
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1988-1989 

20 583 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden 
en van de Arbeidsomstandighedenwet, 
strekkende tot opheffing van de samenloop van 
beide wetten en tot vereenvoudiging van de 
geschillenregelingen in de Wet op de 
ondernemingsraden 

Nr. 6 MEMORIE VAN ANTWOORD 

Ontvangen 20 februari 1989 

Algemeen deel 

1. Inleiding 
Met genoegen hebben wij er kennis van genomen dat de leden van de 

fracties van het C.D.A., de V.V.D. en het G.P.V. onze voorstellen onder-
schrijven. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben waardering voor de 
uitgebreide en heldere toelichting, maar zouden op een aantal punten 
nog nadere verduidelijking willen ontvangen. 

Deze leden hebben er op gewezen, dat de considerans van het 
wetsvoorstel slechts twee gronden vermeldt, te weten: opheffing van de 
samenloop van de Wet op de ondernemingsraden en de Arbeidsomstan-
dighedenwet, en vereenvoudiging van de geschillenregelingen in de Wet 
op de ondernemingsraden, terwijl in de Memorie van Toelichting staat 
dat het wetsvoorstel daarnaast nog voorziet in enkele praktische verbete-
ringen van verschillende aard in de Wet op de ondernemingsraden. 
Anders dan deze leden veronderstellen, dienen onder deze praktische 
verbeteringen echter niet te worden begrepen de voorgestelde wijzi-
gingen ten aanzien van de aangelegenheden betreffende de inrichting en 
structuur van het vertegenwoordigend overleg binnen de onderneming, 
maar de onderdelen A, B, H, N (onderdeel 2), Q, R, T, V (onderdeel 1), 
W, X, Z (onderdeel 2), BB, DD, EE, FF, GG, II, KK en LL (onderdelen 3 tot 
en met 5) van Artikel I van het wetsvoorstel. Het gaat hierbij derhalve om 
die onderdelen van het wetsvoorstel, die niet zijn gebaseerd op de 
adviezen van de Sociaal-Economische Raad van 24 oktober 1986 inzake 
vereenvoudiging van de Wet op de ondernemingsraden (SER-advies 
86/14) en van 23 mei 1986 inzake samenloop van de Wet op de onder-
nemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet (SER-advies 86/6). 
Bedoelde wijzigingen zijn voornamelijk technische verbeteringsvoor-
stellen, waarbij noch de medezeggenschapsrechten van de onderne-
mingsraad, noch de betrokkenheid van de vakorganisaties wezenlijk in 
het geding zijn. 

De voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de aangelegenheden 
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betreffende de inrichting en de structuur van het overleg in de onder-
neming komen voort uit de in de considerans genoemde wenselijkheid 
de geschillenregelingen te vereenvoudigen. Niet min of meer toevalli-
gerwijs, zoals deze leden suggereerden, maar heel bewust, omdat het 
bestuurlijke toezicht van de bedrijfscommissies in toenemende mate 
gericht is geworden op een evenwichtige afweging van de belangen en 
verlangens van partijen binnen de onderneming. De bestuursbeslissingen 
van de bedrijfscommissies hebben zo in feite het karakter gekregen van 
geschillenbeslechting. Behalve in de besluiten van de bedrijfscommissies 
is dit duidelijk terug te vinden in de beschikkingen van de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van artikel 44 van de Wet 
op de ondernemingsraden. Ook de SER heeft in zijn advies van 24 
oktober 1986 deze benadering tot uitgangspunt genomen. Wij delen de 
zorg van deze leden dat de wetsvoorstellen in een duidelijk verband 
dienen te staan met de in de considerans omschreven overwegingen. 
Zoals wij echter uiteen hebben gezet, is dit naar onze mening hier zeker 
het geval. 

De leden van de fractie van D66 kunnen de strekking van het 
wetsvoorstel in zijn algemeenheid aanvaarden. Zij betreurden evenwel 
dat niet tegelijkertijd nog enkele andere wijzigingen in de Wet op de 
ondernemingsraden zijn voorgesteld, in het bijzonder betreffende het 
adviesrecht (artikel 25) en het instemmingsrecht (artikel 27) van de 
ondernemingsraad, en de rol van de ondernemingsraad bij de arbeids-
voorwaardenvorming. Wij hebben met belangstelling kennis genomen 
van de suggesties van deze leden, maar menen dat dergelijke wijzigingen 
buiten de strekking van het voorliggende wetsvoorstel vallen. Zoals 
echter uiteengezet is in het antwoord op vragen van de vaste commissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer d.d. 4 
november 1988 (18 980, nr. 9-10), zijn enkele probleempunten in de 
praktische toepassing van de wettelijke bevoegdheden door onderne-
mingsraden voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid, ter voorbe-
reiding van een adviesaanvrage aan de SER in het voorjaar van 1989. De 
suggesties van bovengenoemde leden zullen in dat kader aan de orde 
kunnen komen. Hiermede hebben wij tevens de vraag van het lid van de 
fractie van de P.S.P. beantwoord. 

De leden van de fracties van de S.G.P. en de R.P.F, kunnen eveneens 
instemmen met onze voorstellen. Hun vragen en opmerkingen komen 
elders in deze Memorie aan de orde. 

2. De vereenvoudiging van de geschillenregelingen 

De leden van de fracties van het C.D.A. en het G.P.V. hebben gevraagd 
of de in het wetsvoorstel voorgestelde taken van de bedrijfscommissies 
om te bemiddelen tussen en te adviseren aan ondernemer en onderne-
mingsraad, door partijen of bij collectieve arbeidsovereenkomst kunnen 
worden uitgebreid met een arbitragetaak. 

Daargelaten de vraag of die arbitragetaak wel bij overeenkomst aan de 
bedrijfscommissies zou kunnen worden toebedeeld, moet de hier 
gestelde vraag ontkennend worden beantwoord. 

Op grond van artikel 37, tweede lid, van de Wet op de ondernemings-
raden bestaat een bedrijfscommissie uit een even aantal van tenminste 
zes leden. Op grond van artikel 39, tweede lid, kan de bedrijfscommissie 
buiten haar leden een voorzitter benoemen, al dan niet met stemrecht. 
Voor zover bekend, hebben de bedrijfscommissies van deze bevoegdheid 
nog nooit gebruik gemaakt. Pogingen van de regering om de bedrijfs-
commissies te verplichten een onafhankelijke voorzitter met stemrecht te 
benoemen zijn in het verleden gestrand op bezwaren van de Tweede 
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Kamer (Handelingen Tweede Kamer, wetsontwerp 13 954, zitting 
1977-1978, blz. 3670) en van de SER (SER-advies 81/12, blz. 24). De 
huidige paritaire samenstelling van de bedrijfscommissies is niet alleen 
bezwaarlijk voor de uitoefening van geschilbeslechtende taken (zie 
prof.mr. P.F. van der Heijden: «Een eerlijk proces in het sociaal recht?», 
blz. 94-99), maar vormt evenzeer een belemmering om bedrijfscom-
missies te belasten met een arbitragetaak. Artikel 1026, eerste lid, van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een scheidsge-
recht uit een oneven aantal arbiters moet bestaan en daaraan voldoen de 
bedrijfscommissies niet. 

Wèl is mogelijk dat partijen met elkaar afspreken het advies van de 
bedrijfscommissie als een bindend advies te beschouwen. In dat geval 
zijn beide partijen aan het advies van de bedrijfscommissie gebonden, 
tenzij het advies, hetzij uit hoofde van zijn inhoud, hetzij uit hoofde van 
de wijze waarop het tot stand is gekomen, zozeer ingaat tegen hetgeen 
redelijk en billijk is, dat de ene partij in strijd met de goede trouw handelt 
door de andere partij daaraan gebonden te willen houden. Deze 
mogelijkheid behoeft niet uitdrukkelijk in de Wet op de ondernemings-
raden te worden opgenomen. Het bestaan van deze mogelijkheid maakt 
het ons inziens niet nodig een arbitragetaak in de wet te regelen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gevraagd om een 
nadere onderbouwing van ons voorstel om het preventief toezicht van de 
bedrijfscommissies ten aanzien van aangelegenheden betreffende de 
inrichting en structuur van het vertegenwoordigend overleg binnen de 
onderneming af te schaffen. Zij toonden zich niet overtuigd door het 
standpunt van de regering dat door de toegenomen ervaring van 
werknemers en werkgevers met het functioneren van ondernemings-
raden een toezichthoudende rol van de bedrijfscommissies niet meer 
nodig is. Ook het lid van de fractie van de P.S.P. sprak zich in deze zin 
uit. 

Kernpunt in onze overwegingen om het preventieve toezicht van de 
bedrijfscommissies te vervangen door een repressieve geschillenbe-
slechting door de kantonrechter, is de visie dat werknemers en 
werkgevers over het geheel genomen een zodanige ervaring met 
medezeggenschap hebben verworven dat zij meestal wel in staat zijn uit 
eigen verantwoordelijkheid in onderling overleg tot oplossingen te komen 
voor eventuele problemen. De wenselijkheid van een probleemoplossing 
door partijen binnen de onderneming is door de SER duidelijk onder-
schreven. Bestuurlijk toezicht - de «waakhondfunctie», volgens de 
P.S.P.-fractie; «bevoogding», volgens de fractie van D66 - past niet meer 
in deze visie. Natuurlijk willen wij niet beweren dat er steeds voldoende 
ervaring aanwezig is bij iedere individuele werkgever en werknemer. 
Maar men kan dan te rade gaan bij velerlei instanties. De mogelijkheden 
tot deskundige ondersteuning vanuit werknemers- en werkgeversorgani-
saties, het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden 
(GBIO), scholingsinstituten, adviesinstellingen, vakbladen en toelichtende 
publicaties zijn thans zo ruim dat in de vraag gemakkelijk voorzien kan 
worden. Ondernemingsraden en ondernemers hebben voorts houvast 
aan de normstelling in de wet («redelijkerwijze nodig/noodzakelijk voor 
de vervulling van de taak van de ondernemingsraad»; «bevorderlijk voor 
een goede toepassing van deze wet») en de uitleg die hieraan gegeven is 
in de aanzienlijke hoeveelheid jurisprudentie die inmiddels is ontwikkeld. 
De SER heeft er terecht op gewezen dat juist op dit vlak de bedrijfscom-
missies meer nog dan thans een belangrijke rol kunnen vervullen: 

«De hulp van de BC wordt thans reeds in veel gevallen ingeroepen 
wanneer ondernemer en OR een verschil van inzicht hebben over de 
toepassing van de WOR. Vooral in deze informele, bemiddelende en 
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adviserende sfeer blijkt de BC goed werk te kunnen verrichten. Zij kan 
voorkómen dat conflicten zich verharden en zij kan aan partijen 
suggesties doen waardoor deze alsnog zelf vanuit hun eigen verantwoor-
delijkheid tot een oplossing kunnen komen.» (Advies d.d. 24 oktober 
1986) 

Wij menen dan ook niet dat er reden is te vrezen dat door het opheffen 
van het preventief toezicht, de inrichting en structuur van het vertegen-
woordigend overleg te zeer een zaak van de ondernemer wordt. De 
werknemers c.q. de ondernemingsraad hebben - zoals boven aange-
geven - voldoende mogelijkheden om, zonodig met externe bijstand, hun 
belangen en verlangens gestalte te geven. Indien dit naar hun mening in 
het interne overleg in de onderneming onvoldoende tot uitdrukking komt, 
zal de kantonrechter de verschillende standpunten kunnen toetsen aan 
de normstelling in de wet. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben zich afgevraagd of met 
het afschaffen van het preventieve toezicht door de bedrijfscommissies 
niet ook een belangrijke mogelijkheid tot codificatie op bedrijfstakniveau 
wordt opgeheven. 

Behalve met betrekking tot het reglement van de ondernemingsraad in 
enkele sectoren, hebben wij niet ervaren dat bedrijfscommissies streven 
of gestreefd hebben naar codificatie op bedrijfstakniveau. Dat lijkt ons 
ook niet doelmatig, omdat er in de praktijk grote verschillen zijn in het 
functioneren van ondernemingsraden al naar gelang de omstandigheden 
in de individuele onderneming, óók binnen het ressort van één bedrijfs-
commissie. De door bedrijfscommissies genomen beslissingen in 
preventief toezicht zijn dan ook veelal sterk casuïstisch en toegesneden 
op de specifieke situatie in de onderneming. Voor wat betreft het 
reglement van de ondernemingsraad wordt overigens in onze voorstellen 
de mogelijkheid tot codificatie op bedrijfstakniveau nog versterkt doordat 
de SER de bevoegdheid krijgt om voor afzonderlijke bedrijfstakken -
gehoord de betrokken bedrijfscommissie - bindende regels vast te 
stellen voor de inhoud van het reglement. Bedrijfscommissies die een 
eigen reglement voor hun bedrijfstak gewenst achten, kunnen hiertoe 
ook zelf het initiatief nemen en hun wensen aan de SER voorleggen. Een 
en ander laat natuurlijk onverlet de mogelijkheid voor werkgevers- en 
werknemersorganisaties om zaken betreffende de medezeggenschap in 
sector-c.a.o.'s te regelen. 

Daa.mee komen wij op de betrokkenheid van de vakorganisaties bij de 
inrichting en de structuur van het overleg. Deze betrokkenheid kan onder 
de huidige wet tot uitdrukking komen bij de naleving van de verplichting 
tot instelling van een ondernemingsraad, bij de vaststelling van de regle-
menten, de kandidaatstelling voor de verkiezingen, de samenvoeging en 
splitsing van ondernemingen, en het bij ca.o. toekennen van verdere 
bevoegdheden aan de ondernemingsraad. Daarin brengen onze 
voorstellen geen verandering. De bestaande betrokkenheid van de vakor-
ganisaties bij de inrichting en de structuur van het overleg door middel 
van het optreden in de bedrijfscommissies bij het preventieve toezicht, 
verschuift in onze voorstellen naar een inbreng bij de bemiddelende en 
adviserende taak. Gelet op het feit dat thans in de praktijk een groot deel 
van de taken van de bedrijfscommissies behorende tot het preventieve 
toezicht, inhoudelijk wordt afgedaan door de secretariaten - in het 
bijzonder als het gaat om zaken waarover ondernemer en onderne-
mingsraad niet van mening verschillen - kan naar ons oordeel gesteld 
worden dat de door ons beoogde verandering eerder een versterking dan 
een verzwakking van de betrokkenheid van de vakorganisaties tot gevolg 
zal hebben. 

Naast bovengeschetste principiële benadering hebben wij in onze 
overwegingen ook enkele meer praktische argumenten betrokken. Zo is 
op de uitvoering door de bedrijfscommissies van met name de geschil-
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lenbeslechtende taken in de loop der jaren regelmatig kritiek geleverd. 
Hierbij dient overigens in aanmerking te worden genomen dat - zoals 
eerder uiteengezet - ook het preventief toezicht zich vaak vertaalt in 
geschillenbeslechting. Deze kritiek houdt in hoofdzaak verband met de 
soms gebrekkige besluitvorming en onvoldoende besluitvaardigheid door 
de paritaire samenstelling van de bedrijfscommissies. Het wetsvoorstel 
beoogt mede de geschillenbeslechting te verbeteren door de kanton-
rechter de beslissingen te laten nemen. Dat de bedrijfscommissies 
hierdoor een «nodeloos en machteloos apparaat» zouden worden, zoals 
het lid van fractie van de P.S.P. heeft opgemerkt, kunnen wij niet inzien. 
Het werk waartoe de bedrijfscommissies zich nu kunnen bepalen, te 
weten de voorgestelde bemiddelende en adviserende taak, achten wij 
van grote betekenis voor het goed functioneren van de medezeggen-
schap in de ondernemingen. De ervaring, de vertrouwdheid met de 
sector en de specifieke deskundigheid van de leden van de bedrijfscom-
missie zullen daarbij de invloed van de bedrijfscommissie bepalen. 

