 van de Wet op de ondernemingsraden komt 
te vervallen zodat het bestuur van een hoofdbedrijfschap of een 
bedrijfschap niet meer van rechtswege als bedrijfscommissie zal 
optreden? 

3.4. Instemmingsrecht 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zagen in dat een oplossing moet 
worden gevonden voor de samenloop van geschillenprocedures die 
samenhangen met het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad op 
grond van artikel 27, eerste lid, onder e, en de bevoegdheid van de 
Arbeidsinspectie op grond van de artikelen 35 en 36 Arbowet. Zij waren 
echter nog niet overtuigd van de wijsheid deze samenloop te bestrijden 
door het wel zeer krachtige middel van buiten werking stelling, of althans 
beperking van de instemmingsbevoegdheid. Het kwam deze leden voor 
dat op deze wijze de invloed van de ondernemingsraad op besluiten ten 
aanzien van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met 
de arbeid aanmerkelijk wordt verminderd. De bestaande instemmingsbe-
voegdheid vervalt immers, terwijl daarvoor in de plaats de mogelijkheid 
wordt gesteld de Arbeidsinspectie een eis tot naleving te laten stellen 
dan wel een aanwijzing te laten geven. Deze laatste mogelijkheid is 
echter van een geheel andere orde, namelijk gericht op de naleving van 
normen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, en niet gericht op 
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zekerstelling van de invloed en medezeggenschap van het personeel. Zou 
de regering, zo vertaalden deze leden hun zorg in een vraag, kunnen 
aangeven op welke wijze de invloed van de ondernemingsraad gewaar-
borgd is bij de toepassing van de artikelen 35 en 36 Arbotwet, en in 
welke mate deze invloed evenwaardig is aan een instemmingsbe-
voegdheid ten aanzien van besluiten die de veiligheid, de gezondheid en 
het welzijn in verband met de arbeid betreffen. Anders gesteld, zouden 
deze leden graag toegelicht willen zien of in de voorgestelde wetswij-
ziging geen essentiële bevoegdheden van de ondernemingsraad onder-
geschikt worden gemaakt aan bevoegdheden van de Arbeidsinspectie. 

3.6. Overlegplicht van artikel 4, vierde lid van de Arbowet 

De leden van de P.v.d.A.-fractie toonden zich door de regering 
overtuigd van de wenselijkheid de overlegplicht in artikel 4, vierde lid 
Arbowet te handhaven. De plicht voor de ondernemer tot het verstrekken 
van inlichtingen en de mogelijkheid van de ondernemingsraad om met de 
ondernemer te overleggen, kunnen ook in hun samenhang, niet in de 
plaats treden van een zelfstandige overlegverplichting die rust op de 
ondernemer. 

4. De bedrijfscommissies 

De wijze van financiering van de bedrijfscommissies heeft een lange 
voorgeschiedenis, zo brachten de leden van de CDA. f rac t ie in herin-
nering. Nadat in de afgelopen tijd een aantal verbeteringen in de 
structuur van de bedrijfscommissies is aangebracht, komt opnieuw de 
vraag aan de orde of de huidige financiering moet worden gehandhaafd. 
Zowel het feit dat de kosten van de ondernemingsraad ten laste komen 
van de ondernemer, als het feit dat de bedrijfscommissie mede ten 
dienste staat van het goed functioneren van de onderneming in al haar 
doelstellingen, pleit dit, volgens de leden van de CD.A-fractie ervoor de 
huidige financieringsgrondslag te handhaven. Het feit dat beide organen 
via publiekrechtelijke regelingen worden bestuurd is op zichzelf nog geen 
reden een overeenkomstige publiekrechtelijke heffing ervoor in het leven 
te roepen. Wel stelden deze leden de vraag aan de minister hoe niet-
georganiseerden, die wel gebruik kunnen maken van de diensten van 
bedrijfscommissies, kunnen bijdragen in de kosten daarvan, en zo dit niet 
uitvoerbaar is, of dan een kostenopslag van de bedrijfscommissies op de 
scholingskosten voor ondernemingsraden niet meer voor de hand zou 
liggen. Bovendien kan, aldus de leden van de CD.A-fractie, worden 
gesteld dat deze kosten een onderdeel van het budget van de onderne-
mingsraad uitmaken. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden reeds een nadere toelichting 
gevraagd op het feit dat in het wetsvoorstel niet alleen de rol van de 
bedrijfscommissies bij geschillen is teruggebracht maar ook het 
preventief toezicht van deze organen geheel zal komen te vervallen. 
Afgezien van de formele vraag of een dergelijk voorstel wel in dit 
wetsvoorstel behoort te worden genomen kan ook twijfel bestaan over 
de beweegredenen. Bestaat er, zo vroegen deze leden, bij de regering de 
indruk dat de bedrijfscommissies niet of onvoldoende functioneren en is 
dit mede een reden geweest om hun toezichthoudende rol zo drastisch 
te verminderen? 

