
78ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 122 leden, te we-
ten: 

Abma, Andela-Baur, Van den Anker, 
Van Baars, B. Bakker, M. Bakker, Bec-
kers-de Bruijn, Beinema, H. A. de Boer, 
Bolkestein, De Boois, Borgman, 
Borm-Luijkx, Braams, Bremen, Brink-
horst, Van den Broek, Van der Burg, 
Buurmeijer, Castricum, G. M. P. Corne-
lissen, P. A. M. Cornelissen, G. C. van 
Dam, M. P. A. van Dam, Dees, Deet-
man, Van Dijk, Van Dis, Van der Doef, 
Dolman, Duinker, Engwirda, Epema-
Brugman, Evenhuis, Evenhuis-van Es-
sen, Eversdijk, Faber, Gerritse, Gin-
jaar-Maas, De Graaf, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, De Hamer, Hart-
meijer. Van Heel-Kasteel, Van der Hek, 
Hennekam, Hermans, Hermsen, Van 
Houwelingen, Van lersel, Jabaaij, Ja-
cobse, Jansen, Joekes, Kappeyne van 
de Coppello, Van Kemenade, Keuning, 
Knol, Koekoek, Kolthoff, Konings, Kor-
te-van Hemel, De Korte, Kosto, Krij-
nen, Lambers-Hacquebard, Lange-
dijk-de Jong, Lansink, Lauxtermann, 
Van Leijenhorst, Van der Linden, Lub-
bers, Mateman, Meijer, Mertens, 
Mommersteeg, Moor, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Nijhof, Nijpels, Nypels, 
Van Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, 
Pronk, Rienks, Rietkerk, Roels, Roet-
hof, Van Rooijen, Van Rossum, Van 
der Sanden, Schaapman, Schakel, 
Scherpenhuizen, Van der Spek, Spie-
ker, Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, 
Toussaint, Tripels, Den Uyl, Veerman, 
Veldhoen, Verbrugh, Verkerk-Terpstra, 
Voogd, De Voogd, B. de Vries, Waal-
kens, Waltmans, Weijers, Wessel-
Tuinstra, Wisselink, Wöltgens, Wor-
rell, Wuthrich-van der Vlist en Van Zeil, 

en de heren Pais, Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen, Albeda, Mi-
nister van Sociale Zaken, Van Amels-
voort, Staatssecretaris van Financiën 
en mevrouw Kraaijeveld-Wouters, 
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Bischoff van Heemskerck, Buikema, 
Voortman, Keja en Portheine, wegens 
ziekte, de hele week; 

Van der Stoel, Dankert en Geurtsen, de 
hele week, wegens verblijf buitens-
lands; 

Ter Beek, Van den Bergh, Salomons, 
Stemerdink, K. G. de Vries en Zijlstra, 
wegens andere verplichtingen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Naar aanleiding van het 
ordedebat van dinsdag 6 mei 1980 ont-
ving ik de volgende brief van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken en de 
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk: 

'8 mei 1980 

Ter voldoening aan het verzoek van 
uw Kamer tijdens het ordedebat op 6 
mei j l . inzake bespreking op 14 mei a.s. 
van het onderwerp 'boycot Olympi-
sche Spelen Moskou 1980', kan wor-
den medegedeeld dat in het standpunt 
van de Regering, zoals laatstelijk ver-
vat in ons antwoord van 2 april 1980 
(Aanhangsel van de Handelingen, nr. 
911) op vragen van de leden uwer Ka-
mer, de Heren Van der Stoel en Brink-
horst, geen wijziging is gekomen. 

De Regering is onverminderd van 
oordeel, dat onder de huidige omstan-
digheden sportlieden uit Nederland en 
andere landen niet aan Olympische 
Spelen te Moskou dienen deel te ne-
men'. 

Ik stel voor, deze brief, die zal worden 
gedrukt onder nummer 16 192, mor-
genavond aan de orde te stellen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts ontving ik de 
volgende brief van de Ministervan 
Binnenlandse Zaken: 

9 mei 1980 

De Minister-President heeft mij ver-
zocht te antwoorden op uw brief van 6 
mei 1980 waarin de vragen waren ver-
vat die de heer Lubbers stelde tijdens 
het ordedebat van diezelfde datum. 
Over het politie-optreden van 30 april 
1980 zal de Kamer een nota bereiken. 

Dinsdag 13 mei 1980 

Aanvang 14.00 uur 

Deze nota zal u bereiken spoedig nadat 
op het Departement van Justitie en het 
mijne de ambtsberichten van respec-
tievelijk de burgemeester van Amster-
dam en de Procureur-Generaal in het 
ressort Amsterdam zijn binnengeko-
men en verwerkt. De nota zal tevens, 
zo stel ik mij voor, een evaluatie van de 
gebeurtenissen van 30 april 1980 be-
vatten. 

Daarnaast achten mijn ambtgenoot 
van Justitie en ik het geboden dat er 
een breed beraad plaatsvindt over de 
achtergronden van het gebeuren in 
Amsterdam. In de Eerste Kamer heb ik 
tijdens het beleidsdebat naar aanlei-
ding van de begroting van Binnen-
landse Zaken van 1980 op de noodzaak 
van een dergelijk beraad gewezen. 
Over de opzet ervan treed ik binnen-
kort in overleg met mijn ambtgenoten. 
Ik moge overigens verwijzen naar dat-
gene, wat mijn ambtgenoten van Jus-
titie en ik in de Eerste Kamer hierover 
te berde hebben gebracht. 

Het debat dat zal worden gehouden 
over de hierboven bedoelde nota biedt 
een goede gelegenheid in alle rust en 
grondigheid over alle aspecten van de 
gebeurtenissen in Amsterdam van ge-
dachten te wisselen. 

Ik stel voor, deze brief niet te doen 
drukken en hem voor kennisgeving 
aan te nemen. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik het wel heb, wordt in 
de brief die u zojuist hebt voorgelezen, 
gesproken over een 'breed beraad' dat 
de Minister-President wi l . Bij mijn we-
ten is deze Kamer het breedste beraad 
dat men zich maar kan denken. 

Ik vraag u, mijnheer de Voorzitter, of 
u van de Minister-President nog te we-
ten kunt komen en, zo ja, ons te laten 
weten welk soort van breed beraad hij 
nastreeft dat niet het brede beraad is 
dat vanzelfsprekend in het parlement 
zal plaatsvinden. 

De Voorzitter: Ik lees voor de tweede 
keer een paar zinsneden voor uit deze 
brief van de Minister van Binnenland-
se Zaken. 'Deze nota zal u bereiken'. 
Dat is dus de Kamer. 'Het debat dat zal 
worden gehouden over de hierboven 
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Voorzitter 

bedoelde nota biedt een goede gele-
genheid' (...). De Ministervan Binnen-
landse Zaken gaat er dus vanuit, dat 
het beraad hier plaatsvindt. Ik weet 
niet, of daarnaast nog een ander be-
raad plaatsvindt. Een bericht daarover 
heeft mij niet bereikt. Overigens is de 
Kamer soeverein wat de vaststelling 
van haar agenda betreft, zo wil het mij 
voorkomen. 

De heer Bakker (CPN): Dat vind ik na-
melijk ook. Ik heb echter vernomen dat 
er een breed beraad komt. Ik geloof 
dat de Minister-President vri jdag-
avond daarover heeft gezegd, dat 
daarbij ook de oppositie wordt betrok-
ken. In het parlement is de oppositie 
vanzelfsprekend betrokken bij dat be-
raad. Er bestaat hier geen formele in-
deling in oppositie en niet-oppostitie. 
Graag hoor ik wat hiermee wordt be-
doeld. Blijkbaar is er sprake van een 
ander beraad dan het beraad in het 
parlement. Het parlement mag naar 
mi jn mening wel weten wat dat andere 
beraad is. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de vraag 
van de heer Bakker. Ook mijn fractie 
kan zich geen breder en nationaler be-
raad voorstellen dan het beraad in dit 
Huis. Over dat beraad zijn naar mijn 
mening ook al de nodige procedure-af-
spraken gemaakt. Het wachten is dan 
ook op de brief van het kabinet. 

De Voorzitter: Ik concludeer dat de Ka-
mer wenst dat ik mij tot de Regering 
wend met de vraag of zij alsnog iets 
aan deze brief heeft toe te voegen. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Geen van de beide Ka-
mers der Staten-Generaal heeft uit-
drukkelijk goedkeuring gevraagd van 
de internationale overeenkomsten, ge-
drukt onder de nummers 16 128 en 
16 129, die op 8 april 1980 aan de Ka-
mer zijn overgelegd. 

Ik stel voor, deze stukken voor kennis-
geving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel van de griffier ter inzage ligt. Op die 
lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als aan 
het einde van de vergadering daarte-
gen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Het Presidium stelt aan 
de Kamer voor, een Bijzondere Com-
missie voor de culturele minderheden 
in te stellen. 

Ik stel voor, bij de aanvang van de ver-
gadering van dinsdag 20 mei a.s. te 
stemmen over de tijdens de openbare 
vergadering van de vaste Commissie 
voor Milieuhygiëne over het S02-Be-
leidsplan (15 834) ingediende mo t ies -
indien voldoende ondersteund- t .w. : 

de motie-Lambers-Hacquebard over 
het aan de uitworp van zwaveldioxyde 
gestelde plafond (15 834, nr. 10); 

de motie-Lambers-Hacquebard over 
terugdringing van S02-verontreiniging 
en innovatie en ontwikkeling van de 
milieuproduktiesector (15 834, nr. 11); 

de motie-Lambers-Hacquebard over 
het energieverbruik bij het huidige 
energiebeleid (15 834, nr. 12); 

de motie-De Boois over de maxima-
le S02-uitworpgrens (15 834, nr. 13); 

de motie-Lansink over de vormge-
ving en uitvoering van het beleid inza-
ke de SOa-bestrijding (15 834, nr. 14); 

de motie-Couprie over het ontwikke-
len van een milieuproduktieplan 
(15 834, nr. 15); 

de motie-Krijnen over het in EG-ver-
band pleiten voor het opzetten van 
studies, die de samenhang in de be-
strijdingstechnieken bevorderen 
(15 834, nr. 16); 

Ik stel voor, aan de orde te stellen bij 
de aanvang van de vergadering van 
woensdag 21 mei a.s. de behandeling 
van de wetsontwerpen: 

Wijziging van hoofdstuk XI (Departe-
ment van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1978 (verzamelontwerp; eerste wijzi-
gingsvoorstel (15 633); 

Wijziging van hoofdstuk VIII (Depar-
tement van Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1979 (wijzi-
ging naar aanleiding van de Voorjaars-
nota; eerste wijzigingsvoorstel) 
(15 967); 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsdrukkerij" en Uitgeversbedrijf 
voor het jaar 1978 (16 087); 

Wijziging van het hoofdstuk X (De-
partement van Defensie) van de aan-
wijzing en de raming van de middelen 
tot dekking van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1980 (voorzieningen 
in verband met de overgang van de 
Dienst van het Loodswezen naar het 
Departement van Verkeer en Water-
staat; eerste wijzigingsvoorstel) 
(16 134). 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, in de verga-
dering van morgen aan de orde te stel-
len, het verslag van een mondeling 
overleg over de order van Rijkswater-
staat voor de bouw van een matten-
legschip ten behoeve van de Ooster-
scheldedam (15 800, XII en XIII, nr. 73). 
Voorts stel ik voor, de spreektijd daar-
bij te bepalen op 5 minuten per fractie 
en - aangezien die avond toch al stern-
mingen in verband met het debat over 
de Olympische Spelen plaatsvinden -
eventuele stemmingen, uit dit debat 
voortvloeiend, ook die avond te nou-
den. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
mevrouw Epema-Brugman, die het 
heeft gevraagd. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik verzoek de 
Kamer, de Ministervan Economische 
Zaken te mogen interpelleren over het 
prijsbeleid. Dat verzoek wordt ingege-
ven door de grote prijsstijging die ook 
afgelopen maand heeft plaatsgevon-
den, met als gevolg een enorme stij-
ging van het prijsindexcijfer. Daarbij 
houd ik er rekening mee dat de verho-
ging van de prijs voor de olieproduk-
ten - waaronder benzine - zelfs nog 
niet is doorberekend. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer M. Bakker, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag de Kamer toestenv 
ming, de Minister van Sociale Zaken te 
interpelleren over de van kracht zijnde 
loonmaatregel in verband met de snel-
Ie stijging van de prijzen. Het doel van 
deze interpellatie is, de Ministervan 
Sociale Zaken te bewegen tot intrek-
king van de loonmaatregel, nu blijkt 
dat alle mededelingen en berekenin-
gen met betrekking tot de koopkracht 
die bij de presentatie van de loonmaat-
regel zijn overgelegd, van nul en ge-
nerlei waarde zijn. 

De Voorzitter: In verband met het 
spoedeisende karakter van beide on-
derwerpen stel ik voor, beide interpel-
laties toe te staan en ze te combineren 
tot één debat. 

Ik stel verder voor, beide interpellan-
ten en alle tussenkomende sprekers in 
alle termijnen vijf minuten spreektijd 
te geven. 

Ten slotte stel ik voor, het debat mor-
gen te houden na de mondelinge vra-
gen. 
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Voorzitter 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat het combineren van 
beide onderwerpen betreft, hebt u de 
gedachten van mijn fractie gelezen. 

De heer Bakker (CPN): Sinds wanneer 
denken jullie zo snel? 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens het debat van de Europese 
Raad ingediende moties, te weten: 

de motie-Scholten c.s. over vreedza-
me oplossing van het gijzelingsdrama 
in Iran (16 181, nr. 2); 

de motie-Van lersel c.s. over de Brit-
se bijdrage aan de gemeenschapsbe-
groting (16 181, nr. 3); 

de gewijzigde motie-Van der Stoel 
c.s. over het verwijzen van het com-
promis over de landbouwprijzen naar 
de Landbouwraad (16 181, nr. 6); 

de motie-Van der Stoel c.s. over de 
toegenomen internationale spanning 
(16 181, nr. 5). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wegens het belang van de 
zaak geven wi j gaarne een stemverkla-
ring vooraf over de gewijzigde motie-
Van der Stoel en Bischoff van Heems-
kerck. Mijn fractie zal tegen deze motie 
stemmen, maar niet zonder een toe-
lichting. Wij stemmen immers in met 
de doelstelling die in de motie is beslo-
ten, namelijk dat er maatregelen moe-
ten worden genomen om overschot-
ten vooraf te vermijden. Hierover he-
staat geen twijfel en bij ons geen pro-
bleem. Wij hebben echter de vorige 
week het volgende gesteld. 

Ten eerste is het basiscompromis 
van een verhoging van de landbouw-
prijzen met 5% voor ons onaantast-
baar; structurele maatregelen moeten 
als begeleiding hiervan worden inge-
voerd. Ten tweede geeft de motie niet 
aan in welke richting men denkt bij 
maatregelen inzake de gezondmaking 
van het landbouwbeleid. Zonder aan 
de algemene strekking van deze stel-
ling iets af te doen, is er verschil van 
mening over de aanpak. 

Tijdens het debat van verleden week 
sprak de heer Van der Stoel immers 
over ingrijpende wijzigingen. Wij nou-
den ons daarentegen aan de motie-
Braks ter zake, die over aanpassing en 

herziening van het landbouwbeleid 
spreekt met inachtneming van de be-
ginselen van het landbouwbeleid, 
communautaire financiering, commu-
nautaire preferentie en vrij intraconv 
munautair handelsverkeer. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik leg een stemverklaring af 
over de motie van de heer Van der 
Stoel. Wij fronsen onze wenkbrauwen 
erover dat ter gelegenheid van een mi-
nidebat, zoals verleden week is gehou-
den, een volledig programma voor de 
buitenlandse politiek wordt ontvouwd 
en in een motie wordt vastgelegd. 

In de motie zijn enkele passages 
waarbij wi j grote vraagtekens zetten. 
Er zijn echter enkele andere waarmee 
wi j het van harte eens zijn. Alles afwe-
gende, achten wij deze de urgentste. 
Op deze grond zullen wi j , zij het met 
reserve tegenover een aantal passa-
ges, voor de motie stemmen. 

D 
De heerPatijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik geef een stemverklaring 
van mijn fractie over motie nr. 2 van 
het lid Scholten. In deze motie, die 
druipt van de creativiteit, wordt nog 
eens benadrukt dat een oplossing van 
de gijzelingszaak in Iran slechts met 
vreedzame middelen kan gebeuren. 
Wij zijn uiteraard hiervoor. Wij verkla-
ren echter dat onze stem voor deze 
motie niet betekent dat wij onze soli-
dariteit betuigen met elke actie van de 
regering en het volk van de Verenigde 
Staten. 

Wij wijzen acties die met militaire 
middelen worden gevoerd, af. Ik geef 
deze stemverklaring vooraf, omdat er 
misverstand kan bestaan over de bete-
kenis van onze stem voor de motie. De 
creativiteit van de indieners ervan is 
niet groot, maar de intentie, de motie 
te beperken tot vreedzame middelen 
en tot de gijzelingszaak, heeft ons 
doen besluiten, ervoor te stemmen. 

D 
De heerWaltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Over de motie van de heer 
Scholten merk ik op dat in het korte de-
bat niet voldoende duidelijk is gewor-
den dat vreedzaam meer omvat dan 
slechts niet-militair. Omdat het woord 
vreedzaam het belangrijkste is in de 
motie, zullen wij ervoor stemmen. 

De motie van de heer Van der Stoel 
is een catalogus van wenselijkheden 
en noodzakelijkheden. Hierin staan 
punten die ik namens mijn fractie an-
ders zou hebben geformuleerd. Alles 
overwegende, dunkt mij dat de PPR-
fractie voor de motie kan stemmen. 

D 
De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie zal tegen de 
motie van de heer Van der Stoel op 
stuk nr. 5 stemmen. Hoewel deze mo-
tie een aantal elementen bevat die ons 
aanspreken, vinden wi j hen in combi-
natie te onoverzichtelijk, waarnaast wi j 
nog de nodige twijfels hebben over 
het derde deel van het dictum waarin 
wordt verwezen naar het recht op 
staatsvorming en zelfbeschikking van 
het Palestijnse volk. 

Wij zullen verder tegen de motie van 
de leden Van der Stoel en Bischoff van 
Heemskerck op stuk nr. 6 stemmen, 
omdat wij van mening zijn dat deze 
motie is vervat in al te algemene ter-
men en omdat ook wi j evenals de frac-
tie van het CDA de voorkeur geven aan 
de formulering vervat in de motie van 
de heer Braks die door de heer Waal-
kens, lid van mijn fractie, is mede-on-
dertekend. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik distantieer mij van de 
kleffe opmerkingen in de motie op stuk 
nr. 2 over solidariteit met de Verenigde 
Staten en over de noodzaak van het 
goede bondgenootschappelijke over-
leg, maar omdat het accent in die mo-
tie ligt op de vreedzaamheid van de 
nagestreefde oplossing van het gijze-
lingsdrama, stem ik er toch voor. 