Voorts hebben wij overwogen dat er van een fundamentele vereenvou-
diging van de procedures slechts sprake kan zijn als de administratieve 
rechtsgang geheel wordt vervangen door de civielrechtelijke. Eerst dan 
ontstaat er voor de direct betrokken werkgevers en werknemers een 
doelmatig systeem dat in zijn eenvormigheid eenvoudig toepasbaar is. 

De leden van de fractie van de V.V.D. en het lid van de fractie van het 
G.P.V. hebben zorg geuit over een mogelijk toenemende werkdruk op de 
burgerlijke rechter als de wetsvoorstellen gerealiseerd worden. 

Wij hebben in de Memorie van Toelichting (paragraaf 5) een schatting 
gemaakt van het aantal geschillen dat op grond van het gewijzigde 
artikel 36 van de Wet op de ondernemingsraden aan de kantonrechter 
zal worden voorgelegd. Uitgaande van de procedures bij de bedrijfscom-
missies in recente jaren, komen wij op een totaal van 100 tot 120 
kantongerechtsprocedures per jaar. Voor de ondernemingskamer (hoger 
beroep) brengt dit een uitbreiding mee van naar schatting 15 tot 20 
procedures per jaar. De Hoge Raad zal volgens dit patroon een extra 
belasting krijgen van maximaal 5 cassatiezaken per jaar. Op zichzelf 
beschouwd is dit een toename van de werkdruk die door het bestaande 
rechterlijk apparaat kan worden opgevangen. Wij menen echter dat onze 
schatting nog aan de ruime kant zal blijken. Er is namelijk al enige tijd 
een dalende tendens waar te nemen in het aantal procedures tussen 
ondernemingsraden en ondernemers. Enerzijds heeft dit duidelijk te 
maken met de langzamerhand sterk ontwikkelde jurisprudentie over 
medezeggenschapsaangelegenheden. Anderzijds lijkt de behoefte te 
groeien bij zowel ondernemingsraden als werkgevers om minder te 
procederen en meer in redelijkheid binnen de onderneming te regelen. 
Bovendien zal de voorgestelde versterking van de bemiddelende en 
adviserende functie van de bedrijfscommissies ongetwijfeld mede tot 
een beperking van rechterlijke procedures leiden. Naar onze mening zal 
derhalve de werklast voor de rechterlijke macht op dit gebied binnen 
acceptabele grenzen blijven. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben zich afgevraagd of met 
de overheveling van de geschillenbeslechtende taken van de bedrijfs-
commissie naar de kantonrechter tevens het karakter van de geschillen-
beslechting zal veranderen, in die zin dat de kantonrechter meer op 
juridische dan op beleidsmatige gronden zal oordelen. 

Wij menen daarop ontkennend te kunnen antwoorden omdat de 
kantonrechter dezelfde mogelijkheden heeft als de bedrijfscommissie om 
ook beleidsmatige overwegingen in zijn oordeelsvorming te betrekken. In 
de adviesaanvrage van 18 juli 1985 welke ten grondslag ligt aan het 
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advies van de Sociaal-Economische Raad van 24 oktober 1986 is het 
onderscheid tussen wetstoepassing en beleidsbeslissing, dat aan de 
huidige - ingewikkelde - geschillenregeling ten grondslag ligt, minder 
vanzelfsprekend genoemd. Prof.mr. M G . Rood heeft al eerder («Waar 
gaat het met de nieuwe OR naar toe?» in T.V.V.S. 1977, blz. 33-42) 
kritiek op dit onderscheid uitgeoefend, en verschillende auteurs zijn hem 
daarin gevolgd. De kantonrechter neemt tal van beslissingen met belang-
rijke beleidsmatige aspecten, zoals bijvoorbeeld terzake van de 
ontbinding van arbeidsovereenkomsten wegens gewichtige redenen, 
vorderingen tot ontruiming, vaststelling van huurprijzen, etc. Te 
verwachten valt derhalve dat de kantonrechter, zeker met behulp van het 
advies van de bedrijfscommissie, de ter beslissing aan hem voorgelegde 
geschillen mede op hun beleidsmatige aspecten zal beoordelen. 

Voor de beantwoording van de vraag van het lid van de fractie van het 
G.P.V. over artikel 43 van de Wet op de ondernemingsraden, en de vraag 
van de leden van de fractie van de V.V.D. over de kosten van het voeren 
van rechtsgedingen door de ondernemingsraad (artikel 22), verwijzen wij 
naar de artikelsgewijze behandeling (Artikel I, onderdeel II respectievelijk 
onderdeel S). 

3. De problematiek van de samenloop van de Wet op de onder-
nemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet 

3.1, 3.2 en 3.4 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de V.V.D, het G.P.V. en de 
R.P.F, hebben met betrekking tot de voorgestelde regeling tot opheffing 
van de samenloop van de Wet op de ondernemingsraden en de Arbowet 
enige opmerkingen gemaakt over de toekomstige rechten en bevoegd-
heden inzake de arbeidsomstandigheden van respectievelijk de onderne-
mingsraad, de arbocommissie en de door de ondernemingsraad 
ingestelde v.g.w.-commissie. Meer concreet vroegen zij zich af of de 
voorgestelde wijzigingen slechts een samenloop van rechten beogen te 
voorkomen of dat materieel een wijziging ten nadele wordt gebracht in 
de rechten en bevoegdheden van ondernemingsraad, arbocommissie en 
v.g.w.-commissie. Als onderscheiden aandachtspunten werden daarbij 
genoemd 

- de instemmingsbevoegdheid van de ondernemingsraad op grond 
van artikel 27, eerste lid, onder e, van de Wet op de ondernemingsraden 
in relatie tot het recht voor de ondernemingsraad om zich op grond van 
de artikelen 35 en 36 van de Arbowet te wenden tot de Arbeidsinspectie 
met een verzoek om wetstoepassing; 

- de toekenning van rechten en bevoegdheden aan de door de 
ondernemingsraad ingestelde v.g.w.-commissie en de eventuele 
samenloop daarvan met de rechten en bevoegdheden van de onderne-
mingsraad. 

Het door ons beoogde en in de wet neergelegde systeem ten aanzien 
van elk van beide punten geven wij hierna nog eens weer. 

Vooropgesteld wordt, dat het voorliggende ontwerp van wet in de 
rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad geen materiële 
wijziging beoogt te brengen. Dit geldt evenzeer met betrekking tot de 
aan de ondernemingsraad toegekende rechten en bevoegdheden ten 
aanzien van een door de ondernemer voorgenomen besluit tot 
vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de 
veiligheid, de gezondheid of het welzijn in verband met de arbeid. 
Regelingen op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of het welzijn 
in verband met de arbeid kunnen, als aangelegenheden de onderneming 
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betreffende, onderwerp zijn van overleg tussen ondernemer en onderne-
mingsraad. Indien nodig, kan de ondernemingsraad die aangelegenheden 
in de overlegvergadering aan de orde stellen. Ten aanzien van die aange-
legenheden kan de ondernemingsraad eveneens gebruik maken van zijn 
recht om voorstellen te doen, in welk geval de ondernemer schriftelijk en 
met redenen omkleed aan de ondernemingsraad dient mee te delen of 
en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten. Goed 
overleg over de arbeidsomstandigheden is in het belang van zowel 
ondernemer als werknemers en zal in vele gevallen kunnen leiden tot 
besluiten waarmee de ondernemingsraad zich kan verenigen. 

Indien desondanks ondernemer en ondernemingsraad niet tot overeen-
stemmmg kunnen komen staat de mogelijkheid open om de Arbeidsin-
spectie te verzoeken een eis te stellen of een aanwijzing te geven. Het is 
daarbij niet zo, dat, naar de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
meenden, essentiële bevoegdheden van de ondernemingsraad onderge-
schikt worden gemaakt aan die van de Arbeidsinspectie. De onderne-
mingsraad kan immers zelf het initiatief nemen. Bij het geven van aanwij-
zingen door de Arbeidsinspectie wordt de ondernemingsraad vooraf 
gehoord; van een gegeven aanwijzing of gestelde eis kan hij in beroep 
gaan bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van diens 
beslissing bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. De invloed 
van de ondernemingsraad bij de toepassing van de artikelen 35 en 36 
van de Arbowet is naar ons inzicht aldus voldoende gewaarborgd. 

Overigens merken wij nog op, dat de tekst van artikel 27, derde lid, 
van de Wet op de ondernemingsraden mee brengt dat indien de 
Arbowet-procedure is gevolgd en de eis of aanwijzing de ondernemer 
vrijheid laat om op de ene of de andere wijze aan de eis of aanwijzing te 
voldoen, het voorgenomen besluit op het punt van de invulling van die 
vrijheid onderworpen is aan het instemmingsrecht van de onderne-
mingsraad. Er is op dat moment immers geen sprake meer van 
samenloop van bevoegdheden of procedures. Voor het overige verwijzen 
wij naar de artikelsgewijze toelichting onder artikel I, onderdeel Y. 

De bevoegdheden van de ondernemingsraad worden voornamelijk 
geregeld in de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast zijn op het 
terrein van de arbeidsomstandigheden aan de ondernemingsraad rechten 
toegekend in de Arbowet. De hem toegekende rechten en bevoegdheden 
kan de ondernemingsraad overdragen aan een door hem ingestelde 
v.g.w-commissie: dit is met zoveel woorden bepaald in artikel 1 5 van de 
Wet op de ondernemingsraden. Welke rechten en bevoegdheden de 
ondernemingsraad overdraagt aan een door hem ingestelde 
v.g.w.-commissie, bepaalt hij zelf. Eveneens staat het ter beoordeling 
aan de ondernemingsraad zelf, of hij aan de commissie zijn rechten en 
bevoegdheden met betrekking tot door hem aangewezen onderwerpen 
geheel of gedeeltelijk overdraagt, zoals ook de ondernemingsraad het 
zelf in de hand heeft, door wijziging van het besluit waarbij de betref-
fende commissie is ingesteld, rechten en bevoegdheden van de 
commissie te wijzigen 

Aan de leden van een op grond van artikel 1 5 van de Wet op de onder-
nemingsraden ingestelde v.g.w.-commissie die zich bezighoudt met de 
arbeidsomstandigheden in de onderneming, kent de Arbowet rechten 
toe. Het gaat hier om rechten die aan individuele leden van de onderne-
mingsraad toekomen op grond van artikel 14, eerste lid, van de Arbowet 
en die op grond van het tweede lid, derhalve zonder dat daarvoor 
delegatie nodig is, toekomen aan de leden van de v.g.w. commissie. 

Zie voor de beantwoording van de overige vragen die over dit 
onderwerp zijn gesteld deze Memorie onder Artikel I, onderdeel M (art. 
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15 van de Wet op de ondernemingsraden) en onder Artikel II, onderdeel 
B (artikel 14 van de Arbowet). 

3.3 

De onder deze paragraaf in het Voorlopig Verslag opgenomen opmer-
kingen en vragen horen systematisch onder paragraaf 2 en zijn aldaar 
beantwoord. 

4. De bedrijfscommissies 

Onze argumentatie om de huidige wijze van financiering van de 
bedrijfscommissies, neergelegd in artikel 4 1 , van de Wet op de onderne-
mingsraden, te handhaven heeft de leden van fractie van de P.v.d.A. niet 
geheel overtuigd. 

Deze leden meenden dat het principiële argument voor een publiek-
rechtelijke financieringswijze, te weten dat de bedrijfscommissies een 
wettelijk voorgeschreven en dus publiekrechtelijke taak hebben, niet aan 
kracht heeft ingeboet, zoals in de Memorie van Toelichting is gesteld. 
Voorts hebben deze leden gevraagd om een reaktie op bezwaren van de 
zijde van de vakbeweging (brief van de FNV aan de vaste commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer d.d. 12 
september 1988) tegen de huidige privaatrechtelijke financieringswijze. 
Daarbij zouden deze leden graag een overzicht ontvangen van de finan-
ciële bijdragen van de werkgevers- en werknemersorganisaties aan de 
verschillende bedrijfscommissies. Tenslotte vroegen deze leden of de 
regering bereid is, ingeval van handhaving van de huidige wijze van 
financiering, tot een financiële tegemoetkoming in de kosten van de 
bedrijfscommissies. 

De leden van de fractie van het CDA kunnen zich vinden in het 
handhaven van de huidige financieringsregeling. Zij hebben de vraag 
gesteld hoe bereikt kan worden dat ook niet-georganiseerden die gebruik 
maken van de diensten van de bedrijfscommissie, bijdragen in de kosten. 

Voor een inzicht in de financiering van de bedrijfscommissies merken 
wij het volgende op. 

Behalve de besturen van de 25 (hoofd-)bedrijfschappen die op grond 
van artikel 43 van de Wet op de ondernemingsraden fungeren als 
bedrijfscommissie, en waarvan de kosten gedragen worden door de 
desbetreffende schappen, zijn er 47 door de SER ingestelde bedrijfs-
commissies, die gefinancierd worden volgens het systeem van artikel 41 
van de Wet op de ondernemingsraden. Het uitgangspunt van dit systeem 
is dat de kosten van de bedrijfscommissie naar evenredigheid gedragen 
worden door de participerende organisaties van werkgevers en 
werknemers. De regeling laat echter uitdrukkelijk ruimte voor een andere 
financieringswijze. Uit de jaarverslagen van de bedrijfscommissies blijkt 
dat de personele en materiële secretariaatskosten, volgens onderlinge 
afspraak met de werknemersorganisaties, grotendeels worden gedragen 
door de werkgeversorganisaties. Voor rekening van de werknemersorga-
nisaties komen over het algemeen alleen de reis- en vergaderkosten van 
de eigen vertegenwoordigers. Een regeling voor presentiegelden 
ontbreekt doorgaans. Enkele bedrijfscommissies kennen een van dit 
patroon afwijkende financiering. Zo wordt de Algemene bedrijfscom-
missie betaald uit de middelen van de SER, terwijl de bedrijfscommissie 
voor de Welzijnssector een subsidie ontvangt van de overheid (het 
departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het depar-
tement van Justitie). Voorts zijn er bedrijfscommissies die worden 
gefinancierd uit sociale fondsen die in de desbetreffende bedrijfstakken 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 583, nr. 6 8 



bestaan op grond van ca.o."bepalingen. Ook komt het voor dat bedrijfs-
commissies retributies vragen voor hun werkzaamheden. Een kostenver-
deling naar evenredigheid over alle participerende organisaties komt 
slechts bij uitzondering voor. Uit de jaarverslagen blijkt niet dat er in de 
praktijk problemen bestaan bij de participerende organisaties over de 
wijze waarop de bedrijfscommissies worden gefinancierd. De door de 
FNV genoemde bezwaren achten wij dan ook voornamelijk van theore-
tische aard. Verbaasd heeft ons het argument van de FNV dat de partici-
perende organisaties de wettelijke taak van de bedrijfscommissie uitoe-
fenen ten behoeve van derden t.w. de OR-plichtige ondernemingen. Naar 
onze mening is deze taakvervulling door de werknemersorganisaties in 
elk geval in het belang van hun leden in de ondernemingen en breder 
gezien in het belang van de werknemers in het algemeen. Dat op deze 
wijze ook ongeorganiseerde werknemers profiteren van de inspanningen 
van de vakorganisaties kan ons inziens geen argument zijn voor (aanvul-
lende) financiering door de overheid. Het staat de FNV echter vrij om 
binnen die bedrijfscommissies waar zij de door haar genoemde bezwaren 
daadwerkelijk als belastend ervaart, met voorstellen voor een andere 
financieringswijze te komen. Zoals hierboven opgemerkt biedt artikel 41 
van de Wet op de ondernemingsraden hiertoe de ruimte, en vinden deze 
alternatieve vormen van financiering (b.v. door middel van retributies) 
ook in de praktijk plaats. Wij menen hiermede ook de vraag van de leden 
van de fractie van het C.D.A. te hebben beantwoord. 