De voorgestelde ontkoppeling van functies tussen het bestuur van een 
(hoofd)bedrijfsschap en de desbetreffende bedrijfscommissie had de 
instemming van de leden van de P.v.d.A.-fractie. Minder positief waren 
deze leden over de gedachte de huidige privaatrechtelijke wijze van 
financiering van de bedrijfscommissies te handhaven. Zij waren niet 
overtuigd dat het principiële argument voor een publiekrechtelijke finan-
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cieringswijze, te weten dat het om organen gaat die bij wet met 
bepaalde taken zijn bekleed, nu zoveel aan kracht heeft ingeboet. Zeker, 
zo merkten deze leden op, indien het voorliggende voorstel kracht van 
wet krijgt zullen de bedrijfscommissies geen bindende beslissingen in 
geschillen meer nemen. Daarover waren zij het met de regering eens, 
terwijl nog enig verschil van opvatting bestond over de vraag of ook 
bindende beslissingen in het kader van het preventief toezicht zullen 
moeten vervallen. Maar ook los hiervan blijven de bedrijfscommissies 
een wettelijk voorgeschreven, en in de procesgang ook verplichte bemid-
delings- en adviesrol vervullen. Dit kan men, ook al vloeit hieruit geen 
bindende beslissing voort, met recht een publiekrechtelijke taak noemen. 

Naast deze principiële overweging is van de zijde van de vakbeweging 
nog gewezen op de oneigenlijke werking die van de huidige privaatrech-
telijke financieringswijze uitgaat op het function ?:en van de bedrijfsconv 
missies (onder andere in een brief van de FNV aan de vaste kamercom-
missie van 12 september 1988). De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden 
hierop graag de reactie van de regering vernemen. Ook zouden deze 
leden graag een overzicht krijgen van de bijdragen die werkgevers- en 
werknemersorganisaties aan de middelen van de verschillende bedrijfs-
commissies leveren. Is de regering van mening, zo vroegen deze leden, 
dat een dergelijke bijdrage in redelijkheid kan worden gevergd van 
organisaties die, gezien de draagkracht van hun leden, niet altijd over 
ruime middelen kunnen beschikken? Ten slotte vroegen zij of de 
regering, indien zij het huidige financieringssysteem van de bedrijfscom-
missies wenst te handhaven, bereid is deze commissies tegemoet te 
komen in de kosten welke samenhangen met de uitvoering van de wette-
lijke bemiddelings- en adviestaak? 

Met betrekking tot de bedrijfscommissies hadden de leden van de 
fractie van de S.G.P. de volgende vraag. De indruk wordt weleens 
gewekt dat de bedrijfscommiaw'e een in zichzelf verdeeld huis is, dat niet 
tot een eensluidend standpunt kan komen. Is deze indruk inderdaad juist? 
In de voorgestelde regeling moeten partijen een advies van de bedrijfs-
commissies hebben voordat zij een procedure bij de kantonrechter 
kunnen starten. Hoe moet echter gehandeld worden als de bedrijfsconv 
missie niet tot een of een eensluidend advies kan komen? Is er dan ook 
geen mogelijkheid om voor de kantonrechter te procederen? 

5. Artikelen 

Algemeen 

In hoeverre bieden de artikelen 3, 4, 17, 22, 31 en 33, zo vroegen de 
leden van de V.V.D.-fractie, de kantonrechter nog enige ruimte om 
mogelijke bezwaren van de ondernemers in zijn oordeelsvorming te 
betrekken? 

Artikel I, onderdeel C 

De voorgestelde opzet van het nieuwe artikel 3 illustreert hetgeen de 
leden van de P.v.d.A.-fractie eerder opmerkten betreffende hun zorg over 
het afschaffen van het preventief toezicht van de bedrijfscommissies. 
Indien niet reeds een ondernemingsraad bestaat kan de ondernemer 
ingevolge het voorstel geheel naar eigen inzicht overgaan tot «samen-
voeging» van alle of een aantal van zijn ondernemingen voor toepassing 
van de WOR. Hierop is slechts repressief toezicht van de vakorganisaties 
en andere belanghebbenden mogelijk, namelijk via de geschillenpro-
cedure. Dit achtten de leden van de P.v.d.A.-fractie niet bevredigend. Zij 
vroegen de regering nog eens te overwegen of hier toch niet een vorm 
van preventief toezicht wenselijk is, al was het maar om het toepassen 
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van geschillenregelingen te voorkomen. Zo dit niet via de bedrijfscom-
missie kan naar het inzicht van de regering, kan zij dan ingaan op de 
vraag of aan de betrokken vakorganisaties een recht op voorafgaand 
overleg kan worden toegekend, zoals zij dat ook hebben ingeval van 
«samenvoeging» waar reeds een ondernemingsraad bestaat. 

Deze opmerkingen hebben eveneens betrekking op artikel I, onder-
delen D en F. Van de zijde van de FNV is nog de vraag opgeworpen of de 
voorgestelde nieuwe tekst van artikel 3, eerste lid WOR voldoende 
duidelijk maakt dat het bezwaar van de Ondernemingsraad meebrengt 
dat de ondernemer een positieve beslissing van de kantonrechter 
behoeft om rechtsgeldig tot instelling van een gemeenschappelijke 
ondernemingsraad te kunnen overgaan. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
legden hierbij deze vraag voor. 

Heeft de minister ermee rekening gehouden dat het hier ook onderne-
mingen kan betreffen waarin nog geen ondernemingsraden bestaan? 
(V.V.D."fractieleden) 

Artikel 3, eerste lid (nieuwe) regelt de samenvoeging van onderne-
mingsraden van verschillende ondernemingen, indien zij behoren tot één 
concern. Tegen een dergelijke samenvoeging kunnen bezwaren worden 
gemaakt. Een bezwaar werkt preventief indien het een geval betreft 
waarbij bij de betrokken ondernemingen reeds een ondernemingsraad is 
ingesteld. Wanneer deze ondernemingen echter nog geen onderne-
mingsraad bezitten, kan eerst bezwaar tegen de instelling van zo'n 
samengevoegde Ondernemingsraad worden gemaakt, wanneer de 
instelling eenmaal een feit is. Het lid van de fractie van de R.P.F, vroeg 
zich af, waarom dit onderscheid hier is gemaakt. Is het geen omslachtige 
weg om in het tweede geval niet het preventieve bezwaar toe te staan? 
Voor de zogenoemde splitsing van een ondernemingsraad, indien daar 
aanleiding toe bestaat, gelden de zojuist genoemde opmerkingen over de 
«bezwarenprocedure» overigens in spiegelbeeldige zin. Dit lid verwees 
terzake naar artikel 4, eerste lid WOR. 