Wat de motie van de heer Van der 
Stoel betreft op stuk nr. 5 ben ik het 
volstrekt oneens met de urgentie van 
het overwinnen van de crisis binnen 
de EG. Verder vind ik de passage over 
het Midden-Oosten een dubieuze, om-
dat daar nog altijd in deze tijd van wa-
pentechnologie onzinnige zaken als 
veilige en erkende grenzen worden op-
gevoerd en omdat er geen sprake is 
van de noodzaak van ontruiming door 
Israël van de bezette gebieden, maar 
slechts gesproken wordt van 'bezet ge-
bied', wat naar mijn mening een slech-
te vertaling van het Engels is. Omdat 
in de motie van de heer Van der Stoel 
echter verder uitsluitend dingen staan 
die ik positief benader, met name ten 
aanzien van de oplossing van de lraan-
se crisis en van de kwestie Afghani-
stan, zal ik ook vóór deze motie stern-
men. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Een stemverklaring bij de 
motie op stuk nr. 5 van de heer Van der 
Stoel. Het nadeel van een combinatie-
motie is dat men zich bij de onder-
scheiden punten nooit in gelijke mate 
in alle punten kan vinden. Ik wijs in dit 
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Nijhof 

verband met name op punt 3, waarbij 
ik mij van de formulering inzake het 
recht op staatsvorming en zelfbeschik-
king van het Palestijnse volk zoals dat 
tot uitdrukking is gebracht door de 
heer Van der Stoel distantieer. Voor 
zover het echter gaat om het totaal pak-
ket, meen ik, alles overwegende, toch 
vóór deze motie te kunnen stemmen. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie zal tegen de 
motie-Van der Stoel c.s. op stuk nr. 5 
stemmen. Het betreft immers een mo-
tie van zeer brede inhoud, terwijl niet 
over alle onderwerpen die daarin wor-
den behandeld in den brede is gedis-
cussieerd. Het betreft een uitzonderlijk 
belangrijke materie waarover op zich 
zeker een zo eensgezind mogelijke ka-
meruitspraak gewenst is. Een aantal 
van de in de motie genoemde elemen-
ten horen daar zeker in thuis. Wij ach-
ten het echter noodzakelijk dat vooraf-
gaand aan een dergelijke kameruit-
spraak een meer omvattend debat 
plaatsvindt, waarin al deze elementen 
een evenwichtige bespreking krijgen 
zoals daartoe de mogelijkheid bestaat 
in de openbare commissievergadering 
Europa en in het afgesproken debat 
over de verhouding tussen Oost en 
West. 

In de tweede plaats zitten er in de 
formulering van verschillende onder-
delen zoals onder 2. gegarandeerde 
neutraliteit en onder 3. staatsvorming 
en zelfbeschikking, voor ons onduide-
lijkheden die, gezien het belang van de 
zaak, onzes inziens nadere aanscher-
ping behoeven. Vandaar onze tegen-
stem op dit ogenblik. 

De motie-Scholten c.s. (16 181, nr. 2) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN en de BP tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Van lersel c.s. (16 181, nr. 3) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP en de BP tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Van der Stoel c.s. 
(16 181, nr. 6) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 

de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Van der Stoel c.s. (16 181, 
nr. 5) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

Ik stel voor, de notitie over de Euro-
pese Raad (16181) voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens de openbare vergadering 
van de vaste Commissies voor Onder-
wijs en Wetenschappen en voor Cul-
tuur. Recreatie en Maatschappelijk 
Werk over de beleidsnotitie 'Een ver-
nieuwd stimuleringsbeleid' (15 908) 
voorgestelde moties, te weten: 

de motie-Van Kemenade c.s. over de 
herverdeling van stimuleringsfacilitei-
ten voor schoolbegeleidingsdiensten 
(15 908, nr. 5); 

de gewijzigde motie-Van Kemenade 
c.s. over de samenwerking tussen on-
derwijs en welzijnswerk bij stimule-
ringsprojecten (15 908, nr. 7); 

de motie-Van Kemenade c.s. over 
een aanvullende notitie over het sti-
muleringsbeleid (15 908, nr. 8); 

de motie-Deetman c.s. over de toe-
wijzing van extra leerkrachten (15 908, 
nr.9). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
deze moties voldoende worden onder-
steund. 

De motie-Van Kemenade c.s. (15 908, 
nr. 5) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, het GPV en de BP tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Van Kemenade 
c.s. (15 980, nr. 7) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de 
PSP vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Van Kemenade c.s. 
(15 908, nr. 8) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De motie-Deetman c.s. (15 908, nr. 9) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en de BP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

Ik stel voor, de beleidsnotitie 'Een ver-
nieuwd stimuleringsbeleid' (15 908) 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de bij de behandeling van de brief over 
immateriële hulpverlening aan oor-
logsgetroffenen ingediende moties, 
te weten: 

de motie-Meijer c.s. over immaterië-
le hulpverlening aan uitkeringsgerech-
tigden in het buitenland (16 005, nr. 3); 

de motie-Meijer c.s. over het jaarlijks 
vieren van de nationale bevrijdings-
dag(16 005, nr. 4). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag een stemver-
klaring afleggen over de motie inzake 
de nationale bevrijdingsdag. Nadat 
vroeger is besloten de vijfde mei om 
de vijf jaar te vieren, waarschijnlijk 
omdat de grote datum van 5 mei 1945 
verder achter ons was komen te liggen, 
komt het mij onlogisch voor om weer 
tot jaarlijkse viering te besluiten in een 
tijd die nog aanzienlijk later valt en 
waarin een nieuwe generatie die de ver-
schrikking van de bezetting persoonlijk 
niet heeft gekend een steeds groter deel 
van de bevolking uitmaakt. Bovendien 
is de vijfde mei voor ons in Nederland 
geen keerpunt in de geschiedenis ge-
weest, zoals de Amerikaanse lndepen-
dence Day of de Quatorze Juillet. De 
vijfde mei bracht ons vergeleken met de 
Duitse nazi-tijd dank zij Gods hulp een 
gelukkig herstel van de politieke toe-
stand die voorafging aan de tiende mei 
1940. 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wilt gij gelden, kom dan 
zelden. U zult denken dat dit slaat op 
het feit, dat ik hier namens mijn fractie 
een stemverklaring afleg, maar zo is 
het niet. Het heeft zeker betrekking op 
de motivering van ons tegenstem-
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Abma 

men. De motie lijdt namelijk aan een 
diepe innerlijke tegenstrijdigheid. Er 
wordt gesproken over een nationaal 
bevrijdingsfeest en dat kan ik mij al-
leen maar indenken met een feestelijk 
karakter, met alle oranje en franie er-
omheen. 

Aan de andere zijde is het bedoeld 
om daarmee te gedenken de zware of-
fers die zijn gebracht door degenen die 
hebben geleden onder de vervolging 
en het geweld. Er staat zelfs: diep ge-
troffen zijn. Ons lijkt een vijfjarige her-
denking waardiger en ook pedagogi 
scher voor de jeugd. Een gepaste 
evenredigheid tussen frequentie om 
sleur en oppervlakkigheid u i t te sluiten 
en de ernst van de gebeurtenissen en 
het gewicht van de offers lijkt ons nood-
za keiijk. 

De motie-Meijerc.s. (16005, nr. 3) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Meijerc.s. (16 005, nr. 4) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, het GPV en de BP, alsmede 
het lid Schakel tegen deze motie heb-
ben gestemd. 

Ik stel voor, de stukken over immate-
riële hulpverlening aan oorlogsgetrof-
fenen (16 005) voor kennisgeving aan 
te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de bij het debat over DSM ingediende 
moties, te weten: 

de motie-Van der Spek c.s. over de 
werkgelegenheid bij D.S.M. (13 969, 
nr. 22); 

de motie-Wöltgens c.s. over ver-
mindering van de voorgenomen ar-
beidsplaatsenafname in Limburg 
(15 800-XIII, nr. 86); 

de motie-Van der Linden c.s. over 
een snelle vacaturevervulling in Lim-
burg (15 800-XIII, nr. 87); 

de motie-Engwirda c.s. over een 
energiebesparingsprogramma voor 
de chemische industrie (15 800—XIII, 
nr. 88). 
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De motie-Van der Spek (13 969, nr. 22) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PvdA, de PPR en de CPN 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Wöltgens c.s. (15800-XIII, nr. 
86) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
fractie van de BP tegen deze motie 
heeft gestemd. 

De motie-Van der Linden c.s. 
(15800-XIII, nr. 87) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is aangenomen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De motie-Engwirda c.s. (15 800-XIII, nr 
88) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is aangenomen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

Ik stel voor, het verslag van een mon-
deling overleg over arbeidsplaatsen 
bij DSM (15800-XIII, nr. 85) voor ken-
nisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
over de onderwerpen waarover zojuist 
is gestemd. 

D 
De heer Deetman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft tegen de 
motie op stuk 15908, nr. 7 gestemd, 
omdat zij bezwaren heeft tegen uit-
breiding van een aantal zogenaamde 
grote stimuleleringsprojecten. In de 
openbare commissievergadering van 
gisteren over het ontwikkelingsplan 
voortgezet onderwijs is gebleken dat 
zij geen bezwaar heeft tegen uitbrei-
ding naar het voortgezet onderwijs 
toe. 

Mijn fractie heeft tegen de motie op 
stuk 15908, nr. 8 gestemd, omdat deze 
motie haar overbodig voorkomt. In de 
openbare commissievergadering heb-
ben de bewindslieden toegezegd het 
volgende jaar bij de evaluatie van de 
grote stimuleringsprojecten al het-
geen in het afgelopen jaar ter tafel is 
gekomen en de verdere doorvoering 
van het stimuleringsbeleid te betrek-
ken. Zij zullen de gegevens aan de Ka-
mer voorleggen. Daarmee is toege-
zegd hetgeen in motie nr. 8 is ge-
vraagd. 

Oorlogsgetrofffenen 
DSM 
Onderwijsstimulering 
Europese Raad 
Arbeidsomstandigheden 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Bepalingen in het belang 
van de veiligheid, de gezondheid en 
het welzijn in verband met de arbeid 
(Arbeidsomstandighedenwet) (14497) 

en van de motie-Jansen c.s. over een 
wijziging van de Wet op de onderne-
mingsraden (14497, nr. 120). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
deze motie voldoende wordt onder-
steund. 

Mij is meegedeeld dat een aantal 
amendementen is ingetrokken. Het be-
treft de nrs. 16,17,18,19, 21, 22, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
39,40, 42, 43, 46,47, 48, 51, 52, 54, 56, 
58, 59, 61, 64, 68, 72, 83, 84, 85, 86, 91, 
93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, II, 103, 108, 
118, 119,123,124,126,127,137,1 en 
154. 

Vervallen zijn de nrs.: 23,1 en 111. 

Deze amendementen maken geen on-
derwerp van beraadslaging meer uit. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wetsontwerp heeft de 
warme instemming van de CDA-frac-
tie. Het bedoelt immers in de wereld 
van de arbeid door te dringen en die te 
humaniseren langs de weg van sa-
menwerking en overleg. Het voorlopig 
verslag vingen wij dan ook aan met de 
opvatting dat het wetsontwerp ons als 
het ware uit het hart gegrepen was 
omdat het zo uitstekend past in de vi-
sie die wi j hebben over arbeidsonv 
standigheden maar bovenal over het 
gezamenlijk dragen van verantwoor-
delijkheden daarin en daaromheen. 

Het is de verdienste van Minister 
Boersma om de wereld van de arbeid 
uit de schaduw van de democratie te 
halen en vervolgens de verdienste van 
Minister Albeda om via het overleg-
model de voorgestelde wetgeving te 
verbeteren en aan te punten. Ook voor 
onze fractie was het aangename ar-
beid om als medewetgever dit ont-
werp naar het Staatsblad te brengen. 
Dat was het voor mijzelf in het bijzon-
der, geboren en getogen immers in 
wat in die tijd heette een arbeidersge-
zin en in het industriële arbeidsleven 
volwassen geworden. Als vaste com-
missie hebben wi j reeds veel werk ver-
zet, zo kan de discussie zich heden tot 
enkele hoofdpunten beperken. 

Te veel wordt bij het denken en spre-
ken over arbeidsomstandigheden de 
nadruk gelegd op de fysieke kanten 
daarover, geluid, stof, noem maar op; 
te weinig op de psychische kant van de 
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De heer Weijers (CDA) 

arbeid. Naar ons oordeel wordt dit 
laatste steeds voornamer, mede door 
de toenemende geestelijke bagage 
van het Nederlandse volk door stij-
gend kennisniveau maar ook door de 
voortschrijdende democratisering en 
de emancipatie van de arbeid. Al veel 
te lang is in onze cultuur de positie in 
het economisch bestel tevens bepa-
lend voor de plaats in de maatschap-
pij. De parlementaire democratie is 
een groot goed, ik denk dat - mag ik 
het zo noemen - arbeidsdemocratie 
ook van grote betekenis is. Ik noemde 
reeds arbeid nieuwe stijl, of sociale in-
novatie als evenwaardige poot bij 
technische vernieuwingen. 

Arbeid is al veel te lang in onze cul-
tuur als een vloek beschouwd. In de 
openbare commissievergadering 
bracht ik de bijbelse doorwerking van 
een aantal negatieve opvattingen over 
arbeid naar voren. Slechts langzaam 
wijkt de verkeerd uitgelegde paradijs-
vloek. Daardoor heeft menig arbeider 
moeten leven als een nummer in de 
produktieketen. Begrijpelijk is dan de 
uitspraak van Marx, dat godsdienst 
opium van het volk is. Het is verkwik-
kend te lezen wat de bisschoppen van 
Nederland vandaag de dag daarover 
bij voorbeeld in hun Vastenbrief heb-
ben geschreven. 

De wereld van de industrie-arbeid 
dreigt langzaamaan in een structurele 
crisis te verzeilen. Wie zich met mij 
verwondert over industrie-arbeids-
plaatsen die onbezet blijven wegens 

gebrek aan bekwame werknemers, ter-
wij l we een onverantwoord hoge 
werkloosheid hebben, zal moeten 
doorzien dat we met het alleen maar 
oprekken van het begrip passende ar-
beid structureel weinig doen. Het be-
gint erop te lijken dat werken in de in-
dustrie opnieuw ondergewaardeerd 
gaat worden maar door andere oorza-
ken. Niet vanwege de klassentegenstel-
lingen, daarover straks nog een enkele 
opmerking, maar door tegenstellingen 
tussen soorten van arbeid. 

Werken bij voorbeeld in de kwartaire 
sector wordt als aantrekkelijker en be-
ter ervaren, en wie aan den lijve heeft 
ondervonden of van nabij heeft mee-
gemaakt wat het betekent in een weg-
kwijnende industrietak het ene ontslag 
na het andere te moeten aanvaarden, 
gooit terecht zijn achterste tegen de 
krib en adviseert zijn kinderen nimmer 
naar de industrie te gaan. Voeg daarbij 
ons toch in wezen elitaire stelsel van 
onderwijs - kijk maar naar de afvalrace 
bij het verlaten van de basisschool -
dan kan men aan de borreltafel zijn 
hoofd schudden over de misgroei van 
de arbeidsmarkt, eerlijker is het onder 
ogen te zien, dat herwaardering van 
industrie en arbeid noodzakelijk is. 

Dat geldt in hoge mate de arbeid zel-
ve. De verhouding tussen werkgever 
en werknemers wordt langzamerhand 
een klassiek rollenspel, gevoed door 
vermeende en opgefokte klassentegen-
stellingen. Hoopgevend is het ont-
staan van produktiecoöperaties en 

zelfbesturende ondernemingen. Merk-
waardig overigens is het uiteenlopen-
de karakter van arbeidsverhoudingen 
in onze samenleving; ik wees daar al 
op bij de begrotingsbehandeling. 

Bij deze wet gaat de wetgever de or-
ganisaties van werkgevers en werkne-
mers vooruit door middel van invoe-
ging van het begrip welzijn, daarmee 
aangevend dat juist daarin een oplos-
sing van die crises in industriële en an-
dere arbeid gezocht moet worden. An-
ders gezegd: naar onze overtuiging 
dient in een volwassen wordende de-
mocratie de positie van de werkende 
mens zodanig veranderd te worden, 
dat zijn kwaliteiten als redelijk mens 
zich ook in het produktieproces kun-
nen openbaren en niet alleen maar in 
de sfeer van eigen gezin en een al of 
niet zinvolle hobby. 

Dat betekent meer dan alleen ver-
sterking van de democratische ver-
houdingen in de algemene structuur 
van medezeggenschap, zoals bij voor-
beeld de ondernemingsraden. Nodig 
is doorbreking van organisatiepatro-
nen en verantwoordelijkheden. Colle-
ga Bakker zal bij zijn bijdrage over wei-
zijn in de arbeid dat wat verder inkleu-
ren. 

In de openbare commissievergade-
ring merkte ik reeds op dat deze aspec-
ten telkenmale overschaduwd worden 
door de jaarlijkse rituele dansen om 
centjes en procenten. Werkgevers en 
vakbeweging doen er verstandig aan 
die rituele strijdbijl wat botter te ma-
ken en voorlopig te begraven en zich 
in te zetten voor een daadwerkelijke 
oplossing van vraagstukken zoals ar-
beidsverdeling en inkomenstoedeling, 
maar bovenal voor verbetering van ar-
beidsomstandigheden en arbeidsor-
ganisatie langs de weg van samenwer-
king en overleg. Als wetgever bieden 
wi j hun een goed stuk gereedschap via 
deze wet; het maatschappelijk t im-
merwerk moeten zij zelf verrichten. 

Eén ding stemt mij in dit verband 
droevig. Dat is de geringe animo en 
bereidheid van zowel VNO als de FNV 
om meer democratie op regionale en 
lokale schaal aan te brengen als het 
gaat om arbeid en arbeidsverhoudin-
gen en arbeidsomstandigheden. Het 
lijkt erop dat macht handhaven soms 
belangrijker is dan sturend in een 
groeiende arbeidsdemocratie bezig 
zijn. 

Afsluitend nog een drietal opmerkin-
gen. 

1. En in de schriftelijke gedachten-
wisseling èn bij de beraadslagingen in 
openbare commissievergaderingen en 
over de Veiligheidswet heb ik aan-
dacht gevraagd voor de doorwerking 
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Weijers 

van al deze ontwikkelingen in het on-
derwijs. Ik ga dat niet allemaal herha-
len. Concrete vraag: Heeft de Minister 
al wat te melden uit dat overleg met 
zijn ambtgenoot van onderwijs en zo 
neen, wi l hij mij toezeggen dat hij dan 
de Kamer daarover schriftelijk zal in-
formeren? 