Samengevat zijn wij van oordeel dat de huidige financiering voor de 
bedrijfscommissies eenvoudig en goedkoop is, en in de praktijk bevre-
digend functioneert. Een ander systeem - in het bijzonder een verplichte 
heffing of overheidsfinanciering - zal een grotere administratieve 
belasting en dus hogere kosten meebrengen. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben gevraagd of partijen ook 
als de bedrijfscommissie niet of niet eensluidend tot een advies kan 
komen, een mogelijkheid hebben om bij de kantonrechter te procederen. 
In deze mogelijkheid wordt voorzien door het voorgestelde vijfde lid van 
artikel 36. Wanneer de bedrijfscommissie er niet in slaagt om een 
minnelijke schikking tussen partijen tot stand te brengen, dient zij binnen 
twee maanden nadat haar tussenkomst is verzocht aan partijen een 
schriftelijk verslag van haar bevindingen met een advies uit te brengen. 
Dit advies kan eventueel ook een verdeeld advies zijn. De termijn van 
twee maanden kan alleen met instemming van beide partijen voor ten 
hoogste nog eens twee maanden worden verlengd. Zou de bedrijfscom-
missie - in strijd met haar wettelijke verplichting - na twee (of hoogstens 
vier) maanden nadat haar bemiddeling is verzocht, nog geen verslag van 
bevindingen en advies aan partijen hebben uitgebracht, terwijl evenmin 
een oplossing voor het conflict is bereikt, dan heeft elk der partijen 
gedurende dertig dagen de mogelijkheid om het geschil ter beslissing 
aan de kantonrechter voor te leggen (artikel 36, zesde lid). Bij onvol-
doende activiteiten van de zijde van de bedrijfscommissie moeten 
partijen er dus zelf alert op zijn dat deze termijn niet wordt overschreden. 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
over het functioneren van de bedrijfscommissies verwijzen wij naar 
hetgeen wij deze leden terzake geantwoord hebben in paragraaf 2. 

Artikelen 

Artikel I, algemeen 

De leden van de fractie van de V.V.D. hebben gevraagd in hoeverre de 
artikelen 3, 4, 17, 22, 31 en 33 de kantonrechter nog enige ruimte laten 
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om mogelijke bezwaren van de ondernemers in zijn oordeelsvorming te 
betrekken. 

Wij stellen voorop dat deze formulering onvoldoende recht doet aan 
de wijze waarop in het onderhavige wetsvoorstel de positie van de 
ondernemer is geregeld. Waar immers in de bovengenoemde artikelen 
een verplichting voor de ondernemer is opgenomen, is dit telkens een 
verplichting die niet zonder meer geldt. Er dient voldaan te worden aan 
een bepaald criterium, een bepaalde norm. In de artikelen 3, tweede lid, 
4, tweede lid, en 33, tweede en vierde lid, is deze norm neergelegd in de 
woorden «indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de 
wet». In de artikelen 17, eerste lid, 22, eerste lid en 3 1 , eerste lid, gaat 
het om de woorden «voor de vervulling van de taak van de onderne-
mingsraad redelijkerwijze nodig/noodzakelijk». Hiermede is aan de 
ondernemer de mogelijkheid gegeven om bezwaren met betrekking tot 
de beweerde verplichting kenbaar te maken. De kantonrechter beschikt 
hierdoor over toetsingscriteria die hij zal hanteren in die gevallen waarin 
de ondernemer in een procedure stelt niet gehouden te zijn tot nakoming 
van de wettelijke verplichting. De genoemde criteria geven derhalve de 
ruimte aan die de kantonrechter heeft om eventuele bezwaren van 
ondernemers in zijn oordeelsvorming te betrekken. 

Artikel I, onderdeel C 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gevraagd of de tekst 
van het voorgestelde artikel 3, eerste lid, 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. 

Het antwoord luidt bevestigend. In de tekst van het eerste lid is dit tot 
uitdrukking gebracht met de volzin: «Bij bezwaar van een onderne-
mingsraad kan de ondernemer een beslissing van de kantonrechter 
vragen.». In de Memorie van Toelichting is dit toegelicht met de 
woorden: «Wil de ondernemer ondanks dit bezwaar zijn voornemen reali-
seren, dan zal hij de bemiddeling en het advies van de bedrijfscommissie 
moeten vragen en eventueel een beslissing van de kantonrechter.». 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de V.V.D. en de R.P.F, 
hebben voorts vragen gesteld met betrekking tot het instellen van een 
gemeenschappelijke ondernemingsraad voor ondernemingen bij welke 
niet reeds één of meer ondernemingsraden functioneren. 

In antwoord op de betreffende vraag van de leden van de fractie van 
de V.V.D. merken wij allereerst op, dat wij met deze situatie terdege 
rekening hebben gehouden. Anders dan de leden van de fracties van 
P.v.d.A. en R.P.F, menen wij dat het niet nodig is hiervoor het preventief 
toezicht van de bedrijfscommissies te handhaven, noch om, zoals de 
leden van de fractie van de P.v.d.A. suggereerden, een recht op vooraf-
gaand overleg toe te kennen aan de vakorganisaties die, zo meenden 
deze leden ten onrechte, dat recht ook hebben ingeval van «samen-
voeging» waar reeds een ondernemingsraad bestaat. 

Wij gaan er van uit dat de in dit wetsvoorstel neergelegde systematiek 
voldoende waarborgen biedt voor een evenwichtige en beïnvloedbare 
besluitvorming met betrekking tot de totstandkoming van medezeggen-
schapsstructuren in ondernemingen. 

Voor wat betreft de instelling van een gemeenschappelijke onderne-
mingsraad voor ondernemingen bij welke niet reeds één of meer onder-
nemingsraden waren ingesteld, zien wij die waarborg allereerst in het in 
de wet neergelegde criterium dat instelling van een gemeenschappelijke 
ondernemingsraad bevorderlijk dient te zijn voor een goede toepassing 
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van de wet in de betrokken ondernemingen. De ondernemer die wil 
overgaan tot instelling van een gemeenschappelijke ondernemingsraad, 
zal allereerst die afweging moeten maken. Wij stellen ons voor, dat juist 
bij het ontbreken van een of meer afzonderlijke ondernemingsraden, die 
afweging op de meest zorgvuldige wijze zal plaatsvinden. Het is immers 
mede in het belang van de ondernemer, dat er een medezeggenschaps-
structuur tot stand komt die zo veel mogelijk aansluit bij de zeggen-
schapsstructuur ten aanzien van de betrokken ondernemingen. 

Een tweede waarborg is deze, dat de werknemersorganisaties bij de 
totstandkoming van medezeggenschapsstructuren in ondernemingen 
allerminst buiten spel staan. Ondernemingen waarvoor geen ondeme-
mingsraad is ingesteld, zullen veelal niet voldoen aan één der getalscri-
teria van artikel 2, eerste lid, van de wet, zodat geen verplichting bestaat 
tot het instellen van afzonderlijke ondernemingsraden. Een gemeen-
schappelijke ondernemingsraad kan dan een goede toepassing van de 
wet bevorderen. Met het oog op dat resultaat kan een werknemersorga-
nisatie, overeenkomstig het tweede lid, ook zelf het initiatief nemen en 
daarbij opteren voor die medezeggenschapsstructuur die naar haar 
mening voor een goede toepassing van de wet het meest bevorderlijk is. 

Voldoen ondernemingen waarvoor (nog) geen ondernemingsraden zijn 
ingesteld wél aan een der getalscriteria van artikel 2, dan kan een 
werknemersorganisatie eveneens het initiatief nemen door overeen-
komstig artikel 36 van de wet, na bemiddeling en advies van de bedrijfs-
commissie, de kantonrechter te verzoeken te bepalen dat voor elk van 
die ondernemingen een ondernemingsraad dient te worden ingesteld. 
Langs deze weg kan de instelling van afzonderlijke ondernemingsraden in 
plaats van een gemeenschappelijke ondernemingsraad voor die onderne-
mingen worden beïnvloed. Overigens zal deze situatie - een ondernemer 
die 3 5 + en/of 100+ ondernemingen in stand houdt, daarvoor niet reeds 
samenvoeging heeft verzocht en evenmin een of meer afzonderlijke 
ondernemingsraden heeft ingesteld - zich naar onze overtuiging zelden 
voordoen. Wij baseren ons daarbij mede op de in 1988 gepubliceerde 
resultaten van een door het departement van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid gehouden enquête naar de instelling van ondernemingsraden 
(ISBN 903639693X). 

Wij zien nog een derde waarborg. Ingevolge het eerste lid van artikel 
48 van deze wet treft de ondernemer op wie de verplichting rust tot het 
instellen van een ondernemingsraad, bij voorlopig reglement de voorzie-
ningen die behoren tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad en 
hoort hij daarover de betrokken werknemersorganisatie(s). Op grond van 
hetgeen is bepaald in het voorgestelde artikel 5a, tweede lid, tweede 
volzin, is deze bepaling ook van toepassing bij vrijwillige instelling van 
een ondernemingsraad, zodra de ondernemer zijn besluit daartoe schrif-
telijk heeft meegedeeld aan de bedrijfscommissie. Ook door de onder-
nemer die vrijwillig overgaat tot instelling van een ondernemingsraad, 
een gemeenschappelijke ondernemingsraad daaronder begrepen, dient 
derhalve een voorlopig reglement te worden opgesteld waarover de 
betrokken werknemersorganisaties worden gehoord. 

Tenslotte wijzen wij er nog eens op, dat overeenkomstig artikel 4 van 
de wet, voor een onderdeel van een onderneming bij welke in de regel 
tenminste 100 personen werkzaam zijn, een afzonderlijke onderne-
mingsraad kan worden ingesteld indien dit bevorderlijk is voor een goede 
toepassing van de wet. 

Het initiatief daartoe kan, behalve van de ondernemer, ook uitgaan van 
de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad of van een werknemersor-
ganisatie. Langs deze weg kunnen ondernemingen waarvoor eerder een 
gemeenschappelijke ondernemingsraad is ingesteld weer een of meer 
afzonderlijke ondernemingsraden krijgen. Een geschil, waarbij de geschil-
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lenprocedure van artikel 36 zou moeten worden gevolgd, behoeft zich 
hierbij overigens niet voor te doen. Juist de omstandigheid dat betrok-
kenen de gelegenheid hebben gehad ervaring op te doen met de 
gemeenschappelijke ondernemingsraad, zal kunnen leiden tot een 
zorgvuldige en evenwichtige keuze voor de ene of de andere medezeg-
genschapsstructuur. Die ervaring zal, mocht zich wel een geschil 
voordoen, de bedrijfscommissie bij haar bemiddeling en advies en 
eventueel de kantonrechter bij zijn oordeelsvorming waardevolle aankno-
pingspunten kunnen bieden. 

Artikel I, onderdeel D 

Het Voorlopig Verslag maakt er melding van dat de opmerkingen die 
de leden van de fractie van de P.v.d.A. maakten ten aanzien van het 
voorgestelde artikel 3, eveneens betrekking hebben op het voorgestelde 
artikel 4 en dat de opmerkingen van het lid van de fractie van de R.P.F, 
bij artikel 3 ten aanzien van het onderhavige artikel gelden «in spiegel-
beeldige zin». 

Wij leiden hieruit af, dat de leden van deze fracties vragen de 
afschaffing van de preventieve toetsing door de bedrijfscommissies te 
heroverwegen respectievelijk de toekenning van een recht op vooraf-
gaand overleg aan de vakorganisaties te overwegen voor die situatie 
waarin de ondernemer wil overgaan tot instelling van een afzonderlijke 
ondernemingsraad voor een onderdeel van een onderneming waarvoor 
geen ondernemingsraad is ingesteld. 

Deze situatie zal zich naar ons oordeel zelden voordoen en in 
hoofdzaak beperkt blijven tot nieuw op te richten ondernemingen. 
Immers, een afzonderlijke ondernemingsraad kan uitsluitend worden 
ingesteld voor een onderdeel van een onderneming waarin in de regel 
ten minste 100 personen werkzaam zijn. Op grond van artikel 2 van de 
wet dient een ondernemingsraad te worden ingesteld voor een onder-
neming waarin in de regel hetzij ten minste 100 personen werkzaam zijn, 
hetzij ten minste 35 personen meer dan een derde van de normale 
arbeidstijd werkzaam zijn. In de meeste gevallen zal derhalve, op het 
moment dat de ondernemer wil overgaan tot instelling van een afzonder-
lijke ondernemingsraad voor een onderdeel, reeds (lang) een onderne-
mingsraad zijn ingesteld voor de onderneming. Ook deze overweging 
baseren wij op de onder Artikel I, onderdeel C genoemde enquête naar 
de instelling van ondernemingsraden. 

Voor het overige herhalen wij hier nog eens dat de werknemersorgani-
saties bij de totstandkoming van medezeggenschapsstructuren in onder-
nemingen allerminst buiten spel staan. Mutatis mutandis geldt hier 
hetgeen wij hebben opgemerkt ad artikel I, onderdeel C. In de boven 
geschetste - zeldzame - situatie waarin de ondernemer een afzonderlijke 
ondernemingsraad wil instellen voor een onderdeel van een nieuw op te 
richten 100+ onderneming dient hij voor de bij die onderneming in te 
stellen ondernemingsraad èn voor de afzonderlijke ondernemingsraad 
een voorlopig reglement op te stellen waarover ingevolge artikel 48, 
eerste lid, van de wet, de betrokken werknemersorganisaties worden 
gehoord. Blijft een ondernemer op wie de wettelijke verplichting rust om 
een ondernemingsraad in te stellen daarmee in gebreke, dan kan een 
werknemersorganisatie met gebruikmaking van de procedure van artikel 
36 van de wet de instelling van één ondernemingsraad voor (alle onder-
delen van) de onderneming beïnvloeden. Bovendien kan te allen tijde een 
werknemersorganisatie gebruik maken van haar recht om, overeen-
komstig het tweede lid van artikel 3 van de wet, het initiatief te nemen 
voor de instelling van de gemeenschappelijke ondernemingsraad indien 
zij die medezeggenschapsstructuur meer bevorderlijk acht voor een 
goede toepassing van de wet in de onderneming (en haar onderdelen). 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 583, nr. 6 12 



Overigens benadrukken wij ook hier nog eens dat ons inziens de 
ondernemer die - indien dat al voorkomt - zou willen overgaan tot 
instelling van een afzonderlijke ondernemingsraad voor een onderdeel 
van een onderneming waarbij (nog) geen ondernemingsraad functio-
neert, op zorgvuldige wijze zal afwegen of instelling van een afzonderlijke 
ondernemingsraad bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet. 
De totstandkoming van een medezeggenschapsstructuur die zo veel 
mogelijk aansluit bij de zeggenschapsstructuur over de onderneming (en 
haar onderdelen) is immers mede in zijn belang. 