Artikel I, onderdeel E 

De bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de verplichting tot 
instelling van een ondernemingsraad komt ingevolge het wetsvoorstel 
toe aan de SER. De leden van de PvdA-fractie stelden de vraag waarom 
deze bevoegdheid aldus wordt neergelegd bij een centraal orgaan, terwijl 
de motieven voor ontheffing in het algemeen overheersend bedrijfs- en 
bedrijfstakspecifiek zullen zijn. Kan de regering meer inzicht geven in de 
praktijk en de gronden van ontheffingverlening tot op heden, alsook in de 
wijze waarop de SER naar haar oordeel deze taak zou moeten vervullen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen waarom de termijn van 5 jaren 
uit de wet moet verdwijnen. Wat is destijds de beweegreden geweest 
om deze termijn op te nemen? 

Artikel I, onderdeel F 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten de regering een nadere 
toelichting te geven op het vervallen van de meldingsplicht aan de 
bedrijfscommissie bij het instellen of opheffen van een bij ca.o. verplicht 
gestelde ondernemingsraad. Zij konden zich voorstellen dat van een 
dergelijke meldingsplicht een stimulerende werking zou uitgaan op het 
naleven van de c.a.o-voorschriften. Tevens zouden deze leden graag 
meer inzicht verkrijgen in de mate van het vóórkomen van vrijwillig 
ingestelde ondernemingsraden, alsmede in het aantal gevallen waarin 
deze door de ondernemer weer worden opgeheven. Het was deze leden 
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opgevallen dat in dit geval bij instelling wel de meldingsplicht aan de 
bedrijfscommissie wordt gehandhaafd, maar bij opheffing niet. Zij 
vroegen of dit consistent kan worden genoemd. In ieder geval hebben 
deze voorstellen geen enkele relatie met een vereenvoudiging van de 
geschillenprocedures, noch met de samenloop van WOR en Arbowet, 
zodat zij, naar het oordeel van deze leden, niet onder de considerans van 
dit wetsvoorstel kunnen vallen. 

Kan de minister aangeven, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie, 
waarom de schriftelijke mededeling van de instelling van een onderne-
mingsraad aan de bedrijfscommissie niet gewoon gehandhaafd kan 
blijven? 

In hoeverre is de ca.o. in de oude regeling niet het constitutieve 
vereiste voor de toepasselijkheid van de Wet op de ondernemingsraden? 

Kan de minister aangeven waarom in de tekst van de wet niets staat 
vermeld over het al dan niet kunnen protesteren door een vrijwillig 
ingestelde ondernemingsraad tegen zijn opheffing? 

Het voorgestelde artikel 5a betreft de vrijwillig ingestelde onderne-
mingsraad. De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen zich af of de 
procedure tot opheffing (bedrijfscommissie, kantonrechter, rechtbank, 
Hoge Raad) van zo'n vrijwillig ingestelde ondernemingsraad niet te zwaar 
is. Deze procedure kan zelfs nodig zijn, indien de ondernemingsraad zelf 
instemt met zijn opheffing, maar bepaalde personeelsleden niet. Zo'n 
procedure kan veel geld en tijd kosten. In het geval dat een onderne-
mingsraad vrijwillig is ingesteld, leek het de leden van de fractie van de 
S.G.P. voor de hand te liggen om bij de opheffing ervan geen al te zware 
eisen te stellen. Is het bij voorbeeld niet beter om, in ieder geval indien 
de ondernemingsraad zelf al instemt met zijn opheffing, deze procedure 
tot de bedrijfscommissie te beperken? 

Met betrekking tot de bepalingen inzake de opheffing van vrijwillig 
ingestelde, dan wel voortgezette ondernemingsraden (artikel 5a) vroeg 
het R.P.F.-fractielid of het geen aanbeveling verdient aan het instellen 
van bezwaar tegen het opheffingsbesluit een schorsende werking te 
verlenen. Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat een opgeheven 
raad, na soms maanden van onzekerheid, toch ten onrechte opgeheven 
zal blijken te zijn, zodat wederom tot instelling zal moeten worden 
overgegaan. 

Artikel I, onderdeel G 

De leden van de P.v.d.A.-fractie twijfelden aan de wenselijkheid te 
komen tot afschaffing van het preventief toezicht op «het aanmerken van 
een groep personen die regelmatig in de onderneming arbeid verrichten 
zonder arbeidsovereenkomst met de ondernemer, als in de onderneming 
werkzame personen». In voorkomende gevallen kan naar het oordeel van 
deze leden op dit punt een zodanige gelijkheid van belang tussen de 
ondernemer en de, het reguliere personeel vertegenwoordigende onder-
nemingsraad optreden dat het vereiste van onderlinge overeenstemming 
niet voldoende waarborg biedt. Toetsing door derden, zoals vertegen-
woordigd in de bedrijfscommissie leek deze leden dan ook geen 
overbodige luxe. Zij vroegen hierop een reactie van de regering. 