2. Telkenmale hebben wi j aandacht 
gevraagd voor de ergonomie. Het is 
een belangwekkend onderdeel van 
vernieuwing in de arbeidsomstandig-
heden; men leze daarover de onder-
zoekingen gedaan in bij voorbeeld de 
vliegtuigindustrie en bedieningspane-
len in elektriciteitscentrales. Wij zou-
den het op prijs stellen als de Minister 
hier nog eens nadrukkelijk het belang 
van de ergonomie zou wil len bevesti-
gen. 

3. De in-en uitvoering van deze wet 
is mede afhankelijk van de uitbreiding 
van de arbeidsinspectie. Ook daar is in 
de voorbereiding een en ander over 
gezegd. Het komt ons nuttig voor dat de 
Minister zijn plannen dienaangaande 
met een daarbij behorend tijdpad nog 
eens zou wil len aangeven. 

D 
De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Arbeidsomstandighe-
denwet is van belang in het kader van 
de arbeid als ontplooiingsmogelijk-
heid voor de mens. Deze heeft als soci-
aal wezen een elementaire behoefte 
om zich sociaal menselijk in zijn werk 
te realiseren. 

In die menselijke ontplooiing door 
middel van zijn arbeid zijn verschillen-
de aspecten te onderscheiden: 

de behoefte aan arbeid als uiting op 
zich zelf van het wil len bijdragen aan 
en deelnemen in de samenleving en 
haar verzorging; 

dat te doen als een uniek en zelfstan-
dig denkend wezen, zoals elk mens en 
op basis daarvan respect en waarde-
ring voor zijn eigenwaarde, alsmede 
een stuk eigen verantwoordelijkheid 
verwachtend; 

als scheppend wezen aan die arbeid 
zoveel mogelijk een persoonlijke kleur 
mee te geven en om daarin zoveel mo-
gelijk eigen creativiteit te kunnen in-
brengen; 

die arbeid in relatie tot en afhankelijk 
van samenwerking met andere mede-
mensen te verrichten. 

Het betreft hierbij het aspect van wat 
wi j CDA-ers noemen 'samen verant-
woordelijk'. Er geldt hierbij niet dat wi j 
leven om te werken, maar dat wij wer-
ken om te kunnen leven. 

Ten aanzien van arbeid en maat-
schappelijk bestel komt de vraag naar 

voren, hoe nu de kansen liggen voor 
elk mens om zich naar zijn aard en zijn 
talenten in onze maatschappij te kun-
nen ontplooien. Allereerst wordt opge-
merkt dat ons stelsel van delegatie en 
decentralisatie, leidend naarde binnen 
de gestelde kaders autonome arbeids-
organisaties, niet alleen sterk op de 
mens als consumerende burger is ge-
richt, waardoor steeds een aanpassing 
aan de wensen van die consument 
plaatsvindt, maar dat het stelsel ook 
sterk vertoont de invloed van de mens 
om zich naar zijn unieke eigen aard te 
uiten, hetgeen mogelijk is dankzij die 
autonomie. 

In de praktijk is dat vaststelbaar aan 
de enorme verscheidenheid in daatt" 
werkelijke invulling en werking van de 
arbeidsorganisaties. Daarbij valt op 
dat zelfs arbeidsorganisaties van de-
zelfde omvang en hetzelfde produkt 
makend een eigen en daardoor ver-
schillende invulling hebben. Dat gege-
ven van de verscheidenheid en pluri-
formiteit, niet alleen naar bedrijfstak 
en sector alsmede omvang en pro-
dukt, maar ook naar de eigen aard van 
de arbeidsorganisatie is van belang 
voor het nu voorliggende wets-
ontwerp. Het houdt in dat sterk de na-
druk moet worden gelegd op de conti-
nue verbetering van de arbeidsorrv 
standigheden door en binnen de ar-
beidsorganisaties zelve, waarbij werk-
nemers en werkgevers in gelijke mate 
daaraan dienen te werken. 

De overheid heeft daarin een bevor-
derende en sturende rol. Zij dient de 
ontwikkeling naar betere arbeidsom-
standigheden te mobiliseren en te dy-
namiseren in alle arbeidsorganisaties. 
Het veld is echter groot en divers en 
het zal derhalve vele jaren vergen om 
alle categorieën te dekken in eerste 
aanzet en in verdere ontwikkeling. Het 
voorliggende wetsontwerp geeft der-
halve niet alleen aan, waar wi j naar toe 
wil len, maar wordt vooral ook geken-
merkt door ontwikkelingsmogelijkhe-
den door middel van in dit verband 
noodzakelijke talrijke algemene maat-
regelen van bestuur en bevoegdheden 
tot het stellen van nadere regelen. 

Het is niet alleen de bedoeling maar 
het duidelijke doel dat die mogelijkhe-
den in de komende jaren worden be-
nut. De periode van doorvoering res-
pectievelijk intensivering zal vele jaren 
vergen; gememoreerd wordt zelfs tien 
a vijftien jaar en zal dus meerdere kabi-
netten omvatten. De CDA-fractie hecht 
zeer aan een vasthoudende en dy-
namische voortgang van de verbete-
ring van de arbeidsomstandigheden 
over de jaren heen en zou de voort-

gang en controlemogelijkheden daar-
op door de Kamer vastgelegd willen 
zien. 

In verband hiermede overhandig ik 
u een motie, mijnheer de Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden B. Bakker 
en Weijers wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat de Arbeidsomstan-
dighedenwet zo spoedig mogelijk op 
al haar onderdelen in werking dient te 
treden; 

nodigt de Regering uit, een hoge prio-
riteit te verlenen aan de inwerkingtre-
ding van alle onderdelen van de Ar-
beidsomstandighedenwet en aan de 
totstandkoming van de daaruit voort-
vloeiende uitvoeringsbesluiten; 

nodigt de Regering voorts uit, jaarlijks 
aan de Kamer verslag uit te brengen 
omtrent de voortgang van de vorenbe-
doelde werkzaamheden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 172(14497). 

De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De individuele uit ingsmo-
gelijkheden in ons bestel bieden niet 
alleen rijkere kansen aan mensen ge-
zien de grote verscheidenheid, maar 
hebben ook nadelen, die in wezen in 
de mens zelf gelegen zijn en die tot uit-
drukking komen in posities van macht, 
welke dan niet aangewend worden 
voor dienstbaarheid aan de mede-
mens en waarbij de uitoefening van de 
machtspositie niet getuigt van de ge-
zamenlijke verantwoordeli jkheid. 

Het is - anders gezegd - alsof verge-
ten wordt door de hoofdpersonen dat 
de ondernemingsgewijze produktie 
geen doel op zich zelf is maar een mid-
del, een methodiek om in maatschap-
pelijke behoeften te voorzien respec-
tievelijk het welzijn te dienen van hen 
die als collega's in die arbeidsorgani-
satie werken. Er kan moeilijk sprake 
zijn van een verantwoorde taakvervul-
ling naar de samenleving toe als dit 
ten koste gaat van het welzijn van de 
directe medewerkers. Daarin ligt dan 
tevens besloten de grens en de rich-
ting, namelijk welzijn dienend, voor de 
ontwikkeling van technologie en we-
tenschap. 

Ik kom tot het welzijn in relatie tot de 
arbeid. In de memorie van toelichting 
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van mei 1977 onder het vorige kabinet 
wordt op bladzijde 7 ten aanzien van 
'Welzijn' vermeld, 'faciliteiten als 
schaftlokalen, bergplaatsen voor kle-
ding, nachtverblijven en sanitaire 
voorzieningen' waarbij nog als aanvul-
ling komt 'dat deze een eerste stap 
vormen, doch dat naar verwachting 
het onderwerp welzijn in de toekomst 
een steeds belangrijker rol zal gaan 
spelen en derhalve in de naam en con-
siderans het begrip 'welzijn' werd op-
genomen.' 

De CDA-fractie heeft sindsdien, de 
mens in zijn unieke volheid voor ogen 
hebbend en daarom begon ik mijn 
speech daarmede, met vasthoudend-
heid voor verbreding en verdieping 
van het menselijk welzijn in verband 
met zijn arbeid gepleit. Het stemt ons 
verheugd dat sindsdien het welzijn in 
relatie tot arbeid een veel verdergaande 
en duidelijker invulling in dit wets-
ontwerp heeft gekregen. 

Naast veiligheid en gezondheid zal 
bevordering van welzijn niet alleen in-
houden verbetering ten aanzien van 
lawaai, tocht, vochtigheid, tempera-
tuur, onaangename lucht, kortom de 
interne mil ieu-omgeving, maar vooral 
ook het slaan van een brug tussen de 
eigen geaardheid van mensen ener-
zijds en technische mogelijkheden an-
derzijds, waarvoor de ergonomie ons 
vaak zal kunnen helpen. In dit verband 
wil len wi j onze grote waardering naar 
voren brengen voor opname in het 
wetsontwerp op verzoek van de CDA-
fractie middels nota van wijziging van 
de ergonomische vereisten waaraan 
werktuigen, machines, toestellen en 
andere hulpmiddelen bij de arbeid 
moeten voldoen. 

Bevordering van welzijn vraagt ook 
om gerichte inzet van de techniek ten-
einde geestdodend werk te kunnen la-
ten vervallen. Een ander terrein van 
welzijnsbevordering is verandering 
van de arbeidsorganisatie, het produk-
tieproces zelve daar waar dat mogelijk 
is. Naast taak-roulatie en dergelijke is 
het een proces waarbij deeltaken weer 
bij elkaar gevoegd worden, zodat de 
werker meer het resultaat van zijn wer-
ken ziet. In de lederwarenindustrie is 
vooral de buitenlandse concurrentie 
sterk, maar toch is er een bedrijf in het 
Zuiden dat lederen tassen maakt vol-
gens een arbeidsorganisatie, waarbij 
de werknemers de tas zelf maken, van 
het begin tot het eind. Die tassen wor-
den onder andere naar Italië, waar zo-
veel lederen tassen vandaan komen, 
geëxporteerd. Dat industriële bedrijf, 
heeft geen vacatures, wel een wacht-
lijst van mensen die hopen dat er een 
plaatsje voor hen openvalt. 

Zeker, er zijn bedrijven waar dat niet 
of nauwelijks mogelijk is zoals veelal 
in de chemische-processector. Maar 
anderzijds liggen er mogelijkheden 
dichtbij. Zo vraag ik mij af, waarom 
een autospuiterij altijd de werkverde-
ling moet kennen van de schuurder, de 
plamuurder en de spuiter in plaats van 
de situatie dat elke medewerker 'zijn' 
auto helemaal klaarmaakt. De tijd ont-
breekt om op dit belangrijke terrein ver 
uit te weiden, maar één aantekening 
wil ik nog maken. Het is nodig dat de 
mentaliteit ter zake meer open wordt, 
dat men in elk geval over alternatieve 
mogelijkheden wil denken en daarme-
de ook wil experimenteren. Het is óók 
nodig om daarvoor de grote doch 
thans vaak sluimerende creativiteit in 
de arbeidsorganisatie van alle mede-
werkers beter te gaan benutten, in het 
belang van de betrokken mensen en in 
het belang van het bedrijf. Het is im-
mers bekend hoevele verbeterings-
ideeën juist van de werkvloer komen. 
Wij doen ons zelf te kort als wi j daarop 
niet letten. 

Over de Arbodiensten, zijnde multi-
disciplinaire diensten ter verbetering 
van de arbeidsomstandigheden het 
volgende. Reeds in het Voorlopig Ver-
slag - blz. 31 en 32 - werd door collega 
Weijers namens de CDA-fractie met na-
druk gesteld dat uitgegaan zou moeten 
worden van het gecoördineerd bezig 
zijn van de diverse disciplines te weten 
veiligheid, gezondheid en welzijn. Een 
gecoördineerde dienst, ook wel aange-
duid als gecombineerde dienst respec-
tievelijk als geïntegreerde dienst van de 
drie gelijkwaardige disciplines. Die bun-
deling van deskundigheid op het ge-
bied van veil igheid, gezondheid en wei-
zijn in één team houdt een verrijking in. 

Die samenvoeging gericht op de 
werkende mens met al zijn facetten 
biedt meer dan de som van de drie los-
se delen. Derhalve ook de toen al door 
ons uitgesproken wens dat de geschei-
den, de zogenaamde afzonderlijke 
diensten slechts tijdelijk nog mogen 
functioneren te regelen via de erken-
ningsvoorwaarden. En voor de kleine 
arbeidsorganisaties betekent dat een 
gemeenschappelijke multidisciplinaire 
dienst of in de woorden van het wets-
ontwerp, een gezamenlijke Arbo-dienst. 

Door het aangesloten zijn bij een ge-
zamenlijke Arbodienst wordt óók aan 
de verbetering van de arbeidsomstan-
digheden in minder grote arbeidsorga-
nisaties gewerkt. Die sterk gevoelde 
wens, dat vasthoudende streven van 
de CDA-fractie om tot die geïntegreer-
de totaalaanpak te komen, is vastge-

legd in het amendement nr. 163. Wij 
zullen daarop nog terugkomen bij de 
artikelsgewijze behandeling. 

Mijnheer de Voorzitter! In mei 1977, 
drie jaar geleden, werd dit wets-
ontwerp ingediend. Sindsdien is er 
zeer intensief gewerkt, gedacht en ge-
discussieerd over het menswaardiger 
maken van arbeid. Wij gingen naar het 
buitenland en wi j bezochten diverse 
bedrijven in Nederland. Van groot be-
lang is ook geweest dat deze Minister 
en zijn medewerkers steeds tot een 
open constructieve gedachtenwisse-
ling bereid waren. 

In plaats van het beeld uit het 
nieuws rond 'Haagse Machten' komt 
hier, elk vanuit zijn eigen verantwoor-
delijkheid, het beeld naar voren van een 
Ministerie èn een Tweede Kamer, die 
diepgaand beraadslaagden in een geza-
menlijk streven om het welzijn van de 
werkende mens in de arbeidsorganisa-
tie te verbeteren. Daaraan heeft de 
CDA-fractie met volle inzet deelgeno-
men en de verslagen getuigen daarvan. 
Hier, vanaf deze plaats, zouden wi j allen 
die meegewerkt hebben aan inhoud en 
vormgeving van dit wetsontwerp onze 
dank en waardering willen betuigen. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik wil graag mijn er-
kentelijkheid uitspreken voor de goede 
wijze van overleg bij de voorbereiding 
van dit wetsontwerp tot op dit mo-
ment toe. Die erkentelijkheid strekt 
zich niet alleen uit tot de Minister, 
maar evenzeer - misschien moet ik 
zelfs zeggen vooral - tot zijn medewer-
kers. 

Mijnheer de Voorzitter! Ons land telt 
vele honderdduizenden mensen in de 
Wet op de arbeidsongeschiktheid. 
Zelfs als men ervan uitgaat dat er in 
50, 60 en misschien wel 70% van de 
gevallen sprake is van een verborgen 
werkloosheid, dan blijft het feit be-
staan dat er de laatste jaren in Neder-
land tussen de 100000 en de 200000 
mensen uit het arbeidsproces zijn ge-
stoten. Aanpassing van het werk, van 
de arbeidsplaats aan deze mensen is 
niet gebeurd. Niet zelden zal de reden 
daarvan geweest zijn, dat de uitlaatklep 
via de Wet op de arbeidsongeschiktheid 
voor de werkgever voordeliger was dan 
het aanpassen van de arbeidsplaats. In 
de tweede plaats kan men zich afvragen 
in hoeveel gevallen de oorzaak van de 
arbeidsongeschiktheid in het gebrek 
aan welzijn op de arbeidsplaats te vin-
den was. 

Deze uitloop naar de Wet op de 
arbeidsongeschiktheid laat zien dat 
het met de arbeidsomstandigheden in 
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Nederland, met het welzijn in het werk, 
niet zo verschrikkelijk best gesteld is 
en dat er alle reden is om daaraan aan-
dacht te besteden. Zorgen voor wei-
zijn, veiligheid en gezondheid in de ar-
beid, komt in ons economisch bestel 
neer op een voortdurende strijd. De 
ontwikkeling van onze produktieorga-
nisaties met hun schaalvergroting, 
hun specialisatie en toenemende com-
plexiteit staat op gespannen voet met 
de bevordering van het welzijn in de 
arbeid. Het zijn kenmerken van een 
produktiestructuur die gebaseerd is op 
wedijver, concurrentie en prestatie-
drang. Het is een produktiestelsel 
waarin zowel in de industrie als in de 
dienstensector juist het ongeschoolde 
werk groeit, terwijl in de administratie-
ve sector het middenkader wordt uit-
gehold ten behoeve van de laag ge-
schoolde functies en de topfuncties. 

Het gaat om een produktiebestel, 
waarin ploegenarbeid noodzakelijk ge-
acht wordt, hetzij vanwege het econo-
misch voordeel van continue proces-
sen, hetzij vanwege het economisch 
voordeel van het benutten van de ho-
ge investeringen per arbeidsplaats. 
Hoe men het ook keert of wendt; het 
zal onmogelijk blijven om aan ploe-
genarbeid een bijdrage aan het welzijn 
in de arbeid toe te kennen. Het heeft 
onze fractie ten zeerste verbaasd - als 
de berichten hierover tenminste zijn -
dat de Minister van Sociale Zaken, die 
zo idealistisch in de openbare commis-

sievergaderingen de Wet op de arbeids-
omstandigheden verdedigd heeft, te 
horen zeggen dat het herhalen van een 
televisieprogramma overdag compen-
satie voor ploegenarbeid zou kunnen 
bieden. 

In de ideaalvisie van de Minister zou 
het sociale beleid de strategische fac-
tor moeten zijn die uitmaakt wat er ge-
beurt en in welk tempo een en ander 
gebeurt in de economische ontwikke-
ling. En wij zijn het met hem eens wan-
neer hij zegt dat elk sociaal beleid dat 
zich laat leiden door de behoefte aan 
rendementsverbetering, of dat is inge-
geven door de behoefte aan produkti-
viteitsverbetering en daardoor minder 
ziekteverzuim, zou falen. 

Het doel behoort te zijn, het streven 
naar welzijn, veeleer dan het streven 
naar verbetering van de rendementen. 
De Minister geeft daarmee aan, dat het 
streven naar welzijn in het werk een op 
zichzelf staande doelstelling is waar-
aan hoge prioriteit moet worden toe-
gekend. De consequentie van deze op-
vatting is niet gering. Naar het oordeel 
van de PPR-fractie houdt die consequ-
entie in dat de overheid gehouden is, 
in de belangenafweging tussen de be-
langen van het welzijn in de arbeid en 
de economische belangen die daar 
een rol spelen, de prioriteit van het 
welzijn in de arbeid veilig te stellen. 