Artikel I, onderdeel E 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben zich afgevraagd 
waarom de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing bij een centraal 
orgaan wordt neergelegd, de Sociaal-Economische Raad, terwijl de 
motieven voor ontheffing overheersend bedrijfs- en bedrijfstakspecifiek 
zullen zijn. Deze leden verzochten voorts om inzicht in de gronden 
waarop tot nu toe ontheffing is verleend van de verplichting een onder-
nemingsraad in te stellen. Tenslotte vroegen deze leden op welke wijze 
de Raad naar het oordeel van de regering zijn taak zou moeten vervullen. 

Op de vraag over de tot op heden gevolgde praktijk bij het verlenen 
van ontheffing merken wij allereerst op dat, overeenkomstig de wens van 
de wetgever, er door de bedrijfscommissies en de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een zeer restrictief ontheffingsbeleid is 
gevoerd. 

Zo heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds 
1979 slechts twee maal ontheffing verleend en is zes maal een verzoek 
om ontheffing (in beroep) afgewezen. 

Daarnaast is door de bedrijfscommissies in enkele gevallen ontheffing 
verleend. 

Als omstandigheden die een goede toepassing van de wet in de weg 
staan (de toetsingsgrond voor het verlenen van ontheffing) zijn aange-
merkt: 

- jaarlijks vindt een bijzonder sterke wisseling van personeel plaats; 
- de onderneming bevindt zich in een reorganisatieproces waardoor 

op korte termijn de onderneming ophoudt te bestaan; 
- binnen de onderneming is - statutair vastgelegd - een sociocratisch 

besluitvormingsmodel ingevoerd; 
- voor een belangrijke groep werknemers in de onderneming is 

wettelijk een andere vorm van overleg voorgeschreven (bijv. op grond 
van de Ambtenarenwet); 

- de hoogste zeggenschap in de onderneming berust bij de 
werknemers zelf (werknemerszelfbestuur). 

Niet als bijzondere omstandigheden zijn aangemerkt: 
- aanwezigheid van een vervangende overlegstructuur; 
- onvoldoende belangstelling van de kant van het personeel; 
- de aanwezigheid van een werknemersvertegenwoordiging in het 

bestuur van de rechtspersoon; 
- het zijn van een niet op de Nederlandse samenleving georiënteerde 

school. 
Uit bovenstaande opsomming blijkt dat de motieven die in de praktijk 

aan een ontheffingsverzoek ten grondslag worden gelegd, bepaald niet 
overheersend bedrijfs- of bedrijfstakspecifiek zijn. 

Integendeel, motieven als «onvoldoende belangstelling van de kant van 
het personeel» en «de onderneming hanteert het sociocratisch besluit-
vormingsmodel» zijn door meerdere ondernemers bij verschillende 
bedrijfscommissies aan de orde gesteld. 
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Gelet op de grote eensgezindheid waarmee tot op heden een 
restrictief beleid is gevoerd door bedrijfscommissies en Minister als het 
gaat om ontheffingsverzoeken en door de SER als het gaat om bezwaren 
tegen de heffingsaanslag op grond van artikel 46a van de wet, hebben 
wij geen reden om aan te nemen dat de SER als de tot ontheffing 
bevoegde instantie daarin verandering zal gaan brengen. Over de wijze 
waarop de SER de ontheffingstaak zou moeten vervullen is in artikel 5, 
tweede lid, van het wetsvoorstel expliciet opgenomen dat de betrokken 
vakorganisaties in de gelegenheid moeten worden gesteld over de 
ontheffing te worden gehoord. Een procedure waarbij behalve het 
oordeel van de ondernemer die het verzoek om ontheffing doorgaans zal 
indienen ook het oordeel van de werknemers(vertegenwoordigers) wordt 
betrokken is op deze wijze wettelijk vastgelegd. 

Ontheffing kan, ook volgens het thans voorgestelde artikel 5, eerste 
lid, voor ten hoogste vijf jaren worden verleend. Deze termijn is derhalve 
niet, zoals de leden van de fractie van de V.V.D. veronderstelden, uit de 
wet verdwenen. 

Artikel I, onderdeel F 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. stelden enige 
vragen over het afschaffen van de verplichting voor de ondernemer om 
aan de bedrijfscommissie mededeling te doen van de instelling c.q. 
opheffing van een bij CA.O. verplicht gestelde ondernemingsraad, die 
wij als volgt zouden willen beantwoorden. Melding aan de bedrijfscom-
missie bij de (voorgenomen) instelling c.q. bij de opheffing van een 
ondernemingsraad, strekt er toe het moment vast te stellen waarop de 
verplichting tot instelling ontstaat, respectievelijk op welk moment die 
verplichting ophoudt te bestaan. Aan die vaststelling kan behoefte 
bestaan wanneer de eerder bedoelde momenten niet op andere wijze zijn 
te traceren en derhalve een rechtsvacuüm ontstaat. Dit is het geval 
wanneer het ontstaan van de verplichting tot instelling, respectievelijk 
wanneer de opheffing van de ondernemingsraad afhankelijk is van een 
daaromtrent genomen besluit van de ondernemer. Het is dan van belang 
dat vaststaat op welk moment dat besluit is genomen. Immers, hetgeen 
bij of krachtens deze wet is bepaald dient vanaf dat moment van 
toepassing, respectievelijk niet langer van toepassing te zijn. Vandaar dat 
voor de situatie dat de ondernemingsraad wordt, c.q. was ingesteld op 
basis van een besluit van de ondernemer, is bepaald dat deze zowel van 
zijn besluit tot instelling alsook - anders dan de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. veronderstelden - van zijn besluit tot opheffing van de onder-
nemingsraad, mededeling doet aan de bedrijfscommisie. Wanneer de 
verplichting tot instelling van een ondernemingsraad voortvloeit uit de 
CA.O., staat het moment van ontstaan van die verplichting, respectie-
velijk het moment waarop die verplichting eindigt, vast. De verplichting 
ontstaat bij het inwerkingtreden van de CA.O. en eindigt bij afloop 
daarvan. Hier is derhalve geen sprake van een rechtsvacuüm. Nadere 
bepaling van het moment waarop de wet van toepassing wordt, c.q. niet 
langer van toepassing is, is hier derhalve niet aan de orde, evenmin als in 
het geval waarin de wet zelf tot instelling van een ondernemingsraad 
verplicht: de regeling in het eerste lid van dit artikel is dan ook parallel 
aan die van artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet. Overigens wordt 
ook in deze gevallen bij oprichting door de ondernemer van een onderne-
mingsraad, aan de bedrijfscommissie melding gedaan, echter niet over 
het moment waarop de bepalingen van deze wet van toepassing worden, 
maar over het feit dat en het moment waaróp de ondernemingsraad 
wordt opgericht: de ondernemer zendt aan de bedrijfscommissie immers, 
op grond van artikel 48, eerste lid, van de wet, het voorlopige reglement 
voor de ondernemingsraad. 
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Uit het vorenstaande blijkt dat ook onder de huidige regeling - de 
leden van de fractie van de V.V.D. vroegen daarnaar - de CA.O. zelf zou 
moeten worden aangemerkt als het constitutief vereiste voor toepasse-
lijkheid van de wet. Ten onrechte is in het thans geldende artikel 49a van 
de wet ook voor deze situatie een meldingsplicht opgenomen. Ons 
inziens dient déze meldingsplicht dan ook te worden afgeschaft. 

Anders dan de leden van de fractie van de P.v.d.A. veronderstelden, 
gaat naar ons inzicht van de meldingsplicht geen stimulerende werking 
uit. De nakoming van CA.O. verplichtingen wordt immers gestimuleerd 
door de partijen bij de CA.O.; het al of niet bestaan van een meldings-
plicht speelt daarbij geen rol. 

Volgens de leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben de in het 
onderhavige artikel opgenomen voorstellen tot wijziging van de wet geen 
enkele relatie met de vereenvoudiging van de geschillenprocedures, noch 
met de samenloop van deze wet met de Arbowet, zodat zij, naar het 
oordeel van deze leden, niet onder de considerans van deze wet thuis-
hoorden. 

Zoals wij in het Algemeen Deel van de Memorie van Toelichting 
(paragraaf 1) hebben aangegeven, voorziet het onderhavige wetsontwerp 
in enkele praktische verbeteringen van verschillende aard in de Wet op 
de ondernemingsraden. Een van die verbeteringen, zoals boven toege-
licht, is het afschaffen van een (extra) meldingsplicht in een geval waarin 
een regeling daaromtrent niet alleen overbodig, maar zelfs, gezien het 
daaraan ten onrechte verbonden rechtsgevolg, onjuist is. 

Overigens merken wij nog op, dat volgens de Aanwijzingen voor de 
wetgevingstechniek, nr. 49, de considerans het onderdeel is van de 
aanhef waarin de belangrijkste beweegredenen voor een regeling in het 
kort worden aangegeven. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen zich af of niet een te 
zware procedure wordt voorgesteld voor de opheffing van een vrijwillig 
ingestelde ondernemingsraad, in welke procedure zij als instanties 
onderscheiden de bedrijfscommissie, de kantonrechter, de rechtbank en 
de Hoge Raad. Zij vroegen of het niet beter zou zijn, in elk geval wanneer 
de ondernemingsraad zelf instemt met zijn opheffing, die procedure te 
beperken tot de bedrijfscommissie. 

Wij menen dat het niet wenselijk en ook niet mogelijk is de geschilpro-
cedure inzake de opheffing van een vrijwillig ingestelde onderne-
mingsraad tot de bedrijfscommissie te beperken. Dit zou een ons inziens 
niet te rechtvaardigen inbreuk inhouden op het recht van belangheb-
benden om over de vraag of de wet is nageleefd een uitspraak van de 
rechter te vragen. De bedrijfscommissie zal naar ons voorstel immers 
nog uitsluitend bemiddelend en adviserend optreden. 

Overigens is de onderhavige geschilprocedure niet zo zwaar als de 
leden van de fractie van de SGP menen. In de eerste plaats is het zo, dat 
bij instemming van de zittende ondernemingsraad met zijn opheffing 
voor de geschilprocedure alleen dan ruimte is, indien zich geen belang-
rijke wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan. Wanneer echter 
de ondernemingsraad instemt met zijn opheffing, als gevolg van belang-
rijke gewijzigde omstandigheden, is daartegen geen beroep mogelijk. In 
de tweede plaats is het zo, dat de werkelijke procedure aanvangt met 
een verzoek aan de kantonrechter, nadat de bedrijfscommissie voor 
bemiddeling en advies is benaderd. Vervolgens zou de vraag of zich een 
belangrijke wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan nog 
kunnen worden voorgelegd aan de ondernemingskamer bij het 
gerechtshof te Amsterdam, derhalve niet, zoals deze leden meenden, aan 
de rechtbank. In theorie is vervolgens nog beroep in cassatie mogelijk. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 583, nr. 6 15 



Gezien het feit dat het hier veelal zal gaan om geschriften van feitelijke 
aard die zich niet voor cassatie lenen en mede gezien de huidige praktijk 
van beroepsprocedures, verwachten wij dat de vraag of zich een belang-
rijke wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan, indien daarover 
al een gerechtelijke procedure wordt gevoerd, slechts zelden voor 
cassatie aan de Hoge Raad zal worden voorgelegd. 

De leden van de fractie van de V.V.D. meenden dat in de tekst van de 
wet niets staat vermeld over het al dan niet kunnen protesteren door een 
vrijwillig ingestelde ondernemingsraad tegen zijn opheffing. Zij vroegen 
naar de reden daarvoor. 

De reden waarom in het onderhavige wetsartikel geen aparte bepaling 
is opgenomen omtrent een beroepsmogelijkheid voor de zittende onder-
nemingsraad is eenvoudig. Wij hebben onder de algemene geschillenre-
geling in artikel 36, eerste lid, van de wet, voorgesteld dat iedere belang-
hebbende de kantonrechter kan verzoeken te bepalen dat de ondernemer 
gevolg dient te geven aan hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald 
omtrent het instellen van een ondernemingsraad. Tot die belangheb-
benden behoort uiteraard de zittende ondernemingsraad, die overeen-
komstig dat artikel kan protesteren tegen zijn opheffing indien daaraan 
niet een belangrijke wijziging van de omstandigheden ten grondslag ligt. 

Het lid van de fractie van de R.P.F, vroeg zich af of het niet aanbe-
veling verdient aan het maken van bezwaar tegen een opheffingsbesluit 
schorsende werking te verlenen. Dit lid ging daarbij uit van de situatie 
dat een opgeheven raad, na soms maanden van onzekerheid ten 
onrechte opgeheven blijkt te zijn zodat wederom tot instelling zou 
moeten worden overgegaan. 

Wij menen dat die situatie zich niet licht zal voordoen. Het voorkomen 
van die situatie veronderstelt immers dat een ondernemer zal overgaan 
tot het plotsklaps opheffen van een vrijwillig ingestelde onderne-
mingsraad. Dit komt ons onwaarschijnlijk voor. Tot opheffing van die 
ondernemingsraad kan de ondernemer immers uitsluitend overgaan 
wanneer zich een belangrijke wijziging in de omstandigheden heeft 
voorgedaan. Veelal zal duidelijk zijn aan ondernemer en onderne-
mingsraad dat daarvan sprake is. Mogelijk is echter ook dat zij daarover 
van mening verschillen. In dat geval kan de ondernemingsraad het besluit 
van de ondernemer aantasten langs de weg van artikel 36, eerste lid, met 
alle gevolgen van dien, voor de ondernemingsraad, maar ook voor de 
ondernemer. Het ligt dan ook voor de hand dat de ondernemer die een 
vrijwillig ingestelde ondernemingsraad wil opheffen op grond van een 
belangrijke wijziging van de omstandigheden dat voornemen mét zijn 
motivering tijdig aankondigt. Indien dan daartegen niet het bezwaar 
wordt gemaakt dat zich geen belangrijke wijziging in de omstandigheden 
heeft voorgedaan, zal de ondernemer ons inziens zichzelf de maanden 
van onzekerheid én de eventuele rechterlijke beslissing dat de onderne-
mingsraad ten onrechte is opgeheven, kunnen besparen. Wij geven aan 
deze handelwijze van de direct betrokkenen de voorkeur boven het 
toekennen van - onzekerheid meebrengende - schorsende werking aan 
het maken van bezwaar tegen een eenmaal genomen opheffingsbesluit. 
Dit past ook beter in de uitgangspunten van het onderhavige 
wetsontwerp waarbij het accent wordt gelegd op de eigen verantwoorde-
lijkheid van de betrokkenen. 

Artikel I, onderdeel G 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. betwijfelden de wenselijkheid 
van afschaffen van het preventief toezicht door de bedrijfscommissie op 
het aanmerken van een groep personen die regelmatig in de onder-
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neming arbeid verricht zonder arbeidsovereenkomst met de ondernemer, 
als in de onderneming werkzame personen. Zij vroegen zich af of het 
vereiste van onderlinge overeenstemming tussen ondernemer en onder-
nemingsraad in alle gevallen voldoende waarborg biedt. 