De leden van de fractie van D66 betreurden dat in het kader van de 
vereenvoudiging van regelgeving de twee procedures ex artikel 6 van de 
Wet op de ondernemingsraden niet worden samengevoegd tot één 
kiesprocedure. In de praktijk blijkt dat er geen behoefte meer bestaat aan 
twee verschillende procedures, namelijk die voor vakorganisaties en voor 
de zogenaamde vrije lijsten. Controle of vrije lijsten werkelijk door 
ongeorganiseerden worden ingediend, blijft meestal achterwege. 
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Volgens deze leden kan worden volstaan met één bepaling over het 
indien men van kandidatenlijsten zonder onderscheid te maken naar 
georganiseerde en ongeorganiseerde werknemers. 

Artikel I, onderdeel i 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen hoe de bevoegdheid van de 
SER om nadere regelen te stellen ten aanzien van de inhoud van het 
ondernemingsraad-reglement, respectievelijk een algemeen verbindend 
reglement vast te stellen, zich verhoudt tot de ook gememoreerde 
vrijheid van ondernemingsraden een eigen reglement op te stellen. Hoe 
zal naar de opvatting van de regering de SER deze bevoegdheid het best 
kunnen invullen? Wat zijn nu de voordelen van deze situatie boven de 
huidige waarin de vrijheid tot het opstellen van een reglement bestaat 
binnen de grenzen die het preventieve toezicht van de bedrijfscommissie 
stelt? De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden deze vragen omdat zij er 
niet van overtuigd waren dat de middenweg die de regering hier 
bewandelt beter begaanbaar is dan de twee uiterste wegen die door 
partijen in de SER zijn gewezen, te weten bindend reglement bij SER-
verordening of (met keuzemogelijkheden) vanwege de bedrijfscom-
missie. Ten slotte vroegen deze leden of de SER reeds activiteiten heeft 
ontwikkeld om van uit het bestaande voorbeeldreglement tot meer 
bindende voorschriften te komen. 

Artikel I, onderdeel J 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat de voorgestelde 
verplaatsing van de opdracht «verschillende groepen in de onderneming 
werkzame personen zoveel mogelijk in de ondernemingsraad vertegen-
woordigd» te doen zijn, van de kandidaatstellende instanties naar de 
ondernemingsraad niet kan worden geplaatst onder de vereenvoudi-
gingsvoorstellen. Het moet hier dus een technische verbetering 
betreffen, gericht op het praktisch functioneren. Graag vernamen deze 
leden welke de beweegredenen zijn voor dit voorstel, meer in het 
bijzonder welke feilen op het stuk van een evenwichtige vertegenwoor-
diging de huidige praktijk laat zien, welke een wetswijziging billijken. 

Zagen deze leden het goed dan kan het effect van deze op het oog 
bescheiden wetswijziging zijn dat de relatie tussen de ondernemingsraad 
en de kandidaatstellende vakorganisaties minder omvattend wordt. Zij 
vreesden dat de vakorganisaties langs deze weg worden teruggeplaatst 
in een positie waarin zij alleen en uitsluitend hun leden vertegenwoor-
digen in relatie tot de ondernemingsraad, en niet een breder werkne-
mersbelang. De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten dit een onwense-
lijke ontwikkeling, welke ook ingaat tegen de trend van een grotere 
betrokkenheid van het vakbondswerk bij de ondernemingsraad. Graag 
zagen zij een reactie tegemoet op dit voor hen belangrijke punt. 

Kan de minister aangeven, zo vroegen de leden van de V.V.D.fractie 
wat de essentie is van de «voorzieningen» die in een reglement kunnen 
worden opgenomen, opdat verschillende groepen van de in de onder-
neming werkzame personen zoveel mogelijk in de ondernemingsraad 
vertegenwoordigd kunnen zijn? 

In hoeverre is de door de FNV geuite vrees voor complicaties en 
geschillen ten aanzien van een stelsel van kiesgroepen een reële? 

Ten aanzien van artikel 9 WOR, de bepaling met betrekking tot de 
representativiteit van de leden van de ondernemingsraad, meende het lid 
van de R.P.F, fractie, dat het voorstel een zekere verzwaring inhoudt van 
de regels inzake de samenstelling van de ondernemingsraden in verge-
lijking met het huidige artikel. Zou de gewijzigde bepaling geen proce-
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dures kunnen uitlokken van belangengroepen binnen een onderneming, 
voorzover zij zich niet vertegenwoordigd voelen in de ondernemingsraad? 
Graag vernam dit lid een nadere motivering van dit voorstel, waarbij hij 
de bewindsman tevens verzocht in te gaan op de vraag of de overheid op 
dit punt wellicht minder terughoudendheid betracht met betrekking tot 
de wet- en regelgeving, dan gewenst zou zijn. Voorts wilde hij vernemen 
welke knelpunten in de praktijk aanleiding hebben gegeven tot dit 
voorstel. 

Artikel I, onderdeel M 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren ook op dit onderdeel niet 
overtuigd van de wenselijkheid het preventieve toezicht op de instelling 
van commissies van de ondernemingsraad af te schaffen. Wat betreft de 
samenstelling van de commissies constateerden zij dat door de vakbe-
weging een belemmerende werking wordt gezien in de regel dat het 
merendeel van de commissieleden tevens ondernemingsraad-lid moet 
zijn, terwijl de regering ervoor kiest deze regel te handhaven. Zij vroegen 
de bewindsman dan ook een toelichting op dit besluit, in de zin van een 
zakelijke onderbouwing van deze regel. 