Wij zijn wat dat betreft minder opti-
mistisch dan de Minister, die van op-
vatting is dat de verbetering van de 

rendementen als een soort toegift naar 
voren zal komen bij het in acht nemen 
van het welzijn in de arbeid. Zeker, de 
stelling van de Minister zal in een aan-
tal gevallen opgaan, maar we mogen 
niet wegpoetsen dat er keuzen ge-
maakt moeten worden en dat inder-
daad het welzijn van de mensen ti j-
dens de arbeid van t i jd tot t i jd gesteld 
wordt tegenover een verhoging van de 
arbeidsproduktiviteit en tegenover een 
verhoging van de kapitaals- en ener-
gieproduktiviteit. 

Wanneer wij daaraan voorbij gaan, 
miskennen we het spanningsveld dat 
aanwezig is. Trouwens, is het niet zo 
dat de Minister van Sociale Zaken 
meermalen het terugdringen van de 
toeloop naar de Wet op de arbeidson-
geschiktheid als argument heeft ge-
bruikt om te pleiten voor een verbete-
ring van de arbeidsomstandigheden? 
Op zich is dit een logische gedachte, 
maar ook hier geldt natuurlijk - en ik 
vraag de Minister of hij het daarmee 
eens is - dat het gaat om een bijko-
mend argument, omdat het verbete-
ren van het welzijn in de arbeid als een 
op zichzelf staande waarde verdedigd 
moet worden. 

Tijdens de openbare commissiever-
gadering heb ik mij afgevraagd of het 
welzijn, de gezondheid en de veilig-
heid in de arbeid niet verplicht zouden 
moeten worden opgenomen bij de 
doelstellingen van de onderneming. 
De Minister heeft er toen terecht op 
gewezen dat wellicht het opnemen 
van deze doelstellingen in de Arbeids-
omstandighedenwet een effectiever 
middel was om tot betere arbeidsom-
standigheden te geraken. Ik geloof dat 
ik het met de Minister eens kan zijn, 
maar tegelijkertijd moet ik dan vast-
stellen dat de zorg voor welzijn, ge-
zondheid en veiligheid als randvoor-
waarden aan de ondernemer wordt 
opgelegd. Opnieuw is daarmee aange-
toond dat er sprake is van een span-
ningsveld, dat men niet kan verdoe-
zelen door de samenwerkingsgeneigd-
heid tussen werkgevers en werkne-
merste idealiseren. 

In dit spanningsveld mag de belan-
genafweging van welzijn, gezondheid 
en veiligheid enerzijds en van econo-
mische belangen anderzijds, niet aan 
de ondernemer worden overgelaten. 
Als randvoorwaarde geformuleerd, zal 
de zorg voor veiligheid, gezondheid en 
welzijn dan ook een absoluut karakter 
moeten hebben en geen ruimte mo-
gen bieden voor nadere uitleg over de 
vraag wat redelijkerwijs gevergd kan 
worden. Wat redelijkerwijs gevergd 
kan worden, dienen wi j hier te bepalen 
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en in de wet vast te leggen. Dit mag 
niet aan een nadere afweging worden 
overgelaten. 

Wat deze Arbeidsomstandigheden-
wet beoogt, is niet gering. Het gaat - ik 
noem enkele punten - om de grootst 
mogelijke veiligheid en de grootst mo-
gelijke bescherming van de gezond-
heid, om het beperken van de gevol-
gen bij direct gevaar, om het vermij-
den van werktuigen die gevaar kunnen 
opleveren, om het voorkomen van ge-
varen bij de bron en om het aanpassen 
van werk aan de werknemer. Het gaat 
er ook om, de werknemer de gelegen-
heid te geven zelf het tempo van de ar-
beid te bepalen, en bij de toewijzing 
van taken met de eigenschappen van 
de werknemers rekening te houden, 
om een zodanige organisatie van de 
arbeid dat lichamelijke en geestelijke 
gezondheid niet nadelig beïnvloed 
worden, om werk dat moet bijdragen 
tot zelfontplooiing (sociaal contact) en 
om werk waarbij de werknemer zicht 
heeft op zijn werk, op het doel, het re-
sultaat en de eisen die daaraan gesteld 
worden. 

Werk dat aan deze eisen voldoet, 
mag inderdaad menswaardig ge-
noemd worden. Ik wil nogmaals zeg-
gen, dat de PPR-fractie het betreurt, 
dat het realiseren van deze doelstel-
ling in de openstelling van de Minister 
niet verder gaat dan redelijkerwijs van 
de werkgever gevergd kan worden. 

Bij deze punten zou ik graag nog 
twee kanttekeningen wil len maken. De 
eerste betreft het rekening houden 
met de persoonlijke eigenschappen 
van de werknemer. De PPR-fractie wi l 
graag nadrukkelijk van de Minister ho-
ren dat het hierbij inderdaad gaat om 
de individuele werknemer, dus niet 
om een soort van gemiddelde werkne-
mer aan wie het werk wordt aange-
past, ook als daartoe de arbeidsorgani-
satie moet worden aangepast en als 
daarvoor investeringen op de arbeids-
plaats gedaan moeten worden. Het 
gaat om de individuele werknemer, of 
hij nu jong, oud, dan wel gehandicapt 
is. 

Bij de tweede opmerking die ik zou 
willen maken gaat het erom of de 
werknemer het tempo van het werk 
moet kunnen bepalen. In het wets-
ontwerp wordt daarbij vooral gedoeld 
op het lopende-band-werk, met ande-
re woorden de mens als slaaf van de 
machine, waarbij de machine het 
werktempo bepaalt. Dat wordt in het 
wetsontwerp afgewezen voor zover 
het redelijkerwijs gevergd kan worden. 
Nu is het inderdaad zo, dat dit een van 
de meest afzichtelijke vormen is van 

ontwaarding van de arbeid, maar de 
PPR-fractie wi l niet verhelen dat er in 
ons arbeidsbestel tal van situaties be-
staan waarbij ook zonder dat er sprake 
is van een mechaniek dat stoffen of 
produkten ter bewerking aanvoert, an-
dere situaties zijn, bij voorbeeld in de 
administratieve sfeer, waarbij als ge-
volg van de organisatie van het werk, 
de mogelijkheden voor de werknemer 
om zijn tempo zelf te bepalen, vri jwel 
nihil zijn. 

Mijn vraag aan de Minister is, of hij 
de kwestie van het zelfstandig kunnen 
bepalen van het tempo van het werk 
niet alleen wi l koppelen aan de mecha-
nisch zichtbare lopende band, als ik 
het zo mag noemen, maar ook aan an-
dere situaties waarin het tempo min of 
meer dwangmatig wordt opgelegd. 

De kwestie van de vraag, of welzijn 
de begrippen veiligheid en gezond-
heid omvat dan wel daaraan nevenge-
schikt is, die ik in het voorgaande ge-
deelte van mijn betoog voortdurend 
met elkaar verward heb, heeft de Mi-
nister tijdens de openbare commissie-
vergadering een kwestie van seman-
tiek genoemd. Ik kan dat wel met hem 
eens zijn, voor zover het gaat om het 
formuleren in uitgangspunten en doel-
stellingen. Maar wanneer men welzijn 
als een zelfstandig element naast vei-
ligheid en gezondheid aanvaardt, moet 
ik blijven constateren dat de zorg voor 
de welzijnspoot in de vormgeving in 
dit wetsontwerp wel bijzonder is ach-
tergebleven. Dat heeft natuurlijk histo-
rische oorzaken en verklaringen. 

Ik zou de Minister wil len vragen, of 
hij bereid is om op korte termijn een 
beleid te ontwikkelen dat erop gericht 
is, de welzijnspoot in de Arbeidsom-
standighedenwet steviger invull ing te 
geven. Bij korte termijn denk ik niet 
aan twee of vijf jaar, maar aan een kor-
ter tijdsbestek. De PPR-fractie vindt dat 
er alle reden is om dat te doen, aller-
eerst vanwege het belang van de zaak, 
maar niet minder om in de organisatie 
de plaats van het welzijn dan ook 
gelijkwaardig te maken aan die van de 
veiligheid en de gezondheid. Een 
belangrijk aspect daarbij is, dat waar 
onveil igheid vaak een gevolg is van 
menselijke fouten en waar menselijke 
fouten zeer vaak blijken samen te han-
gen met een gebrek aan welzijn of wei-
bevinden op de arbeidsplaats, de zorg 
voor veiligheid en gezondheid ten dele 
en soms geheel vruchteloos gemaakt 
wordt door een gebrek aan zorg voor 
het welzijn. 

De PPR-fractie ziet dan ook met on-
geduld uit naar aanvullingen in de wet 
die erop gericht zijn, de welzijnszorg in 
de onderneming concreet in te vullen. 

Ook hierbij zou men zeker al een begin 
kunnen maken met al die afdelingen 
die zich op enigerlei wijze bezighou-
den met het personeelsbeleid en met 
de inrichting van de arbeidsplaats. 
Men zou zich bij voorbeeld kunnen af-
vragen, of loopbaan-ontwikkeling en 
functie-ontwikkeling niet in de allereer-
ste plaats gericht dienen te zijn op de 
bevordering van het welzijn in de ar-
beid. Samenlevingsopbouw staat na-
tuurli jk niet stil aan de poorten van een 
onderneming of bedrijf. Daarom heb-
ben wi j ons erover verbaasd dat in de 
Arbeidsraad het departement van 
CRM niet is vertegenwoordigd. Wij 
wi l len de Regering vragen, daar als-
nog op terug te komen. 

Men kan de doelstelling, al dan niet 
in afgezwakte vorm, neerleggen in de 
Arbeidsomstandighedenwet, maar 
daarmee zijn wi j natuurlijk nog niet 
klaar. Er zal aan een aantal voorwaar-
den voldaan moeten worden, wi l de 
wet inderdaad bijdragen tot het berei-
ken van de doelstelling die ons voor 
ogen staat. 

In de eerste plaats gaat het om ma-
teriële voorwaarden die hun bepaling 
vinden in de eisen die in de wet zijn 
neergelegd. Het gaat er daarbij om, 
het concrete handelen ten aanzien van 
de eisen op grond van gezondheid, 
veiligheid en welzijn te toetsen aan 
een wettelijk kader. 

De heer B. Bakker wees er al op dat 
het daarvoor nodig is dat de algemene 
maatregelen van bestuur tijdig en in 
goede volgorde afkomen. 

De tweede voorwaarde waaraan vol-
daan moet zijn, is van procedurele 
aard. Er zullen procedures moeten zijn 
op het vlak van bewaking van de doel-
stellingen en van bevoegdheden om in 
te grijpen wanneer niet aan de eisen 
van de wet voldaan wordt. De wet 
voorziet in aanzienlijke mate in de 
noodzaak van procedures die men 
mag vragen. 

Dit brengt mij op de derde voor-
waarde. Om dat te kunnen volbrengen 
moet er voldoende personeel en man-
kracht beschikbaar zijn en moet dat 
personeel ook over voldoende be-
kwaamheden beschikken om doeltref-
fend te kunnen optreden. Het gaat 
daarbij om de bezetting van de arbeids-
inspectie, de bezetting van de veilig-
heids-, gezondheids- en welzijnsorga-
nisaties in de onderneming én om de 
uitrusting van de commissies van 
werknemers die daarop toezien. Mij 
dunkt dat hier een punt van voortdu-
rende zorg ligt waarvoor de voorzie-
ningen in de wet een mogelijkheid bie-
den, maar nog niet voldoende zeker-
heid. 
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De vierde voorwaarde is dat ons 
land zich sterk maakt om in het inter-
nationaal overleg ervoor te zorgen dat 
het beleid van de Nederlandse over-
heid, gericht op verbetering van de ar-
beidsomstandigheden, nietgefrus-
treerd wordt doordat in andere landen 
waar de arbeidersbeweging nog te 
weinig gewicht in de schaal kan leg-
gen en waar vormen van uitbuiting 
waar te nemen zijn, ruimte geboden 
wordt voor produktie onder slechtere 
arbeidsomstandigheden en arbeids-
voorwaarden dan wi j hier aanvaard-
baar achten. Hier ligt een algemeen 
belang dat door het optreden van bij 
voorbeeld multinationale onderne-
mingen geschaad kan worden. Wei-
licht zou dit een van de onderwerpen 
kunnen zijn waar de onlangs ingestel-
de commissie van de Kamer zich mee 
zou kunnen bezighouden. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het wets-
ontwerp, zoals het nu voor ons ligt, 
zijn nog een aantal kernvragen te stel-
len. De eerste is die van de belangen-
afweging. Eigenlijk heb ik daar in het 
voorgaande deel van mijn betoog al 
veel aandacht aan besteed. Wij zullen 
moeten vaststellen dat er tussen de 
zorg voor veiligheid, gezondheid en 
welzijn én de rest van het onderne-
mingsbeleid een samenhang bestaat. 
De zorg voor welzijn, veiligheid en ge-
zondheid kan niet los worden gezien 
van beslissingen over de aard van de 
produktie, over de produkties die ter 
hand worden genomen, over de pro-
dukten die zullen worden gemaakt en 
de manier waarop dat gebeurt; kortom 
over de investeringen. 

Dit heeft belangrijke consequenties 
voor de werking van de wet. Zo wil ik 
de Minister vragen, of hij het ermee 
eens is dat de bepalingen over de ge-
heimhouding van zaken of bedrijfsge-
heimen die aan de ambtenaren van de 
arbeidsinspecties wordt opgelegd, 
voor zover deze geheimhouding niet 
in strijd is met de bepalingen van deze 
wet, in feite moet inhouden dat de in-
formatie waarover de arbeidsinspectie 
beschikt, voor de commissies die in de 
onderneming belast zijn met de zorg 
voor veiligheid, gezondheid en wei-
zijn, toegankelijk moet zijn? 

Dit brengt mij bij een tweede kern-
punt in de wet en dat betreft de zeg-
genschapsverhouding. De Minister 
gaat uit van een verplichte samenwer-
king tussen werkgevers en werkne-
mers. Daarover heeft de F'PR-fractie al 
het nodige gezegd, zowel bij de behan-
deling van de Wet op de onderne-
mingsraden als ook bij de openbare 
commissievergaderingen over dit 
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wetsontwerp. Wij geloven dat de wijze 
waarop de doelstellingen van de on-
dernemingen geformuleerd zijn in de 
Wet op de ondernemingsraden, een 
samenwerking noodzakelijkerwijs be-
perkt tot samenwerking in het uitvoe-
rende vlak. 

Een probleem ontstaat al meteen bij 
de vraag naar de werking van het in-
stemmingsrecht. De ondernemings-
raad of de commissies hebben een in-
stemmingsrecht ten aanzien van rege-
lingen op het gebied van de veiligheid, 
gezondheid en welzijn. 

Ik zou de Minister in dat verband 
twee vragen wil len stellen. In de eerste 
plaats een heel praktische vraag. Veel 
regelingen op de gebieden die wi j ge-
noemd hebben, hangen samen met in-
vesteringen, met materiële zaken en 
niet alleen met procedures. In feite, zo 
is het oordeel van de PPR-fractie, moet 
hieruit voortvloeien een instemmings-
recht over die betrokken investerin-
gen. Is de Minister dat met ons eens? 
Een tweede vraag die zich aandient is 
in hoeverre de ondernemingsraad, 
dan wel de commissies het recht van 
initiatief zou moeten worden toege-
kend, om zelf zaken tot stand te bren-
gen of te doen brengen door de werk-
gever. 

Natuurlijk kan men vragen aan de 
arbeidsinspectie om een aanwijzing te 
geven en natuurlijk kan men bij de be-
spreking van jaarplannen en jaarver-
slagen gedachten naar voren brengen, 
maar zou het niet veel eleganter zijn 
wanneer de ondernemingsraad of de 
commissies zelfstandig een initiatief-
recht wordt toegekend? Het moet dan 
een initiatiefrecht zijn waarbij eigen 
voorstellen in het overleg tussen werk-
gever en werknemer kunnen worden 
ingebracht en waarbij de werkgever 
niet zonder meer afwijzend kan be-
schikken, doch waarbij zijn afwijzende 
beslissing op zich zelf een procedure 
ondergaat als voorstellen die van hem 
zelf afkomstig zijn. Graag zou de PPR-
fractie hierover het oordeel van de Mi-
nister vernemen. 

Uiteraard kunnen wij niet stil blijven 
staan bij het verschaffen van formele 
rechten zonder ook de mogelijkheden 
om van die rechten gebruik te maken, 
te waarborgen en we komen dan weer 
terug op de vragen van scholing, vor-
ming en de mogelijkheid van de on-
dernemingsraad of commissies om 
zich te laten adviseren. 

De derde kernvraag bij dit wets-
ontwerp hangt samen met het functi-
oneren van wat in de wandeling thans 
genoemd wordt de Arbo-diensten, dus 
de diensten gericht op veiligheid, ge-
zondheid en welzijn. 

Arbeidsomstandigheden 

De eerste belangrijke vraag die voor 
ons ligt is waar de verantwoordelijk-
heid voor diensten dient te lig-
gen. Ligt die binnen of buiten de on-
derneming? De PPR-fractie wil bij het 
vinden van een antwoord op die vraag 
twee zaken vooral overwegen: aller-
eerst de kwestie van de onafhankelijk-
heid van de medewerkers van dien-
sten. Die onafhankelijkheid is voor de 
PPR-fractie uitgangspunt bij het vin-
den van een antwoord op de vraag 
waar de verantwoordelijkheid voor de 
diensten ligt. Wanneer die onafhanke-
lijkheid niet voldoende gewaarborgd 
is, wanneer de dienst onder verant-
woordeli jkheid van de onderneming 
functioneert, is er veel voor te zeggen 
om de Arbo-diensten dan buiten ver-
antwoordelijkheid van de onderne-
ming te leggen. 

Wel rijst dan onmiddelli jk de vraag -
en die stel ik dan ook aan de leden van 
de Partij van de Arbeid-fractie - op 
welke wijze en aan wie deze diensten 
dan verantwoording zullen moeten af-
leggen. Worden de diensten dan een 
verlengstuk van de arbeidsinspecties, 
worden zij gecontroleerd door de regi-
onale overheden met name de provin-
cies en hoe voorkomt men dat de onaf-
hankelijkheid van de onderneming ge-
kocht wordt met afhankelijkheid bin-
nen een publiek lichaam? De PPR-frac-
tie neigt ertoe, in het kader van een 
verdergaande democratisering, de 
verantwoordelijkheid voor de Arbo-
diensten binnen de onderneming te 
leggen en ervoor zorg te dragen dat de 
wetgeving zo sterk is dat de onafhan-
kelijkheid van de werknemers bij deze 
diensten is gegarandeerd. 