Wij nemen aan dat deze leden hiermee de belangen van de groep 
personen die zonder arbeidsovereenkomst in de onderneming arbeid 
verricht, op het oog hebben en wel in het bijzonder in het geval dat 
ondernemer en ondernemingsraad gezamenlijk beslissen deze groep niet 
als in de onderneming werkzame personen aan te merken. Deze groep 
personen heeft in het onderhavige voorstel niet meer de mogelijkheid, 
door het vragen van een beslissing terzake van de kantonrechter, de 
gezamenlijke overeenstemming van ondernemingsraad en ondernemer te 
doorbreken. Ons inziens is, in het geval dat ondernemer èn onderne-
mingsraad geen aktief en passief kiesrecht wensen toe te kennen aan 
een bepaalde categorie personen, dat op zichzelf een omstandigheid 
waardoor toewijzen van een dergelijk verzoek niet wenselijk kan worden 
geacht voor een goede toepassing van de wet in die onderneming. Dit 
oordeel is ook neergelegd in de ministeriële jurisprudentie ex artikel 44 
van de Wet op de ondernemingsraden. 

De waarborg die de betrokken groep personen thans dankzij de 
preventieve toetsing zou hebben leidt derhalve ook nu in de praktijk niet 
tot inwilliging van zijn wens. Het schrappen van een toetsing in geval van 
onderlinge overeenstemming tussen ondernemer en ondernemingsraad 
betekent uitsluitend een vereenvoudiging. 

De opmerking van de leden van de fractie van D'66 over de twee 
procedures ten aanzien van de kandidaatstelling voor de onderne-
mingsraad heeft betrekking op artikel 9 van de Wet op de ondernemings-
raden en wordt derhalve behandeld in Artikel I, onderdeel J. 

Artikel I, onderdeel I 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben vragen gesteld over de 
voorgestelde regeling met betrekking tot het reglement van de onderne-
mingsraad. In het bijzonder hebben zij gevraagd hoe de bevoegdheid van 
de SER om terzake bindende regels te stellen zich verhoudt tot de 
vrijheid van ondernemingsraden om een eigen reglement op te stellen en 
welke de voordelen zijn van de voorgestelde regeling ten opzichte van de 
bestaande situatie. 

Onze opvatting daarover is de volgende. Evenals in de huidige regeling 
is het uitgangspunt in de voorgestelde regeling dat de ondernemingsraad 
zélf zijn reglement vaststelt. Anders dan in de huidige regeling achten wij 
- mede door de sterk toegenomen betekenis van het voorbeeldreglement 
van de SER - een preventief toezicht daarop van de bednjfscommissie 
niet meer nodig, maar kan naar onze mening volstaan worden met de 
mogelijkheid van repressieve toetsing via artikel 36 van de wet. 

Het afschaffen van de goedkeuringsprocedure bij de bedrijfscommissie 
levert zowel voor de bedrijfscommissie als voor de betrokken onderne-
mingsraad en ondernemer een belangrijke besparing op in tijd, 
menskracht en kosten. Daarnaast onderkennen wij de mogelijkheid dat 
ten aanzien van bepaalde aspecten van het functioneren van onderne-
mingsraden, met name in specifieke sectoren een bindende regeling 
gewenst kan zijn. De behoefte daartoe kan zowel voortkomen uit de 
ondernemingen als uit de betrokken werknemers- c.q. werkgeversorgani-
saties. Naar de unanieme mening van de SER dient zo'n bindende 
regeling niet vastgesteld te worden door de overheid, maar door het 
georganiseerde bedrijfsleven. Dit standpunt delen wij ten volle; ook 
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achten wij de SER - vanwege zijn positie in het bedrijfsleven, zijn 
deskundigheid en ervaring - het bij uitstek competente orgaan om een 
dergelijke verordenende bevoegdheid te hanteren. Uiteraard zal het 
advies van de betrokken bedrijfscommissie(s) hierbij een belangrijke rol 
vervullen. Voor zover ons bekend heeft de SER tot op heden geen aktivi-
teiten ontwikkeld om vanuit het bestaande voorbeeldreglement tot meer 
bindende voorschriften te komen. 

Artikel I, onderdeel J 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gevraagd naar de 
beweegredenen voor dit voorstel. Zij vreesden een onwenselijke ontwik-
keling ten aanzien van de betrokkenheid van de vakorganisaties bij de 
ondernemingsraad. De leden van de fractie van de V.V.D. zouden aange-
geven willen zien welke de essentie is van de in het voorstel genoemde 
«voorzieningen» en of het voorstel niet leidt tot verdere complicaties en 
geschillen. Het lid van de fractie van de R.P.F, heeft soortgelijke vragen 
gesteld. 

Gelet op het feit dat de ondernemingsraad in de uitoefening van zijn 
taken en bevoegdheden het gehele personeel dient te vertegenwoor-
digen, achten wij het van groot belang dat dit representatieve karakter in 
de samenstelling van de ondernemingsraad zoveel mogelijk tot 
uitdrukking komt. Uit recent onderzoek is gebleken dat er in vele onder-
nemingsraden een structurele ondervertegenwoordiging is van met name 
vrouwen, jongeren en hoger opgeleid personeel. Wij menen dat het in de 
eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad dient te 
zijn om zijn representatieve karakter te waarborgen. De voorzieningen 
daartoe kunnen gevonden worden in de instelling van een of meer 
kiesgroepen, waarbij het overigens mogelijk is te bepalen dat de leden 
van de ondernemingsraad voor een deel door en uit kiesgroepen worden 
gekozen en daarnaast voor een deel door en uit het gehele personeel. 
Naar onze mening gaat een dergelijke voorziening in het geheel niet ten 
koste van de invloed van de kandidaatstellende vakorganisaties omdat 
deze ook in een kiesgroepensysteem hun voorkeurspositie behouden. 
Voorts kunnen wij niet inzien dat dit voorstel moet leiden tot verdere 
complicaties en geschillen rond de OR verkiezingen. Uiteraard is het 
mogelijk dat een groep werknemers met gemeenschappelijke belangen 
of functionele kenmerken zich tot de ondernemingsraad richt met het 
verlangen om als kiesgroep in de ondernemingsraad vertegenwoordigd 
te zijn. De ondernemingsraad zal dan moeten bezien of dit verlangen, 
gelet op de omvang van de groep, gerechtvaardigd is en of het mogelijk 
is, gelet op het aantal zetels van de ondernemingsraad, eraan tegemoet 
te komen. Een redelijke beslissing van de ondernemingsraad zal dan 
meestal geaccepteerd worden, dat wijst de praktijk in dergelijke gevallen 
uit. 

De leden van de fractie van D66 hebben zich uitgesproken voor één 
kandidaatstellingsprocedure, zonder onderscheid te maken naar georga-
niseerde en ongeorganiseerde werknemers. Dit voorstel is onder meer in 
discussie geweest in de Tweede Kamer bij de behandeling van de 
herziening van de Wet op de ondernemingsraden van 1979, bij welke 
gelegenheid het niet alleen door de toenmalige bewindslieden, maar ook 
door een ruime Kamermeerderheid is afgewezen. Wij hebben geen reden 
om thans op die afwijzing terug te komen. 

Artikel I, onderdeel M 

Het lid van de fractie van de R.P.F, heeft gevraagd in hoeverre het 
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functioneren van de ondernemingsraad in de praktijk wordt belemmerd 
door de bepaling dat de leden van door de ondernemingsraad ingestelde 
vaste commissies in meerderheid leden van de ondernemingsraad 
moeten zijn, en de leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben een 
zakelijke onderbouwing verzocht van ons voorstel om deze bepaling te 
handhaven. Uit het interim-rapport van het Instituut voor Toegepaste 
Sociale Wetenschappen (ITS) (Looise en Heijink: «De OR en zijn 
bevoegdheden», januari 1986, blz. 111-112) blijkt, dat 39% van de 
onderzochte ondernemingsraden vaste commissies voor bepaalde 
groepen werknemers en 78% vaste commissies voor bepaalde onder-
werpen heeft ingesteld. Het functioneren van deze commissies is niet 
nader onderzocht. 

Vanuit de praktijk wordt wel eens vernomen dat de bepaling dat vaste 
commissies in meerderheid uit ondernemingsraadleden moeten bestaan 
voor de ondernemingsraad in bepaalde gevallen een belemmering vormt 
voor een optimale samenstelling van deze commissies. Dit geldt vooral 
ten aanzien van de samenstelling van die vaste commissies waarvoor 
specifieke deskundigheden zijn vereist, zoals een financieel-economische 
commissie, een pensioencommissie, een v.g.w.-commissie, e.d.. Ook het 
streven naar vermindering van tijdbeslag voor de leden van de onderne-
mingsraad door taken te delegeren aan andere werknemers in commis-
sieverband, zou door deze bepaling minder effect sorteren. 

In de adviesaanvrage aan de SER van 18 juli 1985 hebben wij voorge-
steld - mede uit oogpunt van vereenvoudiging van regelgeving - om de 
samenstelling van vaste commissies gelijk te schakelen met die van 
voorbereidingscommissies, waarin tenminste één ondernemingsraadlid 
zitting moet hebben. De meerderheid van de SER heeft zich in het advies 
van 24 oktober 1986 echter tegen dit voorstel uitgesproken, waarbij met 
name gewezen is op het mogelijke gevolg dat het aantal werknemers dat 
via een lidmaatschap van een vaste commissie de bijzondere ontslagbe-
scherming krijgt van artikel 2 1 , tweede lid (ontslagverbod), aanmerkelijk 
wordt vergroot. Dit zou in het bijzonder in kleinere ondernemingen tot 
problemen kunnen leiden. Gelet hierop hebben wij besloten de 
bestaande regeling te handhaven. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen in hoeverre in de 
praktijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid onderdeelcom-
missies voor veiligheid, gezondheid en welzijn in het leven te roepen. 

Wij beschikken niet over exacte gegevens hieromtrent. Van de 
mogelijkheid wordt vooral gebruik gemaakt bij bedrijven met veel 
geografisch gespreide vestigingen, zoals bijvoorbeeld de vervoersbe-
drijven en bedrijven in de bouwnijverheid. 

De hier bedoelde leden vroegen verder of de mogelijkheid valt te 
overwegen om de ondernemingsraad de bevoegdheid te geven slechts 
bepaalde rechten en bevoegdheden aan de onderdeelcommissies te 
delegeren, ten einde zo competentiegeschillen tussen ondernemingsraad 
en onderdeelcommissies te vermijden. 

Onder verwijzing naar hetgeen in dit verband is opgemerkt in het 
Algemeen Deel van deze Memorie (paragraaf 3) merken wij op, dat de 
ondernemingsraad hem toekomende bevoegdheden en rechten kan 
delegeren aan vaste commissies of onderdeelcommissies (v.g.w.-onder-
deelcommissies daaronder begrepen). Juist omdat de ondernemingsraad 
deze delegatie in eigen hand heeft behoeft voor competentiegeschillen 
ons inziens niet te worden gevreesd. Daar waar geschillen zich zouden 
kunnen voordoen bepaalt de ondernemingsraad immers zelf tot hoever 
zijn competentie respectievelijk de competentie van een door hem 
ingestelde commissie reikt. 

Voor beantwoording van de vragen van het lid van de fractie van de 
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R.P.F, over de kosten van rechtsbijstand aan ondernemingsraden 
verwijzen wij naar Artikel I, onderdeel S. 

Artikel I, onderdeel N 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gevraagd aan welke 
norm de kantonrechter toetst ingeval van een geschil tussen ondernemer 
en ondernemingsraad over het gebruik van een bepaalde voorziening. 
Deze leden veronderstelden dat het om geschillen gaat die zo bedrijfsge-
bonden zijn dat een beslissing door de bedrijfscommissie meer in de 
rede ligt. 

Aan het artikel waar het hier om gaat (artikel 17 van de Wet op de 
ondernemingsraden) heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 27 juni 1986 
(N.J. 1987, 505) uitleg gegeven. Op grond van die uitleg zal de kanton-
rechter, wil een ondernemingsraad met succes een aanspraak kunnen 
doen gelden op een voorziening als bedoeld in artikel 17, eerste lid, 
moeten beoordelen of aan twee voorwaarden is voldaan: kan de onder-
nemer over de desbetreffende voorziening beschikken en heeft de onder-
nemingsraad de gevraagde voorziening voor zijn taak redelijkerwijs 
nodig. 

Een beslissing op deze vragen komt ons niet specifiek bedrijfsge-
bonden voor in die zin dat diepgaande kennis van de bedrijfstak waartoe 
de onderneming behoort een vereiste is. 

Ten aanzien van de eerste vraag heeft de Hoge Raad namelijk uitge-
sproken dat artikel 17, eerste lid, niet de strekking heeft om mede te 
beslissen op de vraag of de ondernemer een bepaalde, niet in de onder-
neming aanwezige voorziening, ten behoeve van de ondernemingsraad 
dient aan te schaffen, resp. een reeds in de onderneming aanwezige 
(mede) door de ondernemingsraad gebruikte voorziening mag afstoten. 

Beslissend voor deze eerste vraag is derhalve enkel of de ondernemer 
in feite over de voorziening beschikt. 

Voor een antwoord op de tweede vraag is, behalve inzicht in taken en 
bevoegdheden van ondernemingsraden in het algemeen, ook inzicht in 
de specifieke omstandigheden van de betreffende onderneming nodig. 
Niet zozeer diepgaande kennis van de bedrijfstak als wel kennisneming 
van de door partijen aangevoerde argumenten is daartoe vooral relevant. 
Overigens wijzen wij er op dat in onze voorstellen bij geschillen als 
bovenbedoeld, de bedrijfscommissie een belangrijke bemiddelende en 
adviserende taak heeft. 

/ 'kei I, onderdeel O 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden enige vragen met 
betrekking tot de in dit artikel geregelde faciliteiten voor onderne-
mingsraad- en commissieleden. Zo vroegen zij of de in het eerste lid 
voorgestelde formulering niet onnodig beperkend is. Zij wezen er op, dat 
er vele noodzakelijke activiteiten van ondernemingsraadleden denkbaar 
zijn die niet behoren tot 'onderling beraad', 'overleg met andere 
personen' en 'kennisneming van de arbeidsomstandigheden in de onder-
neming' en verzochten de regering een minder restrictieve, zo mogelijk 
een algemene, formulering te overwegen. 

Wij zijn van mening dat een andere formulering als door deze leden 
bedoeld niet nodig en daarom ook niet wenselijk is. 

Niet nodig, aangezien er ons inziens geen misverstand over kan 
bestaan dat andere, niet met name genoemde, noodzakelijke activiteiten 
van ondernemingsraad" en commissieleden behoren tot het onderne-
mingsraad- c.q. commissiewerk waarvoor faciliteiten worden toegekend. 
Van de activiteiten die de wet noemt is niet meteen vanzelfsprekend dat 
de ondernemer daarvoor faciliteiten moet verlenen. Vandaar ook dat de 
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wet deze activiteiten met zoveel woorden noemt. In de praktijk wordt bij 
de totstandkoming van afspraken binnen de onderneming geen strikt 
onderscheid gemaakt naar gelang activiteiten wel of niet met zoveel 
woorden in de wet worden genoemd. Overigens zullen ons inziens niet 
uitdrukkelijk genoemde activiteiten toch reeds vallen onder één der wel 
genoemde categorieën. Wij denken daarbij met name aan het voorbe-
reiden van vergaderingen, het uitvoeren van besluiten van onderne-
mingsraad of commissie(s), het voeren van telefoongesprekken, het 
opstellen van brieven en nota's, e tc , welke activiteiten veelal juist hetzij 
in onderling verband, hetzij in (de vorm van) overleg met anderen zullen 
plaatsvinden. 