Kan de minister aangeven, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie, 
in hoeverre in de praktijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid 
onderdeelcommissies voor veiligheid, gezondheid en welzijn in het leven 
te roepen. Valt hierbij de mogelijkheid te overwegen om de onderne-
mingsraad de bevoegdheid te geven slechts bepaalde rechten en 
bevoegdheden aan de onderdeelcommissies te delegeren, ten einde zo 
competentiegeschillen tussen ondernemingsraad en onderdeelcom-
missies te vermijden? 

Artikel 15 WOR riep bij het lid van de fractie van de R.P.F, de vraag op 
in hoeverre het functioneren van de raad in de praktijk wordt belemmerd 
door de bepaling dat leden van door de ondernemingsraad ingestelde 
commissies in meerderheid leden van de ondernemingsraad moeten zijn. 

De opstelling van de bewindslieden terzake van de vraag ten laste van 
wie de kosten van het voeren van een gerechtelijke procedure zouden 
moeten komen, kwam het lid van de fractie van de R.P.F, weinig 
overtuigend over. Op grond van het advies van de Raad van State wordt 
de voorgestelde bepaling geschrapt (artikel 22a). Hiermede is evenwel 
nog niet tegemoet gekomen aan het reeds in 1983 aangevoerde 
bezwaar, dat het mogelijk blijft, dat kosten van de rechtsbijstand ten 
laste komen van de gemeenschap. Hoe oordelen de bewindslieden over 
de omstandigheid dat een en ander ook mogelijk is, indien het onderne-
mingsraden betreft van solvabele ondernemingen? Hoe beoordelen zij in 
dit verband het standpunt van de toenmalige minister van Justitie uit 
1978 (Handelingen II, nr. 1, bladzijde 64), zoals de Raad van State heeft 
aangegeven? Zou in het kader van deze problematiek een verplichte 
rechtsbijstandsverzekering voor ondernemingen uitkomst kunnen bieden? 

Artikel I, onderdeel N 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat bij verschil van mening 
tussen ondernemingsraad en ondernemer over het gebruik van een 
bepaalde voorziening met kracht de vraag kan worden gesteld aan welke 
norm de kantonrechter toetst. Het betreft hier immers een zaak die in zijn 
uitwerking zo bedrijfsgebonden is dat de competentie van de bedrijfs-
commissies hier groter lijkt dat die van de kantonrechter. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 583, nr. 5 13 



Artikel I, onderdeel O 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden de vraag of de voorgestelde 
formulering in artikel 18, eerste lid, voor het doel waarvoor faciliteiten ter 
beschikking worden gesteld niet onnodig beperkend is. Zijn er, zo 
vroegen zij, niet vele noodzakelijke activiteiten van ondernemingsraad-
leden denkbaar welke niet behoren tot de categorieën «onderling 
beraad», «overleg met andere personen», en «kennisneming van de 
arbeidsomstandigheden in de onderneming»? Deze leden zouden het dan 
ook op prijs stellen indien de regering een minder restrictieve formu-
lering, kan het zijn zelfs een algemene formulering, op dit punt zou willen 
overwegen. 

Ten aanzien van de formulering van artikel 18, derde lid, vroegen de 
leden van de P.v.d.A.-fractie of het voor de overdracht van scholings-
rechten strikt noodzakelijk is dat de ondernemingsraad aan de ingestelde 
vgw-commissie ook bevoegdheden heeft overgedragen. Zij konden zich 
voorstellen dat ook indien een dergelijke commissie slechts adviserende 
taken heeft, het volgen van scholing bijzonder nuttig kan zijn. In dit licht 
kwam het deze leden voor dat het enkele feit dat de ondernemingsraad 
een vgw-commissie instelt voldoende grond om overdracht van 
scholingsrechten mogelijk te maken. Zij vroegen de regering de voorge-
stelde formulering in die zin aan te passen. 

Wat betreft de in artikel 18, vierde lid genoemde minimumnormen 
toonden de leden van de P.v.d.A.-fractie zich verbaasd over de unani-
miteit van het SER-advies om hierin geen verandering te brengen. Deze 
leden zouden zich kunnen voorstellen dat de toename van taken op het 
terrein van de arbeidsomstandigheden (onder andere voortvloeiend uit 
de geleidelijke invoering van de Arbowet) tot een grotere behoefte aan 
scholing en vorming zullen leiden. Zeker indien ook een door de onderne-
mingsraad ingestelde vgw-commissie in deze faciliteiten meedeelt, leek 
dit deze leden het geval te zullen zijn. Zij vernamen graag de visie van de 
regering op de ontwikkeling van de scholingsbehoefte in relatie tot 
invoering van de Arbowet. 