Een tweede overweging die bij de 
PPR-fractie zal gelden, is de wijze 
waarop de relaties gelegd zijn tussen 
aan de ene kant de Arbo-diensten en 
aan de andere kant de commissies en 
de ondernemingsraad. Daarbij wil de 
PPR-fractie niet stilstaan bij de situatie 
van het moment, maar juist waar het 
gaat om oplossingen op de langere 
termijn, wil len wi j ons een situatie in-
denken waarbij de positie van de 
werknemers ten opzichte van heden 
aanzienlijk versterkt is, bij voorbeeld 
door een verdergaande aanpassing 
van de Wet op de ondernemingsra-
den, waarbij de zeggenschapsrechten 
van de werknemers sterk zijn uitge-
breid. Ook in die situatie - juist op de 
langere termijn gericht - moet men 
zich gedachten maken over het functi-
oneren van de Arbo-diensten. 

Wanneer deze vragen beantwoord 
zijn, is het mogelijk tot een gefundeerd 
oordeel te komen over de vraag of be-
drijven een eigen dienst moeten heb-
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ben dan wel of zij zich kunnen aanslui-
ten bij een dienst buiten het bedrijf. 
Daarmee hangt weer ten nauwste sa-
men de vraag of wij nu wel of niet 
moeten streven naar integratie van de 
bedrijfsveiligheids- en gezondheids-
diensten. 

Een bezwaar dat de PPR-fractie ziet 
bij een integratie, is dat de ontwikke-
ling van de derde poot - de welzijns-
diensten - die nodig van de grond 
moet komen, daarbij wellicht wordt 
bemoeilijkt. 

In andere landen heeft de vakbewe-
ging gekozen voor het inbrengen van 
derhandelingen bij collectieve arbeids-
overeenkomsten. In ons land heeft de 
vakbeweging veel meer nadruk gelegd 
op het meewerken aan het tot stand 
brengen van een wettelijke regeling. 
Die wettelijke regeling ligt nu vóór 
ons. Men kan in argeloosheid veron-
derstellen dat met deze wet goede ar-
beidsomstandigheden zullen worden 
gewaarborgd. De PPR-fractie is van 
mening dat dit een misverstand zou 
zijn. Men zou dan voorbijgaan aan het 
spanningsveld dat met andere belan-
gen bestaat. Men kan ook de positie 
van de afwijzende argwaan kiezen en 
wijzen op de vele afzwakkende formu-
leringen die met name bij de beschrij-
ving van de doelstelling van de wet 
zijn gekozen. Als men deze positie 
kiest, gaat men voorbij aan de strijd-
vaardigheid van de werknemers. 

Voor de PPR-fractie is deze Arbeids-
omstandighedenwet noodzakelijk, 
maar beslist niet voldoende om tot 
een bevredigend welzijn in het werk te 
kunnen komen. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Nu drie open-
bare commissievergaderingen aan de 
voorbereiding van dit wetsontwerp 
zijn gewijd, wil mijn fractie uit overwe-
gingen van doelmatige tijdsbesteding 
van het parlement niet de daarin ge-
voerde discussie herhalen, maar 
slechts enkele punten nader uitdiepen. 
Mijn fractie sluit zich graag aan bij de 
waarderende woorden voor de Minis-
ter en zijn ambtenaren die door vorige 
sprekers zijn geuit. Wij hebben er alle-
maal in plezierige sfeer hard aan ge-
trokken. Het moet voor de Minister en 
het parlement een plezierig moment 
zijn dat het wetsontwerp thans aan de 
openbare behandeling toe is. 

De wolken die over de uitvoering 
van de wet vallen, zijn inmiddels som-
berder geworden. Humanisering van 
de arbeid blijft in zoverre een stiefkind 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) 

dat in de achter ons liggende periode 
van economische groei hiervoor wei-
nig belangstelling was, terwij l de be-
langstelling in deze ti jd van economi-
sche recessie toeneemt, maar men er 
geen geld voor over heeft. Dat het so-
ciale beleid van een onderneming de 
strategische factor voor het economi-
sche beleid is, wordt nog weinig inge-
zien. Heel wat geweeklaag over het 
niet kunnen krijgen van arbeidskrach-
ten voor bepaalde werkzaamheden is 
een vorm van zelfbeklag. 

Men heeft het sociale beleid ter zake 
te lang verwaarloosd. Hiernaast heeft 
de werving van buitenlandse werkne-
mers verbetering van de arbeidsonv 
standigheden tegengehouden. Nu 
men toch mensen bereid vond, het 
werk te doen, was helaas de prikkel tot 
sociale innovatie bijna afwezig. 

Dit alles bewijst hoe broodnodig de-
ze wet is en hoe nodig het is dat een 
maatschappelijk klimaat wordt ge-
schapen waarin men ertoe bereid is, 
de politieke keuze te maken, het wei-
zijn van de werknemers tot essentieel 
onderdeel van het sociaal-economi-
sche beleid te maken. De drie punten 
die mijn fractie nader wi l uitdiepen zijn 
de volgende. In hoeverre is het criteri-
um geslacht nog relevant voor de toe-
wijzing van de arbeid? Het tweede 
punt is de stimulerende rol van de 
overheid bij de invoering van Arbo-
diensten op departementen. Het derde 
is de verhouding tussen de SER en de 
zogenaamde voorlopige arbeidsraad. 

Wij hebben in de Kamer op 25 sep-
tember 1978 een openbare commis-
sievergadering gehad over de nota 
voor het emancipatiebeleid. Bij deze 
gelegenheid heeft mijn fractie ge-
vraagd of de Regering - zij richtte zich 
speciaal tot de Minister van Sociale 
Zaken - ertoe bereid was, een litera-
tuuronderzoekte laten instellen naar 
de arbeidsomstandigheden in bran-
ches waarin overwegend vrouwelijk 
personeel aanwezig is. De Minister 
heeft toegezegd, dit te zullen bevorde-
ren. 

Bij het voorbereiden van dit debat 
heb ik naar dit literatuuronderzoek ge-
zocht. Het is mij niet gewaar gewor-
den. Er kan iets ontbreken aan mijn ad-
ministratie, maar ik leg toch de Minis-
ter de vraag voor hoe hij zijn toezeg-
ging gestalte heeft gegeven. Is er in-
dertijd een opdracht verstrekt en, zo ja, 
wanneer en aan wie? Is dit onderzoek 
wellicht inmiddels afgerond? Mocht 
dit niet zijn afgerond, dan vraag ik 
wanneer het resultaat ervan kan wor-
den tegemoetgezien. Voor de uitvoe-
ring van de Arbeidsomstandigheden-
wet lijkt mijn fractie dit literatuuron-
derzoek van groot belang. 

Hierbij vraag ik de Minister tevens of 
het mogelijk is gebleken, bij het ver-
slag over de arbeidsplaatsenverbete-
ring, zoals hij indertijd heeft toege-
zegd, een opsplitsing te maken in 
mannen en vrouwen. Ook dit kan ons 
te stade komen, wanneer wi j met deze 
wet verder wil len werken. 
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Bij de voorbereiding van het wets-
ontwerp en reeds eerder bij de herzie-
ning van de richtlijnen van de Europe-
se Gemeenschap heeft zich een boei-
ende discussie ontwikkeld over de 
vraag in hoeverre in artikel 3 het crite-
rium geslacht van belang is voor de 
toewijzing van werk. 

Deze discussie wordt des te interes-
sa nter nu de Regering gemeend heeft 
een beslissing te moeten nemen over 
nachtarbeid voor vrouwen. In de eer-
ste plaats wil ik graag stellen dat de 
vermelding van het criterium 'ge-
slacht' volstrekt niet anti-emancipatoir 
is zoals wel is verondersteld. Ik herin-
ner eraan dat dit criterium in artikel 3, 
lid g, staat als een invulling van per-
soonlijke eigenschappen, waaronder 
leeftijd, ervaring, vakmanschap en 
kennis van de voertaal en andere. Het 
is als het ware een bijdrage aan de ei-
gen identiteit van betrokkene en 'ge-
slacht' levert zeker een belangrijke bij-
drage aan deze identiteit. 

Nu ligt er over het criterium 'ge-
slacht' een amendement ter tafel van 
de VVD-fractie, waarin zij aan 'ge-
slacht' de toevoeging doet: met het 
oog op de voortplanting. Dat lijkt mij 
een verschraling van die speciale iden-
titeit, die het criterium 'geslacht' met 
zich brengt. Ik zal dat amendement 
dan ook niet steunen. 

Dit brengt mij overigens meer speci-
fiek op de nachtarbeid. Dat lijkt mij van 
nog meer belang. Voor niemand, man 
noch vrouw, is nachtarbeid goed. Mijn 
fractie is er dan ook tegen dat onthef-
fing voor nachtarbeid voor vrouwen 
verleend zou worden, waarbij boven-
dien de norm voor mannen niet wordt 
verlaagd. Het lijkt ons een ontoelaat-
bare verslechtering voor vrouwen in 
plaats van een emancipatoir succes. 

'Even slecht is ook gelijk' is de titel 
van een artikel in Intermediair van 14 
maart 1980 van José Siersema en Tony 
Hak. Graag citeer ik daaruit. 

'De vraag moet beantwoord worden 
of vrouwen ook lichamelijk vatbaarder 
zijn voor schade door verstoringen 
van de normale 24-uurs-ritmiek door 
nachtarbeid dan mannen. Onderzoek 
onder vrouwen, die werken in ploe-
gendiensten nachtarbeid zou hiervoor 
argumenten kunnen leveren. 

De schadelijkheid van nachtarbeid, 
of deze nu continu dan wel in een ploe-
genstelsel verricht wordt, wordt ver-
oorzaakt door een verstoring van de 
ritmiek van het menselijk organisme. 
Het gaat hierbij om de zgn. circadiane 
r i tmen; dit zijn ritmen die een verloop 
van ± 24 uur hebben met een mini-
mum- en maximumwaarde. Een groot 

aantal fysiologische processen heeft 
een dergelijk ritme, zoals de lichaams-
temperatuur, de polsslag, de bloed-
druk, allerlei stofwisselingsprocessen 
en processen van endocriene secretie. 

Deze ritmen vormen een systeem, 
dat wi l zeggen dat ze onderling op el-
kaar zijn afgestemd. Dit systeem is zo-
danig gestructureerd dat het organis-
me van de mens overdag op activiteit 
en 's nachts op rust is ingesteld. De 
synchronisatie met het externe licht/ 
donker-dag/nacht ritme wordt bij de 
mens voornamelijk tot stand gebracht 
door zijn tijdsbewustzijn dat aan de so-
ciale omgeving wordt ontleend. 

Bij nachtarbeid moeten mensen dus 
werken op een tijdstip dat hun lichaam 
daar niet op is ingesteld. Dit leidt tot 
een grotere belasting. Daarbij moeten 
ze slapen op een tijdstip dat èn hun li-
chaam èn de sociale omgeving op acti-
viteit is ingesteld. Dit gaat ten koste 
van de slaapkwantiteit en "kwaliteit. In 
een poging van het lichaam zich aan het 
nieuwe arbeidspatroon aan te passen, 
raakt het systeem van ritmen ontre-
geld omdat zij onderling verschillen in 
de mate waarin en de snelheid waar-
mee ze gaan verschuiven.' 

Ik sla een stukje over, maar het blijft 
zeer interessant. 

'Door ploegendienst, waarbij vaak 
op avonden, in nachten en weekenden 
gewerkt moet worden, zijn ploegenar-
beiders en hun gezin ernstig beperkt in 
hun sociale leven, zowel wat sociale 
contacten als wat sociale activiteiten 
betreft. Ook het gezinsleven en de rela-
tie met de partner worden verstoord 
door ploegenarbeid.' 

'Het meeste ploegendienstonderzoek 
gaat over mannen. Voor een deel komt 
dit omdat ploegendienst met nachtar-
beid - de zogenaamde drie- en vier-
ploegenstelsels - in de industrie voor 
vrouwen niet is toegestaan door het 
wettelijke verbod op nachtarbeid. In de 
dienstverlening, vooral in de verple-
ging, werken echter grote aantallen 
vrouwen in ploegendienst, maar ook 
daar is weinig onderzoek verricht. In 
de disciplines die zich met arbeids-
vraagstukken bezighouden, is over het 
algemeen weinig aandacht voor de 
specifieke positie van vrouwelijke 
werknemers. De arbeid van mannen is 
de norm en de vraagstukken rondom 
de vrouwenarbeid worden als bijkom-
stig beschouwd. Dit geldt ook voor het 
ploegendienstonderzoek.' 

Ik zal ophouden met citeren. De ver-
leiding is evenwel groot om verder te 
gaan. De conclusie ligt voor de hand. 
Het is voor mijn fractie onbegrijpelijk 
dat de Regering, terwijl zij hard bezig 
is te werken aan een wet op de arbeids-
omstandigheden, nu komt met een 

ontheffing op het gewone verbod van 
nachtarbeid voor vrouwen, zonder dat 
dit berust op nader duidelijk onder-
zoek waaruit blijkt dat de schadelijk-
heid voor vrouwen inmiddels is ver-
dwenen. Zij vraagt daarom thans ook 
met zoveel woorden aan de Regering 
of zij beslist het Arbeidsbesluit 1920 
wi l handhaven. 

De heer Nijpels (VVD): Ik heb het arti-
kel ook gelezen en ik begrijp daaruit 
dat de auteurs ervoor pleiten, de nacht-
arbeid ook voor mannen te verbieden. 
Dat zou volgens hen de juiste oplos-
sing zijn. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Dat 
hebt u gelukkig volkomen goed begre-
pen. Daarom heb ik ook aan het begin 
van mijn betoog gezegd dat mijn fractie 
er voorstander van is om de norm die 
op het ogenblik bestaat voor mannen 
en vrouwen ten aanzien van bij voor-
beeld overwerk, gelijk te stellen en niet, 
zoals op het ogenblik gebeurt, de norm 
voor vrouwen op te trekken naar die 
voor mannen. Wanneer wi j gaan praten 
over nachtarbeid, ploegendienst en 
dergelijke, is mijn fractie e r voo r - ik 
hoop dat ik daarbij de steun van de VVD 
krijg - ook de normen voor overwerk, 
nachtarbeid en dergelijke voor mannen 
te verlagen tot de zogenaamde vrou-
wennorm. Begrijpt u het nu? 

De heer Nijpels (VVD): Ja, ik begrijp 
het wel. U had zoveel citaten, dat uw 
bedoelingen wat onduidelijk werden. 
De zaak is nu helemaal helder. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Ik hoorde 
'Ja ' roepen. Betekent dat, dat de VVD 
het eens is met het standpunt van 
D'66? 

De heer Nijpels (VVD): De heer Hart-
meijer moet wat beter leren luisteren. 
Ik begrijp de bedoeling van mevrouw 
Wessel, namelijk dat D'66 in principe 
toe wil naar een stelsel waarin er ook 
voor mannen geen nachtarbeid is, al-
thans die zoveel mogelijk wordt terug-
gedrongen. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Ik verwijs 
nu toch even naar uw amendement, 
dat beoogt om het criterium geslacht 
zelfs in de wet te zetten. 

De heer Nijpels (VVD): Ik zeg alleen 
maar dat ik de woorden van mevrouw 
Wessel duidelijk heb begrepen. Ik heb 
helemaal niet gezegd dat ik het met 
haar eens ben. 

De heerWeijers (CDA): Het schijnt de 
bedoeling te zijn, dat er een wetsvoor-
stel over deze materie komt. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): lkci-
teer graag het SER-advies. 
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De heer Nijpels (VVD): Het SER-advies 
luidt anders dan door u verwoord. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
heb het voor mij . Op blz. 18 van het 
SER-advies arbeidsbescherming vrou-
welijke werknemer wordt duidelijk aan 
de Regering gevraagd, het Arbeidsbe-
sluit 1920 voorlopig te handhaven. Er 
is gesuggereerd dat dit besluit wel zou 
kunnen vervallen, wanneer de Arbeids-
omstandighedenwet in het parlement 
is aangenomen, maar dat biedt noch 
de SER, noch mijn fractie voldoende 
zekerheid. Het zou dan kunnen komen 
tot: even slecht is ook gelijk. 

De heer Weijers (CDA): Over de nacht-
arbeid voor vrouwen krijgen mij naar 
ik aanneem nog een afzonderlijke dis-
cussie in dit huis. Ik vraag mij af waar-
om mevrouw Wessel daar nu een 
voorschot op neemt. Wij krijgen een 
wetsontwerp. Dat zal de Minister wel 
moeten indienen in verband met de 
Europese richtlijn. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Het lijkt mij helemaal niet erg om daar 
een voorschotje op te nemen, aange-
zien minister Boersma en Minister AI-
beda ontheffing hebben verleend of 
wil len verlenen van het verbod op ar-
beid voor vrouwen, zoals neergelegd in 
het Arbeidsbesluit 1920. Wij zijn nu be-
zig de Arbeidsomstandighedenwet in 
grote harmonie en een plezierige sfeer 
te behandelen, maar ik zou het toch wat 
schijnheilig vinden hier in geweldige 
harmonie een Arbeidsomstandighe-
denwet van de grond te ti l len, terwijl je 
in de krant leest dat een verslechtering 
voor vrouwen optreedt ten aanzien van 
de nachtarbeid. Ik zou niet politiek bezig 
zijn, als ik daar niet even de aandacht 
op vestigde. 

De heer Weijers (CDA): Waarom is de 
geachte afgevaardigde dan niet op de 
ketting gesprongen toen de Minister, 
overigens in goed overleg met het be-
drijfsleven, een aantal ontheffingen 
verleende? Ik denk nu even aan Hoog-
ovens... 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Hebt u de vragen niet gelezen, die me-
vrouw Bischoff en de heer Nypels aan 
de Minister van Sociale Zaken hebben 
gesteld? Zij zijn op 7 februari gesteld 
en op 1 mei beantwoord. Wij hebben 
dus iets gedaan. 

De heer Weijers (CDA): Maar wat doet 
u nu verder? Vindt u dat de Minister 
een slecht beleid voert en vraagt u op 
dat punt een uitspraak van de Kamer? 
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Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Dat 
zou mij natuurlijk zeer welkom zijn! Ik 
wacht natuurlijk eerst het antwoord 
van de Regering af. Ik heb een duidelij-
ke vraag gesteld, nl. in welke richting 
de Minister zijn beleid ter zake denkt te 
ontwikkelen. Juist met het oog op het 
criterium 'geslacht' van artikel 3, lid g, 
van de Arbeidsomstandighedenwet is 
dit heel interessant. Wanneer het ant-
woord mij niet tevreden stelt of blijkt 
dat enige discussie in de toekomst 
moeilijk is of zelfs uitgesloten, zal ik ze-
ker overwegen een uitspraak van de 
Kamer over deze materie te vragen. 
Het gaat mij zeer ter harte. 