Niet wenselijk achten wij een andere, ruimere, formulering omdat deze 
onbedoeld zou kunnen leiden tot de veronderstelling dat er sprake is van 
een materiële wijziging. De toevoeging «kennisneming van de arbeids-
omstandigheden in de onderneming» wordt door ons dan ook niet als 
een dergelijke wijziging beschouwd, maar als een verduidelijking van de 
huidige strekking van dit artikellid. In die zin menen wij - dit in antwoord 
op een desbetreffende vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. -
wel degelijk het advies van de SER te hebben gevolgd. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen voorts de formulering 
van het derde lid aan te passen in die zin, dat voor de overdracht van 
recht op scholing en vorming door de ondernemingsraad aan leden van 
zijn v.g.w.-commissie het niet noodzakelijk is dat aan die 
v.g.w.-commissie rechten en bevoegdheden zijn overgedragen. Zij 
stelden zich voor, dat ook wanneer een dergelijke commissie slechts 
adviserende taken heeft, het volgen van scholing bijzonder nuttig kan 
zijn. 

Wij erkennen het laatste gaarne. Het is ook geenszins onze bedoeling 
in dat geval de overdracht van scholings-en vormingsrechten te beletten. 

Wij zouden echter aan de voorgestelde formulering willen vasthouden 
om daarmee duidelijk tot uitdrukking te brengen dat de v.g.w.-commissie 
slechts van de ondernemingsraad afgeleide bevoegdheden kan uitoe-
fenen. Op deze wijze wordt ook duidelijker het noodzakelijke verband 
gelegd tussen deze bepaling en die van artikel 15, tweede lid, van de 
wet, waarin de rechten en bevoegdheden van ondememingsraadscom-
missies worden geregeld. 

In het kader van dit artikel vroegen de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. tenslotte de visie van de regering op de ontwikkeling van de 
scholingsbehoefte in relatie tot de invoering van de Arbowet. 

Daarover zouden wij willen opmerken dat de scholingsbehoefte naar 
haar aard een aangelegenheid is die zich in de praktijk ontwikkelt en zich 
aanpast aan de omstandigheden. De inwerkingtreding van de Arbowet 
heeft ertoe geleid dat de aandacht voor de arbeidsomstandigheden sterk 
is toegenomen. Vast staat dat ondernemingsraadleden en leden van 
v.g.w-commissies meer dan voorheen behoefte hebben aan ontwikkeling 
van hun kennis van de arbeidsomstandigheden en (wettelijke) regelingen 
daaromtrent. Aan de andere kant is het niet onaannemelijk, dat de 
behoefte aan kennis op andere terreinen zal verminderen, met name daar 
waar zich geen actuele ontwikkelingen voordoen. Dit zal leiden tot 
verschuivingen in de belangstelling. Deze verschuivingen leiden op hun 
beurt tot wijzigingen in het cursusaanbod. De praktijk van de scholingsin-
stituten bevestigt dit. 

Artikel I, onderdeel S 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. achtten het bijzonder onbevre-
digend wanneer de mogelijkheid van de ondernemingsraad om rechtsge-
dingen te voeren, blijvend beperkt zou worden door de verplichte 
instemming van de ondernemer terzake van de voor rechtsbijstand te 
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maken kosten. In dit licht hebben zij de regering gevraagd haar 
standpunt om vooralsnog de huidige regeling te handhaven, te herover-
wegen. Daarbij hebben zij gewezen op het door de Raad van State in zijn 
advies geciteerde standpunt van de toenmalige Minister van Justitie 
(1978) dat het de «koninklijke en juiste weg» is dat een onderneming die 
een conflict in zich heeft dat door de rechter moet worden opgelost, in 
haar totaliteit voor de kosten hiervan opdraait. Voorts zouden deze leden 
bij de heroverweging door de regering betrokken willen zien de door de 
vakbeweging geopperde mogelijkheid een onderlinge verzekering van 
ondernemingen tegen de kosten van rechtsgedingen van ondernemings-
raden mogelijk te maken. Ook de leden van de fractie van de V.V.D. en 
het lid van de fractie van de R.P.F, hebben soortgelijke vragen gesteld. 

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State hebben wij 
besloten onze aanvankelijke voorstellen met betrekking tot een 
voorziening in de kosten van rechtsbijstand voor ondernemingsraden 
terug te nemen en vooralsnog de huidige regeling te handhaven. 
Vooralsnog, omdat naar onze mening handhaving van de huidige 
regeling de voorkeur verdiende boven - door ons mede overwogen -
alternatieve mogelijkheden. Uit het navolgende zal blijken dat wij die 
mening ook thans nog - na heroverweging - zijn toegedaan. Het moge 
evenwel duidelijk zijn dat ook wij - de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. hebben daar terecht op gewezen - van mening zijn dat het 
wettelijk recht van de ondernemingsraad om zich bij een conflict met de 
ondernemer tot de rechter te wenden, niet belemmerd mag worden door 
een financiële afhankelijkheid van diezelfde ondernemer. Nu is dit onder 
de huidige regeling zeker niet in absolute zin het geval. Bij weigering van 
de ondernemer om de proceskosten te betalen kan de ondernemingsraad 
immers een beroep doen op de Wet rechtsbijstand aan on- en minver-
mogenden. Toepassing van deze wet op een ondernemingsraad van een 
solvente onderneming kan echter - zeker maatschappelijk gezien - als 
oneigenlijk gebruik beschouwd worden. Bovengenoemde leden hebben 
gewezen op alternatieve mogelijkheden zoals een rechtsbijstandsfonds 
of een verplichte rechtsbijstandsverzekering. Ook aan deze voorzieningen 
zijn evenwel belangrijke nadelen verbonden. Een door de gezamenlijke 
ondernemers gefinancierd rechtsbijstandsfonds - welk alternatief 
overigens door een kleine meerderheid var de SER, bestaande uit de 
werkgeversleden en vijf Kroonleden, is verworpen - brengt door de 
noodzaak van een beherend administratief apparaat hoge extra kosten 
mat zich mee en het laat zich denken dat er van een dergelijke 
voorziening voorts een sterke «aanzuigende werking» uitgaat. Een 
verplichte rechtsbijstandsverzekering voor ondernemingen neemt een 
belangrijk deel van de individuele verantwoordelijkheid weg, terwijl het 
risico in feite niet zo groot is dat de gemiddelde onderneming dat niet 
zélf zou kunnen dragen. 

De Raad van State heeft de «koninklijke en juiste weg» gememoreerd, 
die in de praktijk hierop neerkomt dat de ondernemer vrijwillig de totale 
kosten van een proces met de ondernemingsraad voor zijn rekening 
neemt als er een grond is voor het proces, de ondernemingsraad - als 
vertegenwoordiger van het personeel - daar een belang bij heeft en de 
onderneming de kosten kan dragen. 

Inmiddels hebben wij in kringen van advocaten die praktijkervaring 
hebben met rechtsgedingen voor de ondernemingsraad steekproefgewijs 
onderzoek verricht naar de mate waarin ondernemers de «koninklijke en 
juiste weg» plegen te volgen. Daaruit is ons gebleken dat de onder-
nemers in de meeste gevallen de totale proceskosten voor hun rekening 
nemen. Uitzonderingen worden met name gevonden bij sommige 
welzijnsinstellingen (die onvoldoende financiële draagkracht aanvoeren) 
en een klein aantal «principiële weigeraars», waaronder enkele zeer grote 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 583, nr. 6 22 



bedrijven. Gezien dit recente beeld kan zowel overwogen worden om de 
huidige regeling te handhaven (in de verwachting dat de enkele «princi-
piële weigeraars» toch wel spoedig hun standpunt zullen bijstellen), als 
om het beginsel van de «koninklijke en juiste weg», dat blijkbaar in de 
praktijk een brede ondersteuning geniet van betrokkenen, in de 
wetgeving te bevestigen. In het laatste geval kan worden aangesloten bij 
de regeling die thans in het wetsvoorstel is neergelegd voor de kosten 
van het raadplegen van een deskundige. Dit zou inhouden dat de kosten 
voor rechtsbijstand vooraf ter kennis dienen te worden gebracht van de 
ondernemer die dan de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken. Indien 
ondernemer en ondernemingsraad geen overeenstemming bereiken zal 
de kantonrechter c.q. de geadieerde rechter kunnen toetsen of de kosten 
redelijkerwijze nodig zijn voor de vervulling van de taak van de onderne-
mingsraad. Daarbij kunnen ook de hoogte van de kosten en de financiële 
draagkracht van de ondernemer aan de orde komen. Als de financiële 
draagkracht van de ondernemer ontoereikend blijkt, kan de onderne-
mingsraad alsnog een beroep doen op de Wet rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden. Nadeel van deze regeling is echter dat bij een 
weigering van de ondernemer om de kosten van rechtsbijstand voor de 
ondernemingsraad te betalen, altijd een rechtsgeding nodig is om de 
financiële positie van de ondernemingsraad vast te stellen. Deze compli-
catie kan in de praktijk een extra belemmering vormen voor de onderne-
mingsraad om het eigenlijke geding aanhangig te maken. Gelet op deze 
omstandigheid menen wij in onze afweging - mede gelet op de praktijk -
uiteindelijk toch de voorkeur te moeten geven aan handhaving van de 
huidige regeling. 

De leden van de fractie van de V V D . hebben gevraagd of de tekst van 
het eerste en tweede lid van artikel 22 in onderling verband niet conform 
de verwachtingen van de MHP tot verwarring leidt. 

Wij hebben kennis genomen van de bedoelde brief van de vakcentrale 
M.H.P. d.d. 29 september 1988 aan de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. In deze brief wordt 
door ons inziens onvolledige bestudering van het wetsvoorstel en de 
daarbij behorende toelichting een aantal misverstanden opgeroepen. De 
vraag van de leden van de fractie van de V V D . heeft betrekking op zo'n 
misverstand. De brief van de M.H.P. suggereert namelijk dat het eerste 
en tweede lid van artikel 22 met elkaar in tegenspraak zijn. Dit is niet het 
geval. De hoofdregel, namelijk dat de kosten die redelijkerwijze noodza-
kelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad ten 
laste van de ondernemer komen, staat in het eerste lid. Het tweede lid 
geeft beperkende bepalingen voor twee bijzondere kostensoorten. Ten 
aanzien van het raadplegen van deskundigen dient de ondernemer 
tevoren van de te maken kosten op de hoogte te worden gesteld. Hij kan 
dan bezwaar maken, welk bezwaar zo nodig getoetst kan worden door de 
kantonrechter aan de in het eerste lid opgenomen norm. Als de onder-
nemer niet tevoren over de kosten van het raadplegen van een 
deskundige is ingelicht, hoeft hij in het geheel niet te betalen. De kosten 
van het voeren van rechtsgedingen hoeft de ondernemer alleen te 
betalen als hij daarin toestemt. In beide laatste gevallen vindt er dus 
géén toetsing plaats door de kantonrechter aan de norm van het eerste 
lid. 

Artikel I, onderdeel T 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben gevraagd wie voor de 
proceskosten in een geschil tussen ondernemer en ondernemingsraad 
opdraait, indien de ondernemer daartoe niet bereid is. 
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In een rechtsgeding tussen ondernemer en ondernemingsraad betaalt 
de ondernemer altijd zijn eigen proceskosten. De proceskosten van de 
ondernemingsraad hoeft hij alleen te betalen als hij daarin toestemt. Als 
de ondernemer weigert om de proceskosten van de ondernemingsraad te 
betalen (artikel 22, tweede lid), komen deze kosten via de toepassing van 
de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden ten laste van de 
overheid, tenzij de rechter de ondernemer volgens de regels van het 
burgelijk procesrecht veroordeelt tot het geheel of gedeeltelijk betalen 
van de proceskosten van de ondernemingsraad. Dit laatste kan met name 
het geval zijn als de ondernemer het geding heeft verloren. 

Artikel I, onderdeel V 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen zich af waarom het 
onderhavige wetsvoorstel de mogelijkheid biedt om, bij onenigheid over 
het uitnodigen van een deskundige in de overlegvergadering, een 
beslissing door de kantonrechter te forceren. Ware het niet beter, zo 
vroegen zij, de uiteindelijke beslissing aan de overlegvergadering over te 
laten? 

Wij stellen voorop, dat de door ons voorgestelde regeling slechts een 
nieuwe vertaling is van de huidige in het zesde lid opgenomen regeling. 
Daarin is bepaald dat bij bezwaar van ondernemer of ondernemingsraad 
tegen het uitnodigen van een deskundige in de overlegvergadering, 
wordt beslist door de bedrijfscommissie. Overeenkomstig het 
uitgangspunt van dit wetsvoorstel, de beslissende taak van de bedrijfs-
commissie te doen overgaan naar de kantonrechter, is in het gewijzigde 
zesde lid de bezwaarregeling bij de bedrijfscommissie vervangen door 
een procedure bij de kantonrechter, na bemiddeling en advies van de 
bedrijfscommissie. Materieel is de regeling niet gewijzigd. 

Aan de leden van de fractie van de V.V.D. kan worden toegegeven dat 
de voorgestelde regeling wat omslachtig is. Een procedure, na bemid-
deling en advies van de bedrijfscommissie, bij de kantonrechter, kan 
enige tijd in beslag nemen. Op het eerste gezicht lijken eenvoudiger 
regelingen voor de hand te liggen. Wij hebben deze ook overwogen. Zo 
zou een mogelijkheid zijn te bepalen dat bij bezwaar van ondernemer c.q. 
ondernemingsraad tegen het uitnodigen van een deskundige, deze niet 
tot de overlegvergadering wordt toegelaten. Een andere mogelijkheid is 
het spiegelbeeld van die regeling: de deskundige wordt, ondanks 
bezwaar van ondernemer of ondernemingsraad, steeds toegelaten. Het 
voordeel van een dergelijke regeling is gelegen in haar eenvoud, het 
nadeel in haar inflexibele karakter als gevolg van het ontbreken van een 
toetsingsinstantie. Wij geven daarom de voorkeur aan de door ons 
voorgestelde «vertaling» van de huidige regeling. Hiermee volgen wij het 
op dit punt unanieme advies van de Sociaal-Economische Raad van 24 
oktober 1986. De Raad heeft in dat advies overigens - eveneens 
unaniem - de verwachting uitgesproken dat het slechts hoogst zelden zal 
voorkomen dat ondernemer en ondernemingsraad een geschil over de 
toelating van een externe deskundige tot de overlegvergadering niet 
kunnen bijleggen. In deze door ons gedeelde opvatting ligt tevens het 
antwoord besloten op de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. 
naar de frequentie van onenigheden in de praktijk. 