Wat is de reden van het niet overnemen van het SER-advies inzake het 
ter beschikking stellen van werktijd aan vgw-commissies ten einde kennis 
te nemen van de arbeidsomstandigheden in de desbetreffende onder-
neming? (V.V.D."fractieleden) 

Artikel I, onderdeel S 

De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen niet waarom de regering na 
de opmerkingen van de Raad van State nu geheel heeft afgezien van een 
grotere verplichting van de werkgever om de kosten van rechtsgedingen 
van de ondernemingsraad te dragen. Zagen deze leden het goed dan was 
de aanvankelijke wens van de regering de ondernemingsraad bij het 
voeren van rechtsgedingen minder afhankelijk te maken van de financiële 
goedkeuring van de tegenpartij. Uit een oogpunt van gelijke toegang tot 
het recht stemden de leden van de P.v.d.A.-fractie van harte in met deze 
wens van de regering. Zij zagen bovendien in de voorliggende voorstellen 
tot vereenvoudiging van de geschillenprocedures een extra stimulans om 
tot een meer bevredigende regeling te komen, omdat ondernemings-
raden nu immers vaker de gang naar de kantonrechter zullen moeten 
maken en dus vaker een beroep op kostbare rechtsbijstand zullen 
moeten doen. Dit geeft aan het door de Raad van State in zijn advies 
geciteerde standpunt van de Minister van Justitie «de koninklijke en 
juiste weg is dat een onderneming die een conflict in zich heeft dat door 
een rechter moet worden opgelost, in haar totaliteit voor de kosten 
hiervan opdraait» een actuele betekenis. 
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De regering heeft nu, zo vervolgden de leden van de P.v.d.A.fractie, 
aan haar wens een wat ongelukkige vorm gegeven door voor te stellen 
de rechtsgedingen van ondernemingsraden te brengen onder de Wet 
Rechtsbijstand On- en Minvermogenden. Hiertegen maakte de Raad van 
State bezwaar door er op te wijzen dat de «ondernemingen waartoe de 
ondernemingsraden behoren, in het algemeen geenszins binnen het 
bereik van laatstgenoemde wet kunnen worden gebracht». Hiermede 
geeft de Raad, naar het oordeel van de leden der P.v.d.A. fractie, 
duidelijk aan de onderneming als geheel en niet de ondernemingsraad te 
zien als financieringsbron voor door de ondernemingsraad te voeren 
rechtsgedingen. Door in dit verband ook de genoemde aanhaling van de 
Minister van Justitie een plaats in zijn advies te geven kiest de Raad van 
State een positieve opstelling ten aanzien van de wens om het voeren 
van rechtsgedingen door de ondernemingsraad minder afhankelijk te 
maken van financiële goedkeuring van de tegenpartij. De bezwaren van 
de Raad richten zich slechts op de vormgeving die de regering daarvoor 
heeft gekozen. 

In dit licht kwam het de leden van de P.v.d.A.-fractie niet geheel 
begrijpelijk voor dat de regering daarop haar voorstel heeft ingetrokken 
en de bestaande, onbevredigende situatie laat voortbestaan. Dit had naar 
het oordeel van deze leden veel weg van het weggooien van het kind met 
het badwater. Zij vroegen de regering dan ook met klem haar positie in 
deze te heroverwegen. Graag zouden de leden van de P.v.d.A.-fractie bij 
deze heroverweging betrokken willen zien de door de vakbeweging 
geopperde mogelijkheid een onderlinge verzekering van ondernemingen 
tegen de kosten van rechtsgedingen van ondernemingsraden mogelijk te 
maken. In ieder geval wilden deze leden nu reeds uitspreken dat zij het 
bijzonder onbevredigend zouden vinden, indien de mogelijkheid van de 
ondernemingsraad om rechtsgedingen te voeren, welke nu zo'n 
prominente plaats in de WOR zal krijgen, blijvend beperkt zou worden 
door de verplichte instemming van de ondernemer terzake van de voor 
rechtsbijstand te maken kosten. 

Kan de minister aangeven of de tekst van de leden 1 en 2 van artikel 
22 (nieuw) waarbij in het tweede lid enige uitzonderingen op het eerste 
lid worden genoemd niet, conform de verwachtingen van de MHP, tot 
verwarring zal leiden? (V.V.D."fractieleden) 

In het voorgestelde artikel 22, tweede lid wordt bepaald dat de onder-
nemer de kosten van procesvoering slechts behoeft te dragen voorzover 
hij in het dragen daarvan toestemt. In het voorgestelde artikel 22a staat 
dat in rechtsgedingen tussen ondernemer en ondernemingsraad, de 
ondernemingsraad niet in de proceskosten wordt veroordeeld. De leden 
van de fractie van de S.G.P. wilden duidelijkheid over de vraag wie de 
proceskosten in een geschil tussen ondernemer en ondernemingsraad 
moet dragen, indien de ondernemer daartoe niet bereid is. Vallen proces-
kosten van rechtsgedingen tussen ondernemer en ondernemingsraad 
automatisch onder «kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de 
vervulling van de taak van de ondernemingsraad». 

Artikel I, onderdeel V 

De leden van de V.V.D. fractie waren benieuwd waarom in het onder-
havige wetsvoorstel de mogelijkheid wordt geboden, om bij onenigheid 
over het uitnodigen van een deskundige in de overlegvergadering, een 
beslissing door de kantonrechter te forceren? 

Ware het niet beter de uiteindelijke beslissing gewoon aan de overleg-
vergadering te laten? 

Kan de minister aangeven hoe frequent zich dit soort onenigheden in 
de praktijk voordoen? 
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Is de minister niet bevreesd dat de overlegvergadering zo wordt 
gewijzigd in een vergadering van deskundigen? 

Waarom is voorts de verwijzing naar artikel 16 geschrapt? 

Artikel I, onderdeel Y 

Wat betreft de wijzigingen in het instemmingsrecht van de onderne-
mingsraad op grond van artikel 27 WOR hadden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie reeds in het algemene deel van dit verslag een aantal 
vragen gesteld. Ook uit de artikelsgewijze toelichting werd hun onvol-
doende duidelijk of hier niet een essentieel medezeggenschapsrecht, en 
wel het zwaarst bestaande, verdrongen wordt door een bevoegdheid van 
een extern orgaan, te weten de Arbeidsinspectie. Deze leden merkten ten 
overvloede nog op dat zij hieraan niet licht tilden en graag hun twijfels 
op dit punt afdoende weerlegd zouden zien. De FNV heeft in haar brief 
van 12 september j l . aan de vaste kamercommissie ter verheldering een 
drietal casusposities geschetst. Ook de leden van de P.v.d.A.-fractie 
toonden zich geïnteresseerd in de reactie van de regering op deze 
voorbeelden. 