Het tweede belangrijke punt dat 
mijn fractie bij de algemene beraadsla-
ging naar voren wil brengen, is de in-
voering van de Arbeidsomstandighe-
denwet op de departementen. Het valt 
mijn fractie op dat in de memorie van 
toelichting zo terloops over de rol van 
de overheid in dezen wordt gesproken. 
Ik bedoel dan niet de rol van de over-
heid in het initiëren en stimuleren van 
het wetsontwerp, maar wel de rol 
van de overheid als grootste werkge-
ver. Aanvankelijk en zelfs nu nog wer-
den gehele overheidsbranches uitge-
schakeld. Er zijn echter amendemen-
ten ingediend om te trachten dit onge-
daan te maken. Ik hoop dat zij worden 
aangenomen. Ik kom daar bij de be-
handeling van artikel 2 op terug. 

Mijn fractie wi l nog eens de nadruk 
leggen op het feit dat de overheid zelf 
een initiërende rol moet vervullen. 
Naar mijn mening ontbreekt deze. Wij 
kunnen bij voorbeeld in het verslag 
van het Directoraat-Generaal voor 
Overheidspersoneel over 1977-1978 
onder het hoofdstuk 'De zorg voor het 
welbevinden' lezen: 'De dienst is zich 
ervan bewust dat nog pas een deel van 
het totale werknemersbestand bedrijfs-
geneeskundig kan en kon worden bege-
leid'. 

'Ook de ondersteunende stafbu-
reaus zijn onderbezet'. 'Als gevolg van 
deze onderbezetting kan ook het ge-
deel tevantaakl l RGDdat in 1972 door 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
werd 'bevroren' - ook vorige kabinet-
ten treft hier dus schuld - 'nog niet op-
nieuw ter hand worden genomen'. De 
onderbezetting heeft elke activiteit on-
mogelijk gemaakt. 

Wie het overigens zeer lezenswaar-
dige verslag over 1977 van de Rijksge-
neeskundige Dienst leest, ziet dat er 
wordt gesproken over 180.000 rijkso-
verheidwerknemers. Ik herhaal: 
180.000. Het gehele jaarverslag is één 
grote jammerklacht over onderbezet-
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t ing. Van het voortouw nemen door de 
overheid is blijkbaar geen sprake. De 
overheid loopt hierbij helaas achter. 
Het is niet de schuld van de medewer-
kers van de Rijksgeneeskundige 
Dienst, maar wel van de overheid zelf. 
Dit en vorige kabinetten hebben blijk-
baar weinig over voor het welzijn van 
de ambtenaren. 

D'66 onderschrijft zeker de mening 
dat gebrek aan man- en vrouwkracht 
een belangrijke oorzaak is voor het 
niet optimaal functioneren van de 
Rijksgeneeskundige Dienst. Zij ziet 
echter ook dat de Rijksgeneeskundige 
Dienst niet voldoende plaats heeft ge-
kregen in het personeelsbeleid, of Ne-
ver in het gehele sociale beleid, van de 
departementen. De zorg is daardoor te 
eenzijdig medisch gericht gebleven. 
Daarom is mijn fractie een groot voor-
standster van het snel oprichten van 
Arbo-diensten op de departementen. 

Gezien de betrekkelijk geringe be-
langstelling van de Regering en het 
parlement tot nu toe voor een instantie 
als bij voorbeeld de Rijksgeneeskundi-
ge Dienst, vraagt zij voor deze departe-
mentale Arbo-diensten speciale aan-
dacht. De ervaring, know-how en uiter-
aard het apparaat van de Rijksgenees-
kundige Dienst kunnen daaraan een 
belangrijke bijdrage leveren. Om dui-
deli jkte maken in welke richting dit 
moet gebeuren, wil ik een uitspraak 
van de Kamervragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Wessel-
Tuinstra wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het veiligheidsbe-
leid binnen de Rijksdienst momenteel 
uitsluitend een zaak van afzonderlijke 
departementen is, terwij l het bedrijfs-
gezondheidsbeleid voornamelijk is 
toevertrouwd aan een buiten deze de-
partementen staande Rijksgeneeskun-
dige Dienst; 

overwegende, dat deze situatie niet 
spoort met de doelstelling van de Ar-
beidsomstandighedenwet (Arbo-wet), 
te weten integratie van het gezond-
heids-, veiligheids- en welzijnsbeleid 
in het algemene ondernemingsbeleid; 

spreekt als haar mening uit, dat bij de 
departementen die naar de aard van 
hun activiteiten speciale deskundig-
heid op het vlak van gezondheids- en 
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Voorzitter 
veiligheidszorg en van het welzijn ver-
eisen, in ieder geval eigen Arbo-dien-
sten noodzakelijk zijn; 

dringt er bij de Regering op aan, de-
partementen in principe te laten be-
schikken over eigen Arbo-diensten en 
daar waar gezamenlijke Arbo-diensten 
voor departementen meer voor de 
hand liggen, de Rijksgeneeskundige 
Dienst daartoe om te vormen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 173(14 497). 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn laatste 
punt betreft de verhouding van de SER 
tot de voorlopige Arbeidsraad. Mijn 
fractie behoort niet tot diegenen die 
defaitistisch zijn gestemd over de So-
ciaal-Economische Raad. Natuurlijk 
dateert de instelling van de SER uit 
een tijd dat het harmoniemodel meer 
in was dan nu. De adviezen zijn de laat-
ste tijd nogal eens verdeeld. Dat is ech-
ter voor ons geen aanleiding niet lan-
ger in het overlegmodel te blijven ge-
loven. Wel hebben wi j - dat doet nu 
echter niet terzake - bezwaar tegen on-
der meer de huidige samenstelling. 
Wij vinden dat met name de consu-
menten ondervertegenwoordigd zijn. 

Net als indertijd bij de instelling van 
de Raad voor de Arbeidsmarkt, doet 
zich nu de vraag voor in hoeverre de 
instelling van de voorlopige Arbeids-
raad de SER uitholt. Bovendien is niet 
ondenkbaar dat zich nu een funeste 
splitsing gaat voordoen, waarbij het 
sociaal beleid ter advisering naar de 
voorlopige Arbeidsraad en het zoge-
naamde harde economische beleid ter 
advisering naar de SER wordt gezon-
den. Dit soort opsplitsingen wilden wi j 
nu juist voorkomen. 

Immers, het sociale beleid van ar-
beidsorganisaties kan nu eenmaal niet 
los worden gemaakt van het algemeen 
sociaal-economisch beleid. Knelpun-
ten op de arbeidsmarkt, toestroom in 
de WAO, emancipatie, dergelijke pro-
blemen zijn niet op te lossen zonder in-
schakeling van het sociale beleid op 
ondernemingsniveau. Dit vraagt niet 
om gesepareerde maar om integrale 
besluitvormimg en advisering. 

Is de Minister bereid aan de SER ad-
vies te vragen alvorens de definitieve 
Arbeidsraad wordt ingesteld? Is hij te-
vens bereid vóór de instelling van een 
Arbeidsraad het functioneren en de 
positie van de voorlopige Arbeidsraad 
te evalueren? Een van de evaluatiecri-

teria zou moeten zijn in hoeverre in-
derdaad die heilloze uitsplitsing heeft 
plaatsgevonden. 

Mijn fractie heeft een poging gedaan 
iets tegemoet te komen aan eventuele 
overlappingen of gesepareerd optre-
den door het indienen van een amen-
dement op artikel 39. Wij komen daar 
later op terug. Mochten wij hierover 
een duidelijk antwoord van de Minis-
ter krijgen, dan lijkt mij een uitspraak 
van de Kamer naast dat amendement 
overbodig. Wij wachten echter met be-
langstelling de reactie van de Minister 
af. 

D 
De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat het wetsontwerp dat nu 
aan de orde is een van de belangrijkste 
stukken wetgeving van na de Tweede 
Wereldoorlog vormt, zal door nie-
mand betwist worden. Het is dan ook 
niet voor niets dat de Arbeidsomstan-
dighedenwet al in drie openbare com-
missievergaderingen is voorbespro-
ken en dat in dit debat nog eens van 
gedachten wordt gewisseld over de 
grote lijnen van het wetsontwerp. 

Niet alleen voor Nederland praten 
wi j hier vandaag over een fundamen-
tele verandering in de arbeidswetge-
ving. Binnen de EEG is er geen land te 
vinden dat een arbeidswetgeving kent, 
zoals wi j die zullen hebben als dit 
wetsontwerp beide Kamers is gepas-
seerd en in het Staatsblad staat. 

Met name de introductie van het be-
grip welzijn, waarover straks wat 
meer, geeft een dimensie aan onze 
wetgeving, die andere EEG-landen 
niet, of niet in die mate kennen. Over 
de EEG-grenzen heen kijkend, blijkt 
dat alleen Noorwegen beschikt over 
een arbeidswetgeving, die met de bij 
ons te realiseren regels in meerdere of 
mindere mate te vergelijken is. 

Een delegatie uit de vaste Commis-
sie voor Sociale Zaken heeft vorig jaar 
in Noorwegen zelf kunnen constateren 
welke moeilijkheden zich voordoen als 
men probeert de arbeidsomstandighe-
den en de betrokkenheid van werkge-
vers en werknemers daarbij, in een 
wettelijke vorm te gieten. Bij dat werk-
bezoek werden ons overigens niet al-
leen de moeilijkheden duidelijk, maar 
bleek ook dat men niet moet verwach-
ten dat invoering van dit soort wetge-
ving al snel leidt tot concrete verbete-
ringen van de werksituatie. 

Het zullen primair de sociale part-
ners, werknemers en werkgevers, die-
nen te zijn die gezamenlijk inhoud ge-
ven aan de doelstellingen van de wet. 
Een overheid die denkt dat zij op dit 
terrein - en ik doel daarmee met name 

even op het begrip welzijn - met dwin-
gende regels de sociale partners in 
een richting kan dringen, overschat 
niet alleen haar eigen kunnen, maar 
miskent tevens dat de totstandkoming 
van een gezond arbeidsmilieu een 
zaak is, die voortkomt uit de overtui-
ging dat arbeid de ontplooiingskansen 
van de werknemer dient te bevorde-
ren. Die zelfontplooiing verdraagt zich 
niet met arbeidsomstandigheden 
waarop de werknemer zelf geen in-
vloed kan uitoefenen of met arbeids-
omstandigheden die mensonwaardig 
zijn. 

In 1976 vestigde de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid de 
aandacht op de spanning die er zou 
kunnen bestaan tussen humanisering 
van de arbeid en de grote schaarste 
van de arbeid. Verdere humanisering 
van de arbeid zou, zo stelt de Raad, tot 
een nog grotere schaarste op de ar-
beidsmarkt kunnen leiden, omdat de 
arbeid aldus aantrekkelijker wordt ge-
maakt. Ik vind het door de Raad gesig-
naleerde probleem eigenlijk helemaal 
geen probleem. Ook al is een grotere 
schaarste van arbeid het gevolg, dan 
nog zal de overheid dienen te streven 
naar een arbeidsbeleid waarin huma-
nisering centraal staat. 

In de openbare commissievergade-
ringen over de knelpunten op de ar-
beidsmarkt, het volumebeleid en de 
organisatie van de sociale zekerheid, 
heeft mijn fractie een aantal voorstel-
len gedaan, die mede beoogden geld 
vrij te maken voor verbetering van ar-
beidsomstandigheden. Het is onze 
wens dat het kabinet, waar mogelijk 
meer middelen vri j zal maken voor re-
gelingen ten behoeve van verbeterin-
gen van arbeidsplaatsen, zoals die de 
afgelopen jaren ook van kracht zijn ge-
weest. 

Nadat in de fase van de schriftelijke 
behandeling door de Minister al vele 
voorstellen tot wijziging afkomstig van 
kamerleden, werknemers- en werkge-
versorganisaties waren verwerkt, kan 
ik tot onze grote voldoening ook na de 
drie openbare commissievergaderin-
gen concluderen, dat de helft van de 
door de VVD-f ractie ingediende amen-
dementen door de Regering is overge-
nomen. Ik spreek daarover namens 
mijn fractie onze erkentelijkheid uit en 
complimenteer de Regering tevens 
met de voortvarendheid die met dit 
wetsontwerp is betracht. 

Met name de introductie van het be-
grip 'welzijn' in verband met de arbeid, 
heeft bij de schriftelijke voorbereiding 
van het wetsontwerp door de Kamer, 
tot vele op- en aanmerkingen geleid. 
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Nijpels 

Mijn fractie acht het een goede zaak 
dat de arbeidswetgeving voortaan me-
de en wat explicieter gericht is op het 
bevorderen van het welzijn van de 
werknemer. Ook in liberale kring is in 
het verleden getracht aan deze maat-
schappelijke wens gestalte te geven. 
Daartoe bracht in 1977 het weten-
schappelijk bureau van de VVD, De 
prof. Teldersstichting, een rapport uit 
over de plaats van de arbeid in de 
maatschappij van morgen. In dat rap-
port stonden centraal het welbevinden 
van de werknemers in de arbeidsver-
houding en vooral het meebepalen 
van dat welzijn door de werknemer 
zelf. De Arbeidsomstandighedenwet 
ligt feitelijk in het verlengde van wat in 
1977 dooreen aantal liberale deskun-
digen als fundament voor een liberale 
visie op de arbeid en de arbeidsver-
houdingen werd gezien. Het zal daar-
om duidelijk zijn, dat de VVD-fractie 
volledig kan instemmen met de grote 
lijnen van de Arbeidsomstandighe-
denwet. Dat neemt niet weg dat ik toch 
een aantal kanttekeningen wens te 
plaatsen bij een paar uitgangspunten 
van het wetsontwerp. 

Welzijn, zo heb ik ook in de versla-
gen namens mijn fractie aangegeven, 
achten wi j primair een zaak van eigen 
beleving. Wat door de ene werknemer 
als welzijn wordt ervaren, behoeft niet 
onverkort te gelden voor de andere 
werknemer. Vandaar ook dat wi j het 
bepalen van dit welzijn zeker in eerste 
instantie een zaak achten van overleg 
tussen werkgevers en werknemers. 
Het is niet de overheid - en het be-
hoort in onze ogen ook niet de over-
heid te zijn, - die in overwegende mate 
het welzijn van de werknemer bepaalt. 

Dat zou immers inhouden dat de 
vrijheid die de werknemer zich in zijn 
arbeidssituatie heeft weten te verwer-
ven, bedreigd zou worden door de 
overheid, die juist over zijn vrijheid 
zou dienen te waken. Vandaar ook, dat 
de VVD-fractie in een aantal amende-
menten heeft voorgesteld de bevoegd-
heden van de Arbeidsinspectie slechts 
van kracht te doen zijn, indien dit ge-
schiedt op verzoek van de Onderne-
mingsraad, de Commissie voor Veilig-
heid, Gezondheid en Welzijn of de vak-
beweging. 

Als de overheid de emancipatie van 
de werknemer serieus wenst te ne-
men, dan zal dat ook in de wetgeving 
tot uitdrukking dienen te komen. Ik er-
ken uiteraard dat de overheid in het 
verleden een belangrijke rol heeft ge-
speeld op het terrein van de arbeids-
bescherming en ook in de toekomst 
nog een belangrijke rol kan spelen. De-
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ze wet echter, plaatst de overheid in 
een nieuwe positie en maakt een nade-
re bezinning van de overheidstaak op 
dit terrein gewenst. 

Kritiek hebben wi j , in het licht van 
het vorenstaande, ook op de rechtson-
zekerheid die het begrip welzijn, zoals 
het in sommige artikelen in het ont-
werp wordt gehanteerd, teweeg-
brengt. Bij de diverse Nota's van wijzi-
gingen heeft de minister gelukkig aan 
het begrip 'welzijn' wat meer inhoud 
gegeven en het wat duidelijker afge-
paald. Die afpaling was in onze ogen 
noodzakelijk, omdat werknemers en 
werkgevers er recht op hebben te we-
ten waar ze aan toe zijn. Zeker als het 
Districtshoofd van de Arbeidsinspectie 
in die gevallen waarin meningsver-
schillen kunnen ontstaan over de inter-
pretatie van het welzijn in verband met 
de arbeid, aanwijzingen kan geven, is 
een behoedzaam optreden van de 
overheid gewenst om te voorkomen 
dat zij niet op de stoel van de vakbewe-
ging of van die van de ondernemer 
gaat zitten. Dat over de invoering van 
de wet en over de uit de wet voort-
vloeiende algemene maatregelen van 
bestuuren ministeriële beschikkingen 
overleg gepleegd zal worden met de 
nieuw te vormen arbeidsraad, waarin 
werkgevers en werknemers zijn verte-
genwoordigd, vermindert onze arg-
waan enigszins, maar neemt die nog 
niet weg. 

In het voorlopig verslag heb ik 
vraagtekens geplaatst bij de verenig-
baarheid van de doelstellingen van 
veiligheidsdiensten enerzijds en ge-
zondheidsdiensten anderzijds. In de 
loop van de schriftelijke en mondelin-
ge discussie is het grootste gedeelte 
van die vraagtekens bij mij weggeno-
men. Integratie van deze diensten lijkt 
mi j , zonder daarbij bestaande ontwik-
kelingen te forceren, een aanvaardba-
re en zelfs gewenste einddoelstelling. 
Ik geef daarbij de voorkeur aan dien-
sten die zoveel mogelijk binnen het be-
drijf zelf opereren, om zo vooral, zoals 
ergens in de commentaren wordt op-
gemerkt, het arbeidsomstandigheden-
beleid de kans te geven te integreren 
in het totale ondernemingsbeleid. 
Voor sommige bedrijven kan een ge-
combineerde veiligheids- en bedrijfs-
gezondheidsdienst al omiddelli jk de 
juiste oplossing vormen; voor andere 
bedrijven zal men langzamerhand 
naar die samenvoeging toe moeten 
groeien. 

In het amendement op stuk nr. 133 
van de heren Bakker en Toussaint 
wordt de sprong naar die gezamenlijke 
diensten wel onmiddelli jk gemaakt, re-
den waarom mijn fractie dat amende-

Arbeidsomstandigheden 

ment of liever die amendementen niet 
zal steunen. Daarbij voorzien voor-
noemde amendementen nog in de 
mogelijke oprichting van arbeidsinsti-
tuten. De behoefte aan een groot aan-
tal van dit soort instituten is voor mij 
nog niet duidelijk. Ik vrees dat wij met 
een dergelijke bepaling eigenlijk wat te 
hard hollen in een richting, waarvan 
wi j niet precies weten waar wi j uitko-
men. Ik voel er niets voor om zonder 
grondige studie en overleg met de so-
ciale partners, een dergelijke bepaling 
nu al in de wet op te nemen. 