De vraag van meergenoemde leden, of wij niet bevreesd zijn dat de 
overlegvergadering wordt gewijzigd in een vergadering van deskundigen, 
beantwoorden wij ontkennend. Als gezegd wordt materieel de nu 
geldende regeling gehandhaafd. De in de praktijk met die regeling 
opgedane ervaring geeft tot vrees voor een «deskundigenvergadering» 
geen aanleiding. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen voorts nog waarom in 
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de voorgestelde bepaling de verwijzing naar artikel 16 van de wet is 
geschrapt. De reden hiervoor is eenvoudig deze, dat de thans geldende 
bepaling inzake het uitnodigen van deskundigen in de overlegvergadering 
wel de ondernemer, maar niet de ondernemingsraad met zoveel woorden 
noemt als tot uitnodigen bevoegd. Voor wat betreft de bevoegdheid van 
de ondernemingsraad verwijst de huidige bepaling naar artikel 16, waarin 
wordt geregeld de bevoegdheid van de ondernemingsraad deskundigen 
uit te nodigen voor zijn eigen vergadering. Wij hebben deze indirecte 
redactie gewijzigd in een bepaling die direct de ondernemingsraad 
noemt als bevoegd tot het uitnodigen van deskundigen in de overlegver-
gadering. De verwijzing naar de in artikel 16 van de wet met zoveel 
woorden genoemde bevoegdheid van de ondernemingsraad kon 
daarmee vervallen. De overige, meer huishoudelijke, bepalingen in artikel 
16 achten wij zo vanzelfsprekend dat daarvoor in het onderhavige artikel 
niet een verwijzing behoefde te worden opgenomen. 

Artikel I, onderdeel Y 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben met betrekking tot de 
toelichting op het voorgestelde derde lid opgemerkt dat hen daaruit 
onvoldoende duidelijk werd of hier niet een essentieel medezeggen-
schapsrecht wordt verdrongen door een bevoegdheid van een extern 
orgaan, de Arbeidsinspectie. 

Wij hebben mede om die reden met betrekking tot de rechten en 
bevoegdheden van de ondernemingsraad op het terrein van de arbeids-
omstandigheden in het Algemeen Deel van deze memorie enkele opmer-
kingen gemaakt, waarnaar wij thans willen verwijzen. 

De volgende casusposities, die zijn ontleend aan een brief d.d. 12 
september 1988 van de Federatie Nederlandse Vakbeweging aan de 
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede 
Kamer en waarop de leden van de fractie van de P.v.d.A. de reactie van 
de regering hebben gevraagd, dienen ter illustratie. 

a. Een ondernemer is krachtens artikel 18 Arbowet verplicht een 
bedrijfsgezondheidsdienst aan zich te verbinden. Tot naleving van die 
verplichting kan hij een eigen, enkelvoudige, dienst instellen dan wel zich 
aansluiten bij een gezamenlijke dienst. In casu koos de ondernemer voor 
het tweede alternatief. Na verloop van tijd wenst hij echter zijn 
aansluiting bij de gezamenlijke dienst te beëindigen en een eigen dienst 
in te stellen. 

b. Een ondernemer stelt aan zijn werknemers beschermingsmiddelen 
ter beschikking. Op enig moment is hij voornemens zijn werknemers het 
gebruik van die middelen voor te schrijven hoewel uit de Arbowet niet 
een verplichting tot gebruik voortvloeit. 

c. Een ondernemer is voornemens zijn werknemers, op grond van het 
bij of krachtens de Arbowet bepaalde, beschermingsmiddelen ter 
beschikking te stellen. In het wettelijk voorschrift is bepaald, dat de 
middelen «passend» en «doelmatig» moeten zijn. 

ad a 
Uit de Arbowet vloeit niet voort dat de Arbeidsinspectie aanwijzingen 

kan geven omtrent de vorm van de geneeskundige zorg. Een besluit van 
de ondernemer om een eigen bedrijfsgezondheidsdienst in te stellen is 
dan ook, evenals een besluit om aan te sluiten bij een gezamenlijke 
dienst, instemmingsplichtig. 

ad b 

Onder b. gaat het om een voorgenomen besluit van de ondernemer ten 
aanzien van een regeling met betrekking tot de arbeidsomstandigheden 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 583, nr. 6 25 



waartoe de Arbowet niet verplicht en waaromtrent derhalve geen eis kan 
worden gegeven of een aanwijzing kan worden gesteld. Hiervoor is de 
instemming van de ondernemingsraad vereist. 

ad c 
In de casus onder c. is de ondernemer op grond van het bij of 

krachtens de Arbowet bepaalde verplicht persoonlijke beschermingsmid-
delen te verstrekken die «passend» en «doelmatig» moeten zijn. Bij 
verschil van mening over de vraag óf de ondernemer aan die verplichting 
(«passend» en «doelmatig») voldoet, kan de ondernemingsraad een 
beslissing van de Arbeidsinspectie uitlokken. In zoverre als de beslissing 
van de Arbeidsinspectie de ondernemer bij het ter beschikking stellen 
van de persoonlijke beschermingsmiddelen vrijheid laat in de keuze uit 
alternatieven om aan de beslissing van de Arbeidsinspectie te voldoen, is 
die keuze onderworpen aan het instemmingsrecht van de onderne-
mingsraad. 

Wij vertrouwen er op dat uit het bovenstaande genoegzaam blijkt dat 
de strekking van ons voorstel allerminst is een essentieel medezeggen-
schapsrecht van de ondernemingsraad te verdringen door een 
bevoegdheid van een extern orgaan, de Arbeidsinspectie. Het gaat 
slechts om het uit de weg ruimen van de samenloop in procedures van 
beide wetten. Voorts moge duidelijk zijn dat wij het door de leden van de 
fractie van de V.V.D. gesignaleerde bezwaar van de vakcentrale M.H.P. 
dat het «moeilijk zal zijn te beoordelen wanneer de Arbeidswet (bedoeld 
zal zijn: de Arbowet) kan worden toegepast» niet onderschrijven. 

Het spreekt vanzelf, dat, zoals de leden van de fractie van de V.V.D. 
terecht opmerkten, het instemmingsrecht van de ondernemingsraad ten 
aanzien van regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en 
welzijn in verband met de arbeid, ook begrensd zal zijn door eventuele 
andere dan in de Arbowet neergelegde dwingendrechtelijke bepalingen. 
Overigens geldt dit evenzeer voor de andere in het onderhavige artikel 
genoemde onderwerpen ten aanzien waarvan de ondernemingsraad 
instemmingsrecht heeft. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. bepleitten een eenvoudiger 
procedure voor het geval de ondernemer in gebreke blijft om aan de 
ondernemingsraad mededeling te doen van een besluit als bedoeld in 
artikel 27, eerste lid, dat hij heeft genomen zonder de instemming van de 
ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter. Daarbij 
vragen zij of de nietigheid van zo'n besluit niet van rechtswege kan 
intreden op grond van het enkele feit dat de ondernemer verzuimt deze 
verplichte mededeling te doen. 

In de thans geldende regeling, waarin het wetsvoorstel geen veran-
dering brengt, is de nietigheid van artikel 27, vijfde lid, een relatieve: zij 
geldt alleen als de ondernemingsraad er schriftelijk een beroep op doet. 
Dit heeft uit een oogpunt van rechtszekerheid belangrijke voordelen 
boven een regeling van absolute nietigheid, waarbij de nietigheid recht-
streeks uit de wet voortvloeit. Na het besluit van de ondernemer heeft de 
ondernemingsraad nog een maand om af te wegen of hij de betreffende 
zaak de moeite waard acht om een beroep op de nietigheid van het 
besluit van de ondernemer te doen. Met het beroep van de onderne-
mingsraad op nietigheid staat overigens nog niet onomstotelijk vast dat 
het besluit van de ondernemer ook nietig is, omdat het beroep van de 
ondernemingsraad ook ten onrechte kan zijn gedaan. Soms blijkt pas na 
een lange procedure dat de ondernemingsraad een beroep heeft gedaan 
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op de nietigheid van een besluit dat geen besluit was als bedoeld in 
artikel 27, eerste lid, en ten aanzien waarvan de ondernemer dus ook niet 
verplicht was tot de mededeling als bedoeld in artikel 27, tweede lid (zie 
bijvoorbeeld de twee recente arresten van de Hoge Raad d.d. 7 oktober 
1988 over de interpretatie van het begrip arbeidsreglement in artikel 27, 
eerste lid, onderdeel a). Onzekerheid over de geldigheid of nietigheid van 
een besluit van de ondernemer, dat gevolgen heeft voor de rechtspositie 
van de in de onderneming werkzame personen, dient echter zoveel 
mogelijk te worden vermeden. 

Wanneer de regeling van relatieve nietigheid wordt vervangen door 
een regeling van absolute nietigheid in geval de ondernemer verzuimt om 
aan de ondernemingsraad mee te delen dat hij een besluit op grond van 
artikel 27, eerste lid, heeft genomen, wordt deze onzekerheid aanzienlijk 
vergroot, omdat dan in beginsel elke door de ondernemer niet aan de 
ondernemingsraad meegedeelde regeling met betrekking tot het sociaal 
beleid in de onderneming van rechtswege nietig zou zijn. Op die 
nietigheid zou dan door iedere in de onderneming werkzame persoon, 
ongeacht het standpunt van de ondernemingsraad en zonder gebon-
denheid aan een termijn, derhalve ook nog na lange tijd een beroep 
kunnen worden gedaan. Dit achten wij zeer onwenselijk. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. 
of een beroep op nietigheid van de ondernemingsraad de ondernemer op 
eenvoudige wijze tot een civiele procedure kan dwingen, merken wij het 
volgende op. In het nieuw voorgestelde derde lid van artikel 36 zijn 
bijeengebracht de huidige procedure van artikel 36, derde lid, tweede 
volzin, en de huidige procedure van artikel 27, vijfde lid, derde volzin, 
welke procedures min of meer eikaars spiegelbeeld vormen. Deze proce-
dures zijn in één lid bijeengebracht om in procedureel opzicht een 
stroomlijning te bereiken. Hiermee is niet beoogd om wijziging te 
brengen in de onderlinge verhouding van deze twee procedures. Te dien 
aanzien blijft dan ook van betekenis de beslissing van de Hoge Raad van 
27 september 1985 (N.J. 1986, nr. 339) welke erop neerkomt, dat de 
ondernemer die van oordeel is dat de ondernemingsraad ten onrechte 
een beroep heeft gedaan op de nietigheid van zijn besluit, niet verplicht 
is om zelf een desbetreffende verklaring aan de kantonrechter te vragen, 
maar zijn standpunt ook bij wijze van verweer tegen een verzoek van de 
ondernemingsraad op grond van artikel 36, derde lid, eerste volzin 
(nieuw), naar voren kan brengen. Voorts is de procedure voor de onder-
nemer in die zin versoepeld, dat hij bij zijn verzoek aan de kantonrechter 
op grond van artikel 36, derde lid, tweede volzin, niet meer gebonden is 
aan de thans geldende termijn van een maand nadat de onderne-
mingsraad een beroep op nietigheid heeft gedaan. 

Artikel I, onderdeel FF 

De leden van de fractie van D66 hebben opgemerkt dat naar hun 
mening artikel 35a alleen van toepassing dient te zijn op zelfstandige 
ondernemingen en niet op vestigingen van grote bedrijven. 

Wij wijzen deze leden er op dat volgens de huidige wettekst artikel 35a 
van toepassing is op alle ondernemingen waarin in de regel minder dan 
100 personen werkzaam zijn, ongeacht of deze ondernemingen geheel 
zelfstandig functioneren, dan wel deel uitmaken van een groep of 
concern. Door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken te Tilburg vindt 
thans een onderzoek plaats naar het functioneren van ondernemings-
raden in kleine ondernemingen, waarover begin volgend jaar wordt 
gerapporteerd. Het door deze leden gesignaleerde punt - dat overigens 
buiten het kader van dit wetsvoorstel valt - zal bij de evaluatie van de 
resultaten van het onderzoek worden betrokken. 
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Artikel I, onderdeel HH 

De voorgestelde verruiming van de kring van degenen die bij de 
kantonrechter een verzoek op grond van artikel 36, eerste lid, kunnen 
indienen tot «iedere belanghebbende» is voor de leden van de fracties 
van de P.v.d.A., de V.V.D. en de S.G.P. aanleiding geweest tot het vragen 
van een nadere verduidelijking. 

Deze bepaling vormt de neerslag van het aloude adagium, dat wie 
geen belang heeft, ook geen actie heeft. De wet laat de invulling van het 
- flexibele - begrip «belanghebbende» over aan de rechtspraak. Aan de 
leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. kan worden geant-
woord dat hieronder niet alleen begrepen kunnen zijn de in de betrokken 
onderneming of bedrijfstak werkzame organisaties van werknemers, die 
in de onderneming leden hebben, maar ook individuele werknemers die 
in de onderneming werkzaam zijn, de ondernemingsraad en de onder-
nemer zelf (wanneer deze van oordeel is dat de ondernemingsraad in zijn 
definitief reglement een of meer bepalingen heeft opgenomen die in 
strijd zijn met de wet of die een goede toepassing van deze wet in de 
weg staan). 

De leden van de fractie van de S G P . constateerden terecht dat de 
voorgestelde vervanging van de huidige beginwoorden van artikel 36, 
eerste lid, door het begrip «iedere belanghebbende» ook in die zin een 
verruiming betekent, dat onder «iedere belanghebbende» ook begrepen 
kunnen zijn werknemers die niet kiesgerechtigd zijn. Deze verruiming 
houdt mede hiermee verband dat in het voorgestelde artikel 6, vijfde lid, 
aan de ondernemingsraad de bevoegdheid wordt gegeven om in zijn 
reglement af te wijken van het bepaalde in artikel 6, tweede en derde lid, 
omtrent het actief en passief kiesrecht. Werknemers die op deze wijze 
door de ondernemingsraad van het actief kiesrecht zijn uitgesloten 
behoren - naar ons oordeel - echter de mogelijkheid te hebben om 
hiertegen bij de kantonrechter bezwaar te maken door het indienen van 
een verzoek op grond van artikel 36, eerste lid. 

Deze leden vroegen voorts of ook niet in de onderneming werkzame 
personen, zoals gezinsleden van werknemers of concurrerende onder-
nemers, onder het begrip «iedere belanghebbende» kunnen vallen. 

Wij achten het in bijzondere omstandigheden denkbaar dat ook niet in 
de onderneming werkzame personen, die een bepaalde band hebben met 
een onderneming en om die reden geacht kunnen worden belang te 
hebben bij de totstandkoming en vormgeving van de medezeggenschap 
in die onderneming, door de rechter als belanghebbenden kunnen 
worden aangemerkt. Te denken valt ook aan familieleden of organisaties 
die opkomen voor de belangen van (groepen van) \ jrsoneelsleden. 
Concurrerende ondernemers vallen niet onder het begrip «iedere belang-
hebbende», omdat de totstandkoming en vormgeving van de medezeg-
genschap in een onderneming uitsluitend een zaak moet blijven van alle 
bij die onderneming betrokkenen, en niet van de concurrentie. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gevraagd waarom in de 
voorgestelde tekst van artikel 36, derde lid, is vervallen de mogelijkheid 
voor «iedere in de onderneming werkzame persoon» om een verzoek in 
te dienen de ondernemer te verplichten zich te onthouden van uitvoering 
of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in artikel 27, vijfde lid. 

Het voorstel om «iedere in de onderneming werkzame persoon» niet 
meer op te nemen in artikel 36, derde lid, hangt samen met de in het 
wetsvoorstel beoogde vereenvoudiging en stroomlijning in procedureel 
opzicht. In het voorgestelde artikel 36, derde lid, zijn samengevoegd 
twee verzoekschriftprocedures die de ondernemingsraad en de onder-
nemer over en weer bij de kantonrechter tegen elkaar kunnen instellen. 
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De ondernemingsraad treedt hierbij - hetzij als verzoeker, hetzij als 
verweerder - op als vertegenwoordiger van de collectiviteit van 
werknemers, zoals eveneens het geval is wanneer hij ingevolge artikel 
27, vijfde lid, schriftelijk een beroep doet op de nietigheid van een 
ondernemersbesluit als bedoeld in artikel 27, eerste lid. 