Ten aanzien van de voorgestelde formulering van artikel 27, vijfde lid, 
rees bij deze leden nog een vraag. Zij achtten de procedure indien de 
ondernemer in gebreke blijft mededeling te doen dat hij een besluit 
uitvoert ondanks het ontbreken van instemming van de onderne-
mingsraad, nodeloos ingewikkeld. Zagen zij het goed dan moet de onder-
nemingsraad eerst vaststellen dat het besluit wordt uitgevoerd of 
toegepast (welke feitelijke vaststelling niet altijd eenvoudig zal zijn) om 
vervolgens binnen dertig dagen beroep op nietigheid te doen. Dit leek de 
hier aan het woord zijnde leden een te «zachte»behandeling van de 
ondernemer, die immers in gebreke is zelfs maar mededeling te doen van 
het feit dat hij de opvatting van de ondernemingsraad zal negeren. Kan 
niet, zo vroegen deze leden, nietigheid intreden op grond van het enkele 
feit dat de ondernemer de verplichte mededeling verzuimt te doen? 

Is de minister het met de leden van de V.V.D.-fractie eens dat de 
instemming van de ondernemingsraad evenmin vereist behoort te zijn, 
indien de overheid buiten de Arobwet om verplichtingen ten aanzien van 
veiligheid en/of gezondheid oplegt? 

In hoeverre deelt de minister het bezwaar van de MHP, dat dit artikel 
een onzeker element met zich brengt, doordat moeilijk zal zijn te beoor-
delen wanneer de Arbeidswet kan worden toegepast? 

Bestaat er bij dit artikel niet het gevaar dat met behulp van een beroep 
op nietigheid van een besluit ex. artikel 27, eerste lid door de onderne-
mingsraad, de desbetreffende ondernemer op eenvoudige wijze tot een 
civiele procedure kan worden gedwongen, zo vroegen de leden van de 
V.V.D.-fractie. 

Artikel I, onderdeel FF 

Het was de leden van de fractie van D66 bekend dat de beperkte 
bevoegdheden ex artikel 35a op de ondernemingsraden zodanig wordt 
uitgelegd dat deze ook van toepassing zou zijn onderdelen of nevenvesti-
gingen (met minder dan 100 werknemers) van grote bedrijven. Deze 
leden meenden dat duidelijk moet worden vastgesteld, hetzij door 
wetswijziging, dan wel in de toelichting bij artikel 35a Wet op de onder-
nemingsraden dat dit artikel alleen van toepassing is voor zelfstandige 
ondernemingen en niet voor bedrijfsonderdelen of nevenvestigingen van 
grote bedrijven. 
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Artikel I, onderdeel HH 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of voldoende zeker is dat 
onder het begrip «iedere belanghebbende» in de voorgestelde tekst van 
artikel 36, eerste lid WOR ook de organisaties van werknemers in de 
bedrijfstak zijn begrepen. Zo niet, dan zouden zij hiervan graag de reden 
vernemen. Zo wel, dan gaven zij in overweging hierover in de wettekst of 
in de memorie van antwoord geen misverstand te laten bestaan. 

Waarom, zo vroegen zij vervolgens is in de voorgestelde tekst van 
artikel 36, derde lid WOR de mogelijkheid vervallen dat naast de onder-
nemingsraad «iedere in de onderneming werkzame persoon» bezwaar 
aantekent tegen de uitvoering van een nietig besluit als bedoeld in artikel 
27, vijfde lid? Deze toevoeging in de bestaande wettekst zal, naar het 
oordeel van deze leden, toch een overwogen grond hebben gehad. Zij 
zouden graag vernemen of deze grond nu vervallen is en om welke 
reden(en). 

Kan de minister verduidelijken aan welke belanghebbenden bij dit 
artikel nu precies wordt gedacht? Moet hierbij uitsluitend gedacht 
worden aan de werknemersorganisaties? 

Kan de minister verklaren waarom hij gemeend heeft te moeten 
afwijken van het advies van de SER en van de kritische kanttekeningen 
van de Raad van State, ten aanzien van het opnemen van de 
mogelijkheid van hoger beroep bij de Ondernemingskamer? 

Pleiten de aanbevelingen, gedaan door de Staatscommissie Herziening 
Rechterlijke Organisatie, er niet voor om de mogelijkheid van hoger 
beroep op uitspraken van de kantonrechter bij de arrondissementsrecht-
banken open te stellen? 

Is de Ondernemingskamer niet een te zwaar college om in dit soort 
conflicten uitspraken te doen? 

In het voorgestelde artikel 36, eerste lid is sprake van «iedere belang-
hebbende». De leden van de fractie van de S.G.P. waren van mening dat 
met deze term de kring van de betreffende personen wordt uitgebreid. 
Immers, niet alle personen die in een onderneming werkzaam zijn, zijn 
kiesgerechtigd (zoals het huidige artikel 36, eerste lid bepaalt). Kan de 
minister aangeven op welke gronden tot deze verruiming is overgegaan? 
Kunnen overigens ook personen die niet in de onderneming werkzaam 
zijn tot de groep van «iedere belanghebbende» behoren? Te denken valt 
bij voorbeeld aan gezinsleden van werknemers in de onderneming of aan 
concurrerende ondernemingen. Of wordt het aan de rechter overgelaten 
wie onder het begrip «iedere belanghebbende» valt? 