In het wetsontwerp wordt voor de 
bedrijfsarts en de veiligheidsdeskundi-
ge een ontslagregeling voorgesteld, 
analoog aan de ontslagbescherming 
die de Wet op de ondernemingsraden 
aan ondernemingsraadsleden toekent. 
In de praktijk komt dit vrijwel neer op 
een ontslagverbod. Het is immers op 
basis van deze regeling bijna onmoge-
lijk een slecht functionerende bedrijfs-
arts te ontslaan. Voor de mentor 
wordt door de Regering weer aan een 
andere, zwakkere vorm van ontslagbe-
scherming gedacht. 

Ik heb in de schriftelijke voorberei-
ding al mijn twijfels geuit over de wen-
selijkheid van een ontslagbescher-
ming voor bedrijfsarts en veiligheids-
deskundige, zoals de Regering zich die 
voor ogen heeft gesteld. 

Ik geloof dat het onjuist is, deze be-
drijfsfunctionarissen op één lijn te 
plaatsen met ondernemingsraadslie-
den, omdat hun functie en plaats in het 
bedrijf wezenlijk anders zijn. Zij wor-
den immers niet gekozen, maar zij zijn 
gewoon belast met een, zij het belang-
rijk onderdeel van het bedrijfsbeleid. 
Een speciale ontslagregeling voor hen 
werpt ook de vraag op, waarom bij 
voorbeeld andere functionarissen ook 
niet een bepaalde mate van ontslagbe-
scherming zouden dienen te krijgen, 
kortom er rijzen een hoop vragen. 

Bij dit alles moeten wi j overigens 
niet vergeten dat het 'gewone' Neder-
landse ontslagrecht het voor een werk-
gever al heel moeilijk maakt, iemand 
te ontslaan. Toestemming van de di-
recteur van het Gewestelijk Arbeidsbu-
reau blijft immers altijd vereist. 

Afweging van de argumenten pro en 
contra heeft uiteindelijk mijn fractie 
doen beslissen dat een wat sterkere 
ontslagbescherming dan de gewone, 
maar een wat zwakkere als door de Re-
gering voorgesteld, wenselijk is. Te-
vens hebben wi j daarbij overwogen 
dat het gewenst is, waar in dit wets-
ontwerp drie ontslagregelingen voor-
komen, die op elkaar af te stemmen. 
Vandaar dat ik ten aanzien van bedrijfs-
arts en veiligheidsdeskundige samen 
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Nijpels 

met mevrouw Wessel en ten aanzien 
van de mentor samen met mevrouw 
Wessel en de heer Hartmeijer een drie-
tal amendementen op de desbetref-
fende artikelen heb ingediend. 

Gelukkig heeft de Regering in het 
tweede nader gewijzigde ontwerp van 
wet, een bepaling opgenomen die erin 
voorziet, dat ontwerp-teksten van al-
gemene maatregelen van bestuur in 
de Nederlandse Staatscourant worden 
gepubliceerd. Hoewel er in mijn fractie 
leden zijn, die vanuit staatsrechtelijk 
oogpunt weinig enthousiasme voor 
een dergelijke procedure kunnen op-
brengen, ben ik met deze regeling toch 
tevreden. Het parlement krijgt nu in ie-
der geval de gelegenheid om de Minis-
ter aan zijn jasje te trekken op een mo-
ment dat het nog zin heeft. Zeker daar 
in het desbetreffende artikel diep in-
grijpende bevoegdheden worden ge-
regeld, komt mij die voor-publikatie 
als hoogst gewenst voor. Ik zou bij de 
Minister tevens nog eens willen aan-
dringen op het zoveel mogelijk ver-
werken van normstellingen in de uit-
voeringsregelingen. Daarnaast geeft 
mijn fractie bij de uitvoering van de 
wet de voorkeur aan algemene maat-
regelen van bestuur boven ministerië-
le beschikkingen. 

Op de valreep is er nog een amende-
ment ingediend door de heer Hartmeij-
er en de zijnen dat een snelle invoe-
ring van de wet verzekerd wenst te 
zien. In de eerste openbare commis-
sievergadering heb ik benadrukt dat 
invoering van deze wet veel ti jd zal 
kosten. De Regering zelf schat de be-
nodigde termijn op vijf è tien jaar en 
dat is eigenlijk ook wel te verwachten 
bij een zo diep in de arbeidssfeer in-
grijpende regeling. Ik geloof dan ook 
dat de door de heer Hartmeijer c.s. in 
voornoemd amendement neergelegde 
gedachte, op zich lofwaardig is, maar 
toch een beetje aan de ingewikkeld-
heid van de voorgestelde regelingen 
voorbij gaat. 

Uitvoering van deze wet brengt im-
mers naast juridische, ook technische 
en economische problemen met zich 
mee, maar moet bovenal behapt kun-
nen worden door het apparaat van de 
Arbeidsinspectie. Een wet waarvan de 
naleving niet behoorlijk gecontroleerd 
kan worden, verwordt snel tot een far-
ce en kan beter niet in het Staatsblad 
verschijnen. 

Zoals ik hierboven al aanduidde, zal 
de wet in overleg met de sociale part-
ners geleidelijk ingevoerd moeten 
worden. De Minister zal in dat proces 
op bescheiden wijze van de hem toe-
komende bevoegdheden gebruik die-

nen te maken, want ook voor hem gaat 
het navolgende vertaalde citaat uit 
Measure for Measure van Shakespeare 
op: 'O, het is uitmuntend de kracht van 
een reus te hebben, maar het is dwin-
gelandij die kracht als een reus te ge-
bruiken.' 

De heer Hartmeijer (PvdA): Ik wi l de 
heer Nijpels nog een vraag stellen. Het 
zal hem niet ontgaan zijn, dat minister 
Boersma in het ontwerp, dat hij de Ka-
mer aanbod, een jaar na publikatie in 
de Staatscourant als limiet had 
gesteld. Daarna heb ik in de verslagen 
niet gezien, dat de VVD daartegen be-
zwaren had. De Minister heeft later 
met het oog op de financiële conse-
quenties in het kader van Bestek '81 de 
tijdslimiet eruit gehaald. Daarom be-
grijp ik niet, waarom de heer Nijpels 
nu ineens bezwaar heeft tegen een 
tijdslimiet van vijfjaar. 

De heer Nijpels (VVD): Als u onze op-
merkingen in het voorlopig verslag en 
in het eindverslag goed had gelezen, 
zou u daaruit hebben kunnen opma-
ken, dat wi j ons afvragen, of deze wet 
wel op zo'n korte termijn kan worden 
ingevoerd. De Regering is kennelijk na 
nadere bezinning tot de conclusie ge-
komen, dat de invoering meer ti jd 
kost, ook om financiële redenen. Ik 
wens met die financiële overwegingen 
rekening te houden. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Dat was in 
het eindverslag, nadat de Minister dat 
jaar er al uit had gehaald. Ik sprak ech-
ter over de daaraan voorafgaande ver-
slagen, waarin u op dat aspect niet in-
ging. Toen vond u wel namens uw 
fractie dat dit jaar als tijdslimiet ge-
bruikt kon worden. 

De heer Nijpels (VVD): Ik vond niet dat 
dit jaar wel als ti jdslimiet gebruikt kon 
worden. Ik heb vraagtekens gezet bij 
de invoeringsproblematiek van deze 
wet. Ik heb helemaal niet gesproken 
over het al dan niet invoeren van deze 
wet binnen een jaar na publikatie in 
het Staatsblad. Dat u uit het niet ver-
melden van dat aspect, een andere 
conclusie trekt, is wellicht een wijs-
heid, die binnen de fractie van de Partij 
van de Arbeid geldt, maar die bij ons 
niet opgaat. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Wij heb-
ben Bestek '81 niet opgesteld. 

De heer Nijpels (VVD): Ik spreek hele-
maal niet over Bestek '81. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Ja, maar 
het gaat om de financiële consequen-
ties. De Minister heeft zelf opgemerkt 
dat de financiële problemen van dit 
moment een grote rol spelen. 

De heer Nijpels (VVD): U heeft welis-
waar Bestek '81 niet opgesteld, maar 
uw fractie is bij het opstellen van haar 
tegenbegrotingen ook uitgegaan van 
de plannen die in Bestek '81 zijn ver-
vat. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij worden nu geroepen, 
ons in de plenaire vergadering indrin-
gend bezig te houden met het wets-
ontwerp, dat bedoelt een bijdrage te 
leveren aan de humanisering van de 
arbeid. Er is al zeer veel voorbereidend 
werk gedaan. Ik wijs op de hoorzittin-
gen, de schriftelijke behandeling, de 
werkbezoeken binnen en buiten Ne-
derland en de drie openbare commis-
sievergaderingen, waarin het gedetail-
leerde werk van de artikelsgewijze be-
handeling plaatsvond. Dat vele werk 
heeft mijn fractie niet al zuchtende ge-
daan, juist vanwege het belang van dit 
wetsontwerp. 

Wij zien ook dit wetsontwerp in het 
licht van de corrigerende taak van de 
overheid, die ter wil le van de ontplooi-
ing van de individuele mens en de be-
scherming van diens vitale belangen, 
geroepen is, de ongebondenheid der 
mensen in te tomen. Mede daardoor 
zal ook de verantwoordelijkheid van 
alle partijen kunnen worden bevor-
derd, opdat het met orde onder de 
mensen toegaat en ieders belangen 
optimaal kunnen worden behartigd. 
Hoezeer goede arbeidsomstandighe-
den kunnen bijdragen aan die ont-
plooiing, het lijdt geen twijfel dat de-
zelfde omstandigheden ook kunnen 
bijdragen tot een optimaal resultaat 
van het economisch handelen. 

Ten diepste hangt hiermee overigens 
samen of iedere partij in dat gebeuren 
bereid is, het belang van de ander voor-
op te stellen. Dat vergt mentaliteitsver-
andering, iets dat onmisbaar is, maar 
ook de meeste vruchten kan afwerpen. 
Waar kunnen wi j die anders verwach-
ten dan wanneer hart en leven leren 
buigen onder Gods Woord en Wet; in 
het houden van Gods Geboden ligt gro-
ter loon! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het 
idee, dat het zelden of nooit is voorge-
komen dat een wetsontwerp waarover 
in belangrijke mate overeenstemming 
bestaat, aan zo'n uitgebreide voorbe-
schouwing is onderworpen als dit. Ik 
had het zoeven over die belangrijke 
overeenstemming; het aantal amen-
dementen echter zou het tegendeel 
doen vermoeden. Het wetsontwerp 
kent 56 artikelen en de daarop inge-
diende wijzigingsvoorstellen bedra-
gen bijna het drievoud daarvan. Geen 
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geringe prestatie, zou ik zeggen. Hier-
uit blijkt in elk geval de grote betrok-
kenheid bij dit wetsontwerp, maar ook 
dat, ook al is men het met elkaar in 
hoofdli jnen eens, nog veel te wensen 
overblijft. Het doet bijna archaïsch aan 
zo'n depolariserende opstelling van de 
zijde van de volksvertegenwoordiging, 
maar het deed ons goed. 

Ook het gemeen overleg met de Re-
gering is zeer vruchtbaar geweest, niet 
in het minst door de coöperatieve nou-
ding van de Minister. Ook hiervan wi l 
ik graag akte nemen. 

Dat de Tweede Kamer als mede-wet-
gever zo goed weet te accorderen met 
de Regering staat wel in schrille tegen-
stelling tot het allereerste begin waar 
gewag werd gemaakt van wetgevende 
arbeid betreffende de arbeidsomstan-
digheden. Buitenparlementaire activi-
teiten dreven mr. Van Houten op 27 fe-
bruari 1873 tot het indienen van een 
initiatiefvoorstel om aan het euvel van 
de kinderarbeid een einde te maken. 

Op 5 mei 1974, enige dagen meer dan 
106 jaar geleden, werd het toen al be-
snoeide voorstel met 64 tegen 6 stern-
men aanvaard; het begin van de victo-
rie op een tijdperk waarin geld zo onge-
veer de waardemeter was van alles, een 
tijdperk, waarin de arbeid die dienst aan 
God behoort te wezen, werd gedegra-
deerd tot economische waar die geen 
verdere inhoud had dan haar tegen-
waarde in geld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil enkele, 
mijns inziens belangrijke, kanttekenin-
gen plaatsen. Tijdens de eerste ronde 
van de discussie in de OCV merkte de 
Minister op: 'De belangstelling voor 
de kwaliteit van de arbeid en de huma-
nisering ervan zijn eerder in de Weste-
lijke wereld naar voren gekomen dan 
in Oost-Europa. Initiatieven zijn verder 
in de Westelijke wereld eerder geno-
men van de zijde van de werkgevers 
dan van de vakbeweging.'. Het is in-
derdaad van belang om vast te stellen 
dat juist van de zijde van de onderne-
mers, en wel meer speciaal van perso-
neelsdiensten en dergelijke, het denken 
over de kwaliteit van de arbeid, de er-
gonomie en soortgelijke zaken, naar 
voren is gebracht. Ook hiervan zeg ik 
volmondig 'waarvan akte'. 

Tevens is waar als wi j onverbloemd 
ons verleden beschouwen dat het niet 
alleen pais en vree was wat toen de 
klok sloeg, want de voornaamste 
grond waarop de liberaal Van Houten 
zijn initiatiefwet tot verbod van kinder-
arbeid motiveerde, was het besef dat 
de Nederlandse industrie tot geen con-
currentie op de wereldmarkt in staat 
zou zijn zolang er geen genoegzaam 
binnenlands aanbod van gezonde en 
geschoolde werkkrachten kwam. 
Vooral de combinatie met de voorge-
stelde beperkte leerplicht gaf de nodi-
ge problemen. Minister Pais was er 
toen nog niet. Misschien zou de Minis-

ter eens zijn licht wil len laten schijnen 
over het verband tussen onderwijs, ar-
beidsomstandigheden en economisch 
handelen. 

De tweede algemene kanttekening 
die ik wi l plaatsen, is van meer princi-
piële aard, hetgeen niet wi l zeggen dat 
ik hiermee de voorgaande wil ont-
krachten, integendeel! 

Tijdens het eerste mondeling over-
leg, waarin de meer algemene aspec-
ten aan de orde werden gesteld, is 
vooral van de zijde van het CDA een 
aantal bijbelse noties naar voren ge-
bracht, hetgeen wi j op zichzelf op prijs 
stelden. Toch proefde ik met name uit 
de bijdrage van collega Weijers een ze-
kere onderwaardering van die belich-
t ing. Hij zei dat over de arbeid de scha-
duw van de paradijsvloek slechts lang-
zaam wijkt en dat de arbeid er als straf 
diep ingehamerd is. Over het Pauli-
nisch vermaan dat iemand die niet wi l 
werken ook niet zal eten sprak hij ook. 
Ik meen dat de Minister meer ter zake 
was toen hij erop wees dat hij in de 
plaats van de heer Weijers zijn bijbelse 
citaten iets anders zou hebben gese-
lecteerd. Hij zou eerder de neiging 
hebben om uit te gaan van arbeid als 
onderdeel van de scheppingsop-
dracht. Moet arbeid in die zin niet als 
bijzonder wezenlijk voor het menselijk 
leven worden beschouwd? Ik dacht dat 
de heer Bakker daarop in zijn bijdrage 
wees. Wij kunnen ons daarin wat beter 
vinden. Niet de arbeid is de vloek. Na 
de zondeval is de arbeid een erfenis uit 
het paradijs, evenals trouwens het hu-
welijk. 

Zijn het niet de moeite van de ar-
beid, het zweet van het aangezicht en 
de doornen en de distelen op de akker 
die behoren tot de gevolgen van de 
val? Ook de arbeid kent klaplopers. Zo-
wel de dief als de rijkaard die schatten 
hamstert voor zichzelf zijn daaronder 
te rangschikken. Dat geldt echter ook 
voor een ieder die zich verslingert aan 
toto, lotto, of roulette. Het doel van de 
arbeid zij en blijve, de gaven en 
krachten te gebruiken tot eer van God 
en tot welzijn van de naaste en ijverig 
te zijn in goede werken. Alle arbeid 
daarbuiten is ijdel. Alleen de vreze des 
Heeren garandeert de ware grondslag 
voor goede arbeids- en levensverhou-
dingen. 

Zowel de werkgever als de werkne-
mer vallen daaronder. Niemand be-
roeme zich ten koste van de ander. Ik 
wilde deze principiële opmerkingen 
toch maken bij de behandeling van dit 
wetsontwerp. 

Bij deze gelegenheid zie ik mij ook 
genoodzaakt om de viering van de 
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Zondag te berde te brengen. Tot heil 
van enkeling en samenleving zou ik 
een lans wil len breken voor het nale-
ven en handhaven van deze inzetting 
des Heeren, ook op het arbeidsterrein, 
voor een ieder en niet in het minst 
voor de overheid. Immers, het is 
kwaad om dit en al de inzettingen des 
Heeren te negeren. Het is de Heere 
God die de zondag heeft ingesteld. Het 
is de Sabbat, wat letterlijk 'staking' be-
tekent. Het is het staken van de arbeid 
en het genieten van een welverdiende 
rust, maar nog meer is het bedoeld om 
- gelijk de Heidelbergse Catechismus, 
gegrond op de Heilige Schrift stelt - te 
rusten van alle boze werken en te le-
ven tot eer van God, opdat in dit leven 
reeds de eeuwige Sabbat moge aan-
vangen! Ook dat is Christelijk en heeft 
alles te maken met de omstandighe-
den waaronder wi j onze arbeid moe-
ten verrichten. 

Opeenvolgende kabinetten hebben 
het pleit voor volledige en volwaardi-
ge arbeid in hun vaandel gevoerd. On-
ze fractie heeft zich bij voorkomende 
gelegenheden daarachter geschaard. 
Het is alleszins begrijpelijk dat, nu de 
nood steeds hoger wordt en de werk-
loosheid als spook steeds meer de kop 
opsteekt, de noodzaak des te schrij-
nender wordt gevoeld om aan de om-
standigheden de humanisering van de 
arbeid te verbinden. Desondanks blijft 
het typisch dat juist de nood zich laat 
verleiden tot meer menselijke arbeids-
omstandigheden. Zien wi j het goed 
dat er bij voorbeeld ook een nauwe re-
latie is tussen goede arbeidsomstandig-
heden en de knelpunten op de arbeids-
markt? Zo zijn well icht nog meer ver-
banden te leggen. Mag ik daar het oor-
deel van de Minister over horen? 