Sedert de herziening van september 1979 kent de Wet op de onderne-
mingsraden niet langer voor individuele werknemers de mogelijkheid om 
een beroep te doen op de nietigheid van een ondernemersbesluit als 
bedoeld in artikel 27, eerste lid. Dit recht kan thans alleen worden uitge-
oefend door de ondernemingsraad als vertegenwoordiger van de collecti-
viteit van werknemers. In het verlengde hiervan achten wij het juist en 
een procedurele vereenvoudiging om ook het sequeel van een beroep op 
nietigheid, te weten het recht om een verzoek in te dienen op grond van 
artikel 36, derde lid, uitsluitend toe te kennen aan de ondernemingsraad. 

Individuele werknemers die door een besluit van de ondernemer als 
bedoeld in artikel 27, eerste lid, in hun rechten worden geschaad kunnen 
terzake een normale procedure met betrekking tot een arbeidsovereen-
komst tegen de ondernemer instellen, waarop van toepassing zijn de 
artikelen 125a-125f van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
Deze mogelijkheid bestaat zowel in het geval dat de ondernemingsraad 
een beroep op de nietigheid van het ondernemersbesluit heeft gedaan, 
als in het geval dat de ondernemingsraad dit heeft nagelaten dan wel 
met het ondernemersbesluit heeft ingestemd. 

De leden van de fractie van de V.V.D. hebben gevraagd waarom wij -
in afwijking van het SER-advies en de kritische kanttekeningen van de 
Raad van State - voorstellen om het hoger beroep van de uitspraken van 
de kantonrechter te concentreren bij de ondernemingskamer van het 
gerechtshof te Amsterdam. 

In de eerste plaats merken wij op dat de kanttekeningen van de Raad 
van State geen betrekking hadden op onze keuze voor de ondernemings-
kamer als appèl-instantie, maar op de onduidelijkheid in de aanvankelijke 
wettekst en toelichting over de vraag of beroep in cassatie op de Hoge 
Raad mogelijk is. 

In de tweede plaats heeft de summiere argumentatie van de SER in 
zijn advies van 24 oktober 1986 onder punt 2 ons niet kunnen overtuigen 
van de bezwaren die verbonden zouden kunnen zijn aan ons voorstel om 
het hoger beroep te concentreren bij de ondernemingskamer van het 
gerechtshof te Amsterdam. Geenszins duidelijk is waarom dit voorstel 
het burgerlijk procesrecht nodeloos zou compliceren. Wij menen dat juist 
het tegendeel het geval is: de ondernemingskamer heeft sedert de 
invoering van het beroepsrecht op grond van artikel 26 van de Wet op de 
ondernemingsraden in 1979, voor ondernemingsraden en ondernemers 
inmiddels een vertrouwde naam gekregen. Het openstellen van hoger 
beroep van alle kantonrechtersbeschikkingen op grond van artikel 36 bij 
deze ene vertrouwde instantie lijkt ons dan ook een heldere en 
eenvoudige oplossing. Wij hebben over ons voorstel de voorzitter van de 
ondernemingskamer geraadpleegd, die geantwoord heeft deze concen-
tratie van het hoger beroep zinvol te achten. De in de Memorie van 
Toelichting genoemde argumenten voor ons voorstel hebben de F.N.V. 
alsnog overtuigd, zoals blijkt uit de brit-f van de F.N.V. van 12 september 
1988 (blz. 14, punt 23). Ook in de juridische vakpers wordt onze keuze 
voor de ondernemingskamer als appèl-instantie een gelukkige keuze 
genoemd. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen voorts of de aanbeve-
lingen, gedaan door de Staatscommissie Rechterlijke Organisatie er niet 
voor pleiten om van uitspraken van de kantonrechter de mogelijkheid van 
hoger beroep open te stellen bij de arrondissementsrechtbanken. Het 
antwoord luidt ontkennend. In het Eindrapport van genoemde Staats-
commissie (deel I, juni 1984) wordt op dit punt aanbevolen: 
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- een model van rechtspraak in twee feitelijke instanties; 
- een geïntegreerd gerecht van eerste aanleg; 
- de mogelijkheid van hoger beroep op een gerechtshof van alle 

uitspraken door het gerecht van eerste aanleg, dus ook van uitspraken 
die in de huidige rechterlijke organisatie door de kantonrechter worden 
gedaan en waartegen thans hoger beroep openstaat bij de rechtbank. 

Onze voorstellen liggen in de lijn van deze aanbevelingen. 
Omtrent de aard van de geschillen die in ons voorstel aan de onderne-

mingskamer kunnen worden voorgelegd zouden wij nog het volgende 
willen opmerken. 

Artikel 36 heeft betrekking op zeer uiteenlopende geschillen, 
waaronder een aantal zeer zwaarwegende zoals bijvoorbeeld geschillen 
over het instellen van een ondernemingsraad, over het samenvoegen en 
splitsen van ondernemingen, over de omvang van het instemmingsrecht 
van de ondernemingsraad op grond van artikel 27, eerste lid, over het 
informatierecht, e tc . Over een aantal van dit soort zaken zijn in de 
afgelopen jaren belangwekkende uitspraken gedaan door de Hoge Raad 
(H.R. 26 juni 1987, N.J. 1988 nr. 93, en H.R. 7 oktober 1988, R.v.d.W. 
1988 nr. 161) en de Afdeling rechtspraak van de Raad van State (A.R. 
26 mei 1978, A.B. 1978 nr. 430, A.R. 5 oktober 1981 en 16 april 1984, 
T.V.V.S. 1984 blz. 228-229, en A.R. 18 februari 1982, R.M. 1981-1982 
nr. 74). Ons antwoord op de daartoe strekkende vraag van de leden van 
de fractie van de V.V.D. is dan ook, dat wij zeker niet van mening zijn dat 
de ondernemingskamer een te zwaar college zou zijn om «dit soort 
conflicten» in hoger beroep te behandelen. 

Bij de leden van de fractie van de S.G.P. is de vraag gerezen of de 
mogelijkheid tot het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad 
niet zou kunnen vervallen, nu de voorgestelde concentratie van het hoger 
beroep bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam 
reeds de eenheid van de rechtstoepassing op het gebied van het onder-
nemings- en medezeggenschapsrecht dient. 

Uitgangspunt van ons rechtsstelsel is dat tegen beslissingen van de 
burgerlijke rechter in het algemeen beroep in cassatie bij de Hoge Raad 
mogelijk moet zijn. In bijzondere omstandigheden kan op deze hoofd-
regel een uitzondering worden gemaakt. Het enkele feit dat de recht-
spraak op een bepaald gebied is geconcentreerd bij één rechtscollege, 
waardoor de eenheid van rechtspraak op dat gebied reeds is gewaar-
borgd, is op zich een onvoldoende argument om cassatie uit te sluiten. 
Het belang van de mogelijkheid ook in dat geval cassatieberoep in te 
stellen, is in het verleden gebleken. Zo is van de rechtspraak inzake 
artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden, die eveneens is gecon-
centreerd bij de ondernemingskamer, een aantal keren beroep in cassatie 
ingesteld. De Hoge Raad heeft enkele beslissingen van de onderne-
mingskamer vernietigd en daarmee aan de ondernemingskamer een 
richtsnoer gegeven voor de uitleg van bepaalde rechtsvragen op dit 
gebied. 

Hoewel het openstellen van cassatieberoep op de Hoge Raad reeds 
zinvol is voor de uitleg van rechtsvragen op het gebied van het onderne-
mings- en medezeggenschapsrecht, heeft de door dit college te bevor-
deren eenheid van rechtstoepassing een aanzienlijk wijdere strekking. Te 
denken valt hierbij onder meer aan de algemene beginselen van overeen-
komstenrecht, arbeidsrecht en algemene procesrechtelijke vraagstukken 
in relatie tot het medezeggenschaps- en ondernemingsrecht. 

Wij verwachten overigens dat van de mogelijkheid om beroep in 
cassatie in te stellen in de praktijk zelden gebruik zal worden gemaakt, 
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zodat de taak van de Hoge Raad daardoor slechts in geringe mate zal 
worden uitgebreid. 

Artikel I, onderdeel II 

Het lid van de fractie van het G.P.V. heeft gevraagd welke concrete 
veranderingen voortvloeien uit de voorgestelde wijziging van artikel 43. 

Blijkens de door ons voorgestelde overgangsregeling (Artikel VIII) 
blijven de besturen van de (hoofd)bedrijfschappen nog zes maanden na 
inwerkingtreding van de voorgestelde wetswijziging fungeren als 
bedrijfscommissie. De SER dient in die periode de desbetreffende 
besturen aan te wijzen als bedrijfscommissie, dan wel voor de betrokken 
ondernemingen zelfstandige bedrijfscommissies in te stellen, of de 
betrokken ondernemingen onder te brengen bij bestaande bedrijfscom-
missies. Voor zover de SER dit nodig acht, zal de wijziging van artikel 43 
dus veranderingen kunnen brengen in het aantal bedrijfscommissies en 
in de bestaande bedrijfschapgebonden indeling van ondernemingen, 
althans voor wat betreft de toepassing van de Wet op de ondernemings-
raden. Overwegingen van doelmatigheid zullen daarbij een belangrijke rol 
spelen. 

Artikel II, onderdeel B 

Door de leden van de fracties van de P.v.d.A., de V.V.D., het G.P.V. en 
de R.P.F, is de vraag gesteld of de in dit artikel genoemde rechten op 
grond van het tweede lid toekomen aan de v.g.w.-commissie «in plaats 
van» of «naast» de ondernemingsraad. 

Wij hebben deze vraag reeds ten dele beantwoord in het Algemeen 
Deel van deze Memorie. Hier merken wij nog eens op, dat de in het 
eerste lid genoemde rechten individuele rechten zijn van de leden van de 
ondernemingsraad. Anders dan spreekt uit de suggestie van de leden van 
de fractie van de V.V.D. om het aan de ondernemingsraad over te laten 
of hij tot delegatie wil overgaan, lenen ons inziens deze rechten zich niet 
voor delegatie. Vandaar dat is bepaald dat deze individuele rechten 
toekomen aan de leden van de v.g.w.-commissie. Of die rechten 
toekomen aan de leden van de v.g.w.-commissie «in plaats van,» of 
«naast» de leden van de ondernemingsraad is afhankelijk van de 
concrete situatie: heeft de ondernemingsraad zijn v.g.w.-rechten en 
bevoegdheden geheel overgedragen aan zijn v.g.w.-commissie en 

oefent hij derhalve zelf geen v.g.w.-taken meer uit, dan hebben zijn leden 
ook geen behoefte aan de in het eerste lid genoemde rechten. Daarop 
kunnen zij dan ook geen aanspraak maken. Die rechten komen dan -
exclusief - toe aan de leden van de v.g.w.-commissie die de Arbo-taken 
volledig uitoefent, heeft daarentegen de ondernemingsraad zijn 
v.g.w.-rechten en "bevoegdheden slechts gedeeltelijk overgedragen aan 
de v.g.w.-commissie en oefent hij daarnaast zelf nog v.g.w.-taken uit, 
dan kunnen de hier bedoelde rechten deels toekomen aan de leden van 
de v.g.w.-commissie en deels aan de leden van de ondernemingsraad. 
Dit echter met dien verstande, dat ten aanzien van een bepaald 
onderwerp die rechten slechts kunnen worden uitgeoefend door de leden 
van hetzij de v.g.w.-commissie, hetzij de ondernemingsraad al naar 
gelang het betreffende onderwerp behoort tot dat deel van de 
v.g.w.-taken, dat de ondernemingsraad heeft overgedragen, dan wel tot 
het deel dat hij aan zich heeft gehouden. Deze systematiek ligt in het 
tweede lid besloten. 

In antwoord op de vragen die de leden van de fracties van de V.V.D. 
en het G.P.V. daaromtrent hebben gesteld, menen wij dat hieruit noch 
samenloop van rechten, noch competentiegeschillen zijn te verwachten. 
Als gezegd (zie in deze Memorie de eerder bedoelde opmerkingen in het 
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Algemeen Deel, alsmede die ad artikel 15 van de Wet op de onderne-
mingsraden onder Artikel I, M), bepaalt de ondernemingsraad zelf óf en 
in hoeverre hij v.g.w.-taken overdraagt. 

Voor de beantwoording van de reeds eerder gestelde vraag van de 
leden van de fractie van de P.v.d.A. waarom de in artikel 14, eerste lid, 
bedoelde rechten aan de leden van een door de ondernemingsraad 
ingestelde v.g.w.-commissie slechts toekomen indien aan deze 
commissie bevoegdheden zijn overgedragen, verwijzen wij naar Artikel I, 
onderdeel O. 

In antwoord op de vraag van het lid van de fractie van het G.P.V. naar 
het verschil tussen «rechten» en «bevoegdheden» in dit artikel merken 
wij op dat hier is aangehouden de terminologie die terzake in respectie-
velijk de Wet op de Ondernemingsraden (veelal: «bevoegdheden») en de 
Arbowet (veelal: «rechten», zie ook het opschrift boven artikel 14) wordt 
gebruikt. 

Artikel II, onderdeel C 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen of het niet verstandig is 
het aantal leden van een Arbocommissie aan een maximum te binden. 

In het nieuwe artikel 15, vierde lid, is een maximum bewust 
achterwege gelaten. Het feit dat de verplichting tot het instellen van een 
Arbocommissie slechts zal gelden daar waar geen verplichting bestaat 
tot het instellen van een ondernemingsraad - derhalve bij een werkne-
mersaantal van minder dan 35 - maakt een limitering van het aantal 
leden dat een Arbocommissie kan tellen niet noodzakelijk. 

BIJLAGE 

Met betrekking tot de bij het voorlopig verslag gevoegde bijlage 
zouden wij ten aanzien van de respectievelijke onderdelen de volgende 
opmerkingen willen maken: 

Ad 1, 5 en 8 
Wij achten deze oneffenheden in de tekst van het voorstel van wet 

dermate onbetekenend dat het niet nodig is deze bij Nota van Wijziging 
te herstellen. 

Ad 2 
Deze kanttekening is onjuist. Het voorgestelde artikel 6, vijfde lid, van 

de Wet op de ondernemingsraden verwijst naar de bepaling omtrent de 
diensttijd en de arbeidstijd in artikel 35a, welke thans nog is opgenomen 
onder c , maar ingevolge het onderhavige wetsvoorstel de aanduiding a. 
zal krijgen. 

Ad 3 en 6 
De hier geplaatste kanttekeningen hebben betrekking op de tekst van 

het wetsvoorstel zoals dat in druk is verschenen. De geconstateerde 
omissies komen niet voor in de tekst van het ontwerp van wet zoals deze 
de Tweede Kamer heeft bereikt. Herstel van de omissies in de gedrukte 
tekst van het wetsvoorstel kon c.q. kan bij Nota van Verbeteringen 
worden geinitieerd door de Griffier van de Vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
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Ad 4, 7 en 9 
Met deze kanttekeningen is rekening gehouden. Ze zullen bij Nota van 

Wijziging worden overgenomen. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 

De Ministervan Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Ministervan Economische Zaken, 
R. W. de Korte 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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