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Voorstel van wet van het lid Alkaya tot wijziging van de Wet
op de ondernemingsraden teneinde de zeggenschap van
werknemers bij de bedrijfsvoering van grote ondernemingen
te bevorderen (Wet eerlijk beslissen)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de
ondernemingsraden te wijzigen teneinde de zeggenschap van werknemers van grote
ondernemingen verder te bevorderen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:
ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN
De Wet op de ondernemingsraden wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. De verkiezing, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op 1 mei voorafgaand aan het
moment van aftreden, bedoeld in artikel 12, eerste lid.
8. Indien de verplichting een ondernemingsraad in te stellen eerst is ontstaan:
a. op of na 1 november doch voor 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar, vindt de
verkiezing, bedoeld in het eerste lid, plaats op 1 mei volgend op het moment waarop de
verplichting is ontstaan;
b. op of na 1 februari doch voor 1 november van hetzelfde kalenderjaar, vindt de
verkiezing, bedoeld in het eerste lid, onverwijld plaats.
9. Indien 1 mei een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag als bedoeld in de
Algemene termijnenwet is, vindt de verkiezing plaats op de eerstvolgende dag die niet een
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
B
In artikel 12 wordt, onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid tot het
vierde tot en met het zesde lid, na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende:
3. In afwijking van het eerste en tweede lid treden de leden van de met toepassing van
artikel 6, achtste lid, onder b, gekozen ondernemingsraad, af in de eerste vergadering volgend
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op het moment waarop de uitslag van de verkiezing van de opvolgende ondernemingsraad is
vastgesteld.
C
In artikel 25, eerste lid, aanhef, wordt na “ondernemingsraad” ingevoegd “die is ingesteld
in een onderneming waarin in de regel minder dan 100 personen werkzaam zijn”.
D
Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:
1. Na het eerste lid worden, onder vernummering van het tweede tot en met zevende lid tot
vierde tot en met negende lid, twee leden ingevoegd, luidende:
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, behoeft de ondernemer die een
onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, tevens
de instemming van de ondernemingsraad voor:
a. elk door hem voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 25, eerste lid;
b. elk door hem voorgenomen besluit tot verhoging van de beloning van bestuurders en
commissarissen.
3. Voor zover het besluiten betreft als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder b tot en met f,
en het tweede lid, onder b, kan de ondernemingsraad besluiten de betrokken aangelegenheid
voor te leggen aan haar achterban alvorens te besluiten of zij haar instemming verleent. Indien
toepassing is gegeven aan de eerste volzin, onthoudt de ondernemingsraad slechts haar
instemming indien de achterban met meerderheid van stemmen heeft aangegeven met de
betrokken aangelegenheid niet in te willen stemmen,.
2. In het zevende lid (nieuw) wordt “eerste lid” vervangen door “eerste en tweede lid” en
wordt “tweede lid” vervangen door “vierde lid”.
3. In het achtste lid (nieuw) wordt “vijfde lid” telkens vervangen door “zevende lid”.
E
In artikel 32, vierde lid, wordt “27, vierde tot en met zesde lid” vervangen door “27, zesde
tot en met achtste lid”.
F
In artikel 35d, tweede lid, wordt “derde tot en met zesde lid “vervangen door “vierde tot en
met zevende lid”.
G
In artikel 36, vierde lid, wordt “artikel 27, vierde en zesde lid” vervangen door “artikel 27,
zesde en achtste lid”.
ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET
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In artikel 13, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet wordt “Artikel 27, derde tot en
met zesde lid,” vervangen door “Artikel 27, vijfde tot en met achtste lid,”.
ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS
In artikel 8a.4.3, zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt “artikelen 27,
vierde tot en met zesde lid,” vervangen door “artikelen 27, zesde tot en met negende lid,”.
ARTIKEL IV. INWERKINGTREDING
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
ARTIKEL V. CITEERTITEL
Deze wet wordt aangehaald als: Wet eerlijk beslissen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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