De leden van de fractie van de S.G.P. wilden vernemen of de 
mogelijkheid om tegen het vonnis van de Ondernemingskamer van de 
rechtbank te Amsterdam in cassatie te gaan bij de Hoge Raad zou 
kunnen vervallen. Doordat slechts een rechtbank de hoger beroep zaken 
behandelt, is de eenheid op het gebied van ondernemings- en medezeg-
genschapsrecht voldoende gewaarborgd. De memorie van toelichting 
noemt wel het belang van eenheid van rechtstoepassing in relatie tot 
andere rechtsgebieden. Deze leden wilden graag een nadere toelichting 
hierop. Om welke rechtsgebieden gaat het? Weegt het belang daarvan 
op tegen het tijds- en kostenaspect van cassatie bij de Hoge Raad? 

Artikel II, onderdeel B 

Het was de leden van de P.v.d.A.-fractie niet duidelijk of de in artikel 
14, eerste lid genoemde rechten bij instelling van een vgw-commissie 
ingevolge het tweede lid uitsluitend toekomen aan de leden van deze 
commissie of daarbij tevens aan leden van de ondernemingsraad. Zo de 
bedoeling is dat deze rechten blijven toekomen aan leden van de onder-
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nemingsraad zouden zij dit graag in de wettekst tot uitdrukking gebracht 
zien. 

Ten aanzien van het voorgestelde artikel 14, tweede lid herhaalden de 
leden van de P.v.d.A.-fractie een eerdere vraag, en wel waarom de 
bedoelde rechten slechts toekomen aan de leden van een vgw-
commissie indien deze door de ondernemingsraad bevoegdheden zijn 
overgedragen en niet reeds indien deze commissie is ingesteld. 

Ware het niet beter om het aan de ondernemingsraad zelf over te laten 
of hij al dan niet tot delegatie aan de vgw-commissie wenst over te 
gaan? 

Bestaat er door het onderhavige voorstel niet juist het risico van 
problemen doordat de ondernemingsraad en de vgw-commissie dezelfde 
rechten toekomen? 

Het lid van de G.P.V.fractie had begrip voor de voorstellen die ertoe 
strekken de Arbeidsomstandighedenwet beter af te stemmen op de Wet 
op de ondernemingsraden, door te bepalen dat de bevoegdheden van de 
ondernemingsraad in aangelegenheden van veiligheid, gezondheid en 
welzijn worden toegekend aan de Arbo-commissie, indien zo'n 
commissie is ingesteld. Is de strekking van het voorgestelde tweede lid 
van artikel 14 zodanig dat de in het eerste lid van dit artikel aan de 
ondernemingsraad toegekende rechten vervallen voor de onderne-
mingsraad omdat al deze rechten ook overgaan naar de Arbo-
commissie? Of behoudt de ondernemingsraad de vermelde rechten naast 
de Arbo-commissie? Wat is in dit artikel precies het verschil tussen 
«bevoegdheden» en rechten? 

De regelingen met betrekking tot de samenloop van bepalingen uit de 
WOR en de Arbo-wet riepen bij het lid van de R.P.F.-fractie vooralsnog 
geen vragen op, met uitzondering van artikel 14, tweede lid ARBO-wet, 
terzake waarvan hij zich afvroeg, of na «rechten» het woord «tevens» zou 
moeten worden tussengevoegd. Hij meende dat de bewindslieden met 
deze bepaling niet beogen, dat de rechten daadwerkelijk worden overge-
dragen aan de vgw-commissie, in die zin, dat de ondernemingsraad 
daarbij deze rechten verliest. 

Artikel II, onderdeel C 

Ware het niet verstandig om, overeenkomstig de gedachte zoals door 
de RCO geopperd, het aantal leden van de Arbo-commissie aan een 
bepaald maximum te binden? (V.V.D.-fractie) 

De voorzitter van de commissie, 
Wolters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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Bijlage 1 • In artikel I, onderdeel A, zou een punt moeten worden geplaatst na 
de puntkomma. 

2. In artikel I, onderdeel G, zou in het vijfde lid van artikel 6 
«onderdeel a» moeten worden vervangen door: onderdeel c. 

3. In artikel I, onderdeel H, zou in het derde lid van artikel 8 «raad» 
moeten worden vervangen door: Raad. 

4. In artikel I, onderdeel S, zou in het tweede lid van artikel 22 «Het 
voorgaande is» moeten worden vervangen door: De eerste en tweede 
volzin zijn. 

5. In artikel I, onderdeel EE, zou een komma moeten worden geplaatst 
na «derde lid», direct vóór het aanhalingsteken. 

6. In artikel I, onderdeel HH, zou in punt 6 «artikel» moeten worden 
vervangen door: artikel. 

7. In artikel I, onderdeel KK, zou «Stb. 1966, 64» moeten worden 
vervangen door: Stb. 1987, 552. 

8. In artikel II, onderdeel B, zou in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, 
de punt na «b» moeten vervallen. In het tweede lid zou «terzake» moeten 
worden vervangen door: ter zake. 

9. De aanhef van artikel III zou de volgende redactie moeten krijgen: 
In de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K258) wordt artikel 

1, onderdeel 4° , gewijzigd als volgt: 
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