Ik kom tot het wetsontwerp zelf. Het 
begrip welzijn is in de bespreking van 
de onderhavige materie reeds vele 
malen over tafel gegaan. Het begrip 
laat zich niet zo gemakkelijk definiëren, 
hetgeen te meer klemt, daar het zich 
veelal subjectief laat invullen en verta-
len. Om geen misverstanden te laten 
ontstaan, is het zaak er handen en voe-
ten aan te geven. Daarom hebben wi j 
nog wat bedenkingen tegen het feit 
dat de arbeidsinspectie, al dan niet op 
eigen initiatief, naar eigen inzicht de 
bepalingen van de grondbeginselen in 
artikel 3, lid 1 kan concretiseren in een 
bindende aanwijzing tot naleving. Ver-
dient het daarom geen aanbeveling, zo 
wi l ik in het voetspoor van de centrale 
ondernemingsorganisaties vragen en 
bepleiten, in ieder geval aan artikel 32, 
lid 7, onder a, toe te voegen artikel 3, 

lid 1, in ieder geval de welzijnselemen-
ten uit g en h en artikel 4, lid 1 en lid 
2? Met deze toevoegingen wordt be-
reikt, dat ten aanzien van deze onder-
werpen de Arbeidsinspectie uitslui-
tend op verzoek van partijen kan optre-
den. Komt men op die wijze niet meer 
tegemoet aan de primaire verantwoor-
delijkheid die de ondernemingen c.q. 
de sociale partners dienen te hebben 
voor de invulling van deze onderdelen 
van sociaal beleid? 

Met betrekking tot de verplichting 
tot het opstellen van een jaarplan 
en/of jaarverslag merk ik op, dat ik 
reeds eerder mijn bezwaren heb geuit 
tegen het vooruitlopen op de doorvoe-
ring van het wetsontwerp inzake de 
medezeggenschap in kleine onderne-
mingen. Dat geldt nog meer voor nóg 
kleinere ondernemingen. De Minister 
begrijpt wel wat ik hiermee bedoel. Ik 
wi l dan ook met klem amendementen 
van deze strekking afwijzen. 

Doet men geen afbreuk aan de zorg-
vuldigheid, als men aan alle onderne-
mingen waarvoor een ondernemings-
raad of een commissie is ingesteld een 
wettelijke verplichting gaat opleggen 
tot het opstellen van zowel een jaar-
plan als een jaarverslag? Is het niet 
meer gewenst om in navolging van 
het huidige wetsontwerp in overleg 
met de Arbeidsraad zorgvuldig te be-
zien voor welke categorieën bedrijven 
een dergelijke verplichting positief kan 
bijdragen tot een verantwoord beleid? 
Ik heb overigens geen bezwaar tegen 
het amendement om bedrijven of in-
stellingen die verplicht worden een 
jaarplan op te stellen ook te verplich-
ten tot het maken van een jaarverslag. 
Dit amendement is trouwens ook door 
de Minister overgenomen. 

Gaat het omgekeerde nu ook gel-
den, dus dat ondernemingen die ge-
houden zijn om eenjaarverslag op te 
stellen ook verplicht worden tot het 
maken van een jaarplan? Zal dat voor-
al niet bij kleinere ondernemingen op 
problemen kunnen stuiten? In elk ge-
val ben ik blij, dat de Minister de wens 
om het jaarplan als zodanig onder het 
instemmingsrecht van de onderne-
mingsraad of de commissie te bren-
gen, heeft afgewezen. 

De deskundige diensten vormen een 
hoofdstuk apart. Daarover is nogal wat 
te doen geweest. Ik heb reeds mijn 
twijfels geuit over een meer geïnte-
greerde dienst, al kan ik de aanlokke-
lijkheden daarvan wel aanvoelen. Ik 
blijf mij echter afvragen, of een derge-
lijke oplossing wel past in het systeem 
van de huidige wetgeving. Er zijn op 
dit punt al eerder amendementen in-
gediend van de zijde van de PvdA en 
het CDA. 

Die amendementen hebben elkaar 
gevonden op stuk nr. 163. Evenals de 
indieners ben ik uiteraard benieuwd 
naar het oordeel van de Minister hier-
over. Betekent afwijzing van de num-
mers67 en 133 - dat is gebeurd tijdens 
de OCV's - ook afwijzing van dit pact 
van regerings- en oppositiepartij? Het 
lijkt mij, dat de Minister nu niet langer 
meer kan volstaan met het afwachten 
van de discussie. Hij zal nu over de 
brug moeten komen. 

Of blijft de Minister bij zijn mening, 
dat vooral eerst het advies van de 
Voorlopige Arbeidsraad, die inmiddels 
is geïnstalleerd, over de taak en de 
taakafstemming van de Rijksgezond-
heidsdienst en de Veiligheidsdienst 
dient te worden afgewacht? Is dat ad-
vies al gericht ingediend? Evenals de 
Minister zie ik op dit moment echter 
geen mogelijkheid om de verplichting 
tot samenwerking in de wet neer te 
leggen. Ik blijf de Minister de vraag 
voorhouden, of deze voornemens wel 
sporen met de methodiek van het 
wetsontwerp. Daarin wordt uitgegaan 
van een bestaande situatie. Die moet 
groeien naar de optimale situatie. Laat 
men toch eerst eens onderzoeken wel-
ke voor- en nadelen aan de integratie 
zijn verbonden! Het paard lijkt ons nu 
meer achter de wagen gespannen te 
zijn. 

Aanpassing in de zin van wetswijzi-
ging blijft trouwens altijd mogelijk. 

Daarom opteren wi j meer voor het-
procesmatige karakter van de wet dan 
voor het nu al vastleggen van het eind-
punt. 

Overgenomen zijn de amendemen-
ten 94 en 95,1. Deze hebben betrekking 
op de artikelen 39 en 40. Voor zover er 
betekenis aan moet worden gehecht 
dat de feitelijke advisering over de er-
kenning van bedrijfsgezondheidsdien-
sten bij de Arbeidsraad komt te liggen 
in plaats van bij het college van bij-
stand en advies voor de bedrijfsge-
zondheidszorg, rijst de vraag of dit niet 
zal leiden tot overbelasting van de Ar-
beidsraad. Dient de daadwerkelijke ad-
visering, zoals onder andere bepleit 
door de centrale ondememingsorgani-
saties, niet bij dat college te blijven? Zij 
uitten hun zorg tegen de achtergrond 
van de noodzakelijk vereiste specialis-
tische kennis en het grote tijdbeslag. Ik 
voelde mij hierdoor aangesproken. 

Ook is overgenomen amendement 
24 op artikel 41. Wij vragen ons af 
waarom de verplichting tot instelling 
van districtscommissies wettelijk moet 
worden voorgeschreven. Zou hiertoe 
niet pas moeten worden overgegaan, 
wanneer de behoefte eraan bij de be-
trokken groeperingen duidelijk is ge-
bleken? Is de mogelijkheid niet uitge-
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sloten dat er blijkbaar meer behoefte 
zal bestaan aan bij voorbeeld branche-
gewijs overleg? Wordt zo'n ontwikke-
ling hiermee niet gefrustreerd? 

Op het gebied van de ontslagrege-
lingen heb ik ook een vraag. Waarom 
werd de waarborg dat de bedrijfsarts 
en de veiligheidsdeskundige c.q. het 
hoofd van de veiligheidsdienst hun 
functie moeten kunnen uitoefenen met 
behoud van hun zelfstandige oordeel 
op het gebied van hun eigen deskun-
digheid en met behoud van hun onaf-
hankelijkheid ten opzichte van degene 
die aan het hoofd van de arbeidsorga-
nisatie staat, als uitgangspunt om niet 
gemotiveerde redenen geschrapt? 
Kunnen tegen een speciale ontslagbe-
scherming voor deze betrokken des-
kundigen geen principiële bezwaren 
worden aangevoerd? Ik noem enkele 
hiervan. 

Zij zijn niet te vergelijken met onder-
nemingsraadsleden, die naast hun 
functie als werknemer een vertegen-
woordigende functie hebben. Betekent 
het geen bevoorrechting ten opzichte 
van soortgelijke professionele functio-
narissen binnen het bedrijf? Zal het 
niet leiden tot een positie waarin het 
door hen te verzorgen arbeidsterrein 
eerder een geïsoleerd dan een geïnte-
greerd deel van het totale onderne-
mingsbeleid gaat vormen? 

Er zijn zo meer bedenkingen aange-
voerd. Deze laten als argumenten 
geen onduidelijkheid erover bestaan 
dat nadere motivering zeer wel op 
haar plaats is. Ik zeg dit vragend; ik 
verwacht uiteraard dat de Minister er-
op zal antwoorden. 

Over het recht op werkonderbreking 
heb ik ook een vraag. Het zou niet met 
zoveel woorden in de Arbeidsomstan-
dighedenwet behoeven te worden 
vastgelegd, omdat de mogelijkheid 
van werkweigering bij dringend ge-
vaar voor de werknemers of medewer-
kers al in het burgerlijk recht is beslo-
ten. Ik kan niet anders dan dit beamen. 
Verder zegt de bewindsman in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
dat hem geen geval bekend is, 'waarin 
de werknemers onder druk van de 
werkgever of het leidinggevend perso-
neel tegen hun inzicht in het werk heb-
ben voortgezet, waarna zich vervol-
gens een ongeval zou hebben voorge-
daan'. Waarom heeft de Minister dan 
toch gemeend, van dit, zijn oorspron-
kelijke standpunt te moeten terugko-
men? Kan hij alsnog zijn argumenten 
hiervoor te kennen geven? 

Dit waren enkele opmerkingen naar 
aanleiding van het wetsontwerp. Bij 
het vele dat reeds is gezegd ter voor-

bereiding van dit plenaire debat, heb ik 
gemeend, enkele kritische nootjes te 
moeten kraken. Alles overziende, 
neemt dit geenszins mijn waardering 
voor het wetsontwerp, het vele werk 
dat de medewerkers en de ambte-
naren van de Minister erin hebben ge-
stoken en de positieve opzet weg. Dit 
alleen al dientten goede te komen aan 
de pogingen van de mens, in zijn eigen 
levensonderhoud te voorzien en mede 
ten dienste van zijn medemens werk-
zaam te zijn. Laat hem hierbij echter 
duidelijk worden dat actief bezig zijn 
slechts vrucht afwerpt, als hij in den-
ken en doen de minder bedeelde, die 
niet meer aan de slag kan komen, op 
het oog heeft en in het hart draagt. 
Moge dit wetsontwerp in alle beschei-
denheid hiertoe zijn steentje bijdragen. 

D 
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Zoals door de PvdA ook 
al naar voren is gebracht in een van de 
openbare commissievergaderingen 
over de Arbeidsomstandighedenwet, 
is de wijziging van de Veiligheidswet 
1934 niet alleen gebaseerd op verou-
derde methodieken, maar veel meer 
het gevolg van veranderde opvattin-
gen over de keuze van het werken aan 
het humaniseren van de werksituatie. 
Juist op dit gebied wordt werk steeds 
meer gezien als 'het wezenlijke mid-
delpunt' van onze hedendaagse sa-
menleving. Er is een aantal aanwijzin-
gen zoals onder andere in Work in 
America, dat vervreemding in de 
Werksituatie nauw samenhangt met 
een aantal andere levenssferen, waar-
onder het familieleven, gezondheid 
enzovoort. 

De Minister heeft dit ook geconsta-
teerd in de memorie van toelichting bij 
dit ontwerp, als hij onderkent het toe-
nemende ziekte- en verlooppercenta-
ge. Er is sprake van een toenemende 
vervreemding ondanks de verbeterde 
materiële omstandigheden. 

Duidelijk is, dat de huidige crisis niet 
beperkt is tot het werkloosheidsvraag-
stuk. De crisis is van culturele aard en 
stelt de kwestie van de macht aan de 
orde. De werknemers wensen uitge-
breidere bevoegdheden. Men wil een 
doorbreking van de hiërarchische op-
bouw, zoals deze zelfs al begint op 
school en universiteit: de bestaande 
hiërarchische opbouw bepaalt name-
lijk de verhoudingen tussen werkgever 
en werknemer. Deze verhoudingen 
worden bovendien bepaald door het 
type produktie. In het algemeen is het 
uitgangspunt het verlangen van de 
werkgevers om tegemoet te komen 
aan de verlangens van de werkne-
mers, ter voorkoming van conflicten 
en kwalitatieve verbeteringen van de 

arbeid en vermindering van de hoe-
veelheid gebrekkige of wanprodukten 
te bereiken. 

De nieuwe vormen van arbeidsorga-
nisatie gaan voor de onderneming 
gepaard met de winsten die zij mag 
verwachten van grotere flexibiliteit, 
betere kwaliteit van de produkten, 
meer vermogen tot aanpassing aan 
nieuwe produkten en marktschomme-
lingen en ook verbeteringen van de in-
dustriële betrekkingen doortegemoet-
koming aan de verlangens van de 
werknemers. Men moet dus, indien 
men spreekt over een hoog percenta-
ge ziekteverzuim, niet voorbijgaan aan 
interne ontwikkelingen zoals ingrijpen-
de veranderingen van produktietech-
nieken, schaalvergroting, centralisatie 
van de besluitvorming en externe ont-
wikkelingen als economische blokvor-
ming, internationalisering van het be-
drijfsleven. 

De vraag hierbij is of men via wette-
lijke maatregelen, zoals het vergroten 
van de representatieve medezeggen-
schap van de werknemer, genoemd in 
de Arbeidsomstandighedenwet, indi-
viduele invloed kan uitoefenen op het 
bedrijfsgebeuren. Kaders worden aan-
gegeven waarbinnen men door mid-
del van een systeem van verantwoor-
ding bij de besluitvorming wordt be-
trokken. Men participeert niet in de be-
sluitvorming zelf, maar in de keuze aan 
wie men de besluitvorming toever-
trouwt. De Arbeidsomstandighedenwet 
is te zeer coöperatie- en integratie-ge-
richt in haar beleid. Men gaat langs de 
cruciale vraag of medezeggenschap 
en het dragen van medeverantwoor-
delijkheid zin heeft zolang de onderne-
ming opereert in een kapitalistische 
economische orde. 

De massale bedrijfssluitingen laten 
zien, dat ondanks de verbeterde mate-
riële positie men toch een volstrekt af-
hankelijke positie heeft ten opzichte 
van de werkgever. Dit laatste weer-
spiegelt zich in de opvattingen over de 
werkgever, namelijk de noemer mede-
zeggenschap mag in de Arbeidsonv 
standighedenwet niet een zodanige 
vorm aannemen, dat in de onderne-
mingsorganisatie onduidelijk zou wor-
den wie de verantwoordelijkheid 
draagt voor bepaalde beleidsdaden. 
Opgrond hiervan kan medezeggen-
schap niet de vorm van medebestuur 
aannemen en zal zij vooral haar uit-
drukking moeten vinden in advies en 
instemmingsbevoegdheden metdaar-
bij een mogelijkheid van beroep. 

Men kan genoemde gedachte terug-
vinden in een voordracht van de voor-
zitter van het Verbond van Nederland-
se Ondernemingen de heer Van Veen 
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in 1977. Hij stelde dat de zelfstandig-
heid, gelijkwaardigheid en mondig-
heid van de moderne mens, die hij ook 
als werknemer in de onderneming 
wenst te beleven, hem mogen legiti-
meren tot een mate van zeggenschap. 
Zij dwingen hem ook tot medeverant-
woordeli jkheid. 

Hij vergeet echter te zeggen, dat in 
ons stelsel van particuliere onderne-
mingsgewijze produktie de waarden, 
de normen en de oordelen van de sa-
menleving en van de werknemers 
slechts gebrekkig en marginaal in de 
besluitvorming rond het doen en laten 
van de onderneming tot uitdrukking 
komen. Het marktmechanisme, markt-
strategische overwegingen en onder-
nemingsgewijze kapitaalrentabiliteit 
spelen hier namelijk een dominerende 
rol. 

Het kan interessant zijn om hierover 
de Nederlandse inbreng 'verbetering 
van de levens- en arbeidsomstandig-
heden' van de Europese Stichting nog 
eens door door te bladeren. Men zal 
daarin zelfs nog andere gegevens te-
genkomen dan nu door mij verwoord 
zijn. De begrippen 'vervreemding' en 
'humanisering' vinden we ook weer te-
rug in het tijdschrift voor toegepaste 
wetenschappen, mei 1977, van TNO. 
Opblz. 166 wordt door J.T. Allegro 
verwezen naar de door Seeman (1959) 
voorgestelde dimensies: de machte-
loosheid, de zinloosheid, de sociale 
isolatie en de zelfvervreemding. Deze 
dimensies kunnen van directe beteke-
nis zijn voor het welzijn in verband met 
de arbeid van de mens en zelfs voor 
zijn gezondheid. 

Daarnaast speelt ook het begrip 'vei-
ligheid' een duidelijke rol. Veiligheid 
heeft met gezondheid en welzijn in 
verband met de arbeid, ook als men 
het begrip 'welzijn' er niet boven wi l 
plaatsen, toch de directe invloed die 
men iedere dag op de arbeidsplaats 
kan meemaken. Het probleem is dat 
men zich uiteindelijk toch zal moeten 
neerleggen bij de beslissingen van an-
deren. De afwegingen kunnen toch 
eenzijdig gericht zijn. 

Het huidige regeringsbeleid geeft 
dat zelfs aan. Hoewel alle aandacht ge-
richt is op het interne en externe mi-
lieu - zie daarvoor de nota selectieve 
groei - kan men niet spreken van een 
integrale aanpak op dit gebied. Als één 
van de voorbeelden wi l ik noemen het 
beleid van Economische Zaken. Huma-
nisering van de arbeid wordt op Eco-
nomische Zaken als bij uitstek een 
aangelegenheid van Sociale Zaken ge-
zien. Bij Economische Zaken staat het 
produktiviteitsaspect centraal; huma-

nisering van de arbeid wordt gezien 
als een nevenaspect bij de totale pro-
duktiviteitsontwikkeling. Niettemin is 
men bij een en ander betrokken via 
subsidieverstrekking. Ik denk aan de 
Commissie Ontwikkelingsproblema-
tiek Bedrijven. 

De vraag die je hieraan kunt koppe-
len is: Zal dit nu door de Arbeidsorrv 
standighedenwet veranderen? Zal de 
afweging echt niet meer éénzijdig ge-
troffen worden? Wij zijn hiervan zelf 
nog niet overtuigd. Wij zien namelijk, 
dat zelfs concrete maatregelen/voor-
schriften voor de werkgever, zoals ge-
noemd in artikel 3 van deze wet, vaak 
weer worden afgezwakt met formule-
ringen als 'grootst mogelijke', 'redelij-
kerwijs' en 'zoveel mogelijk'. Daar-
naast speelt ook nog de nietszeggende 
terminologie 'de algemeen erkende re-
gelen der techniek'. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
in de openbare commissievergaderin-
gen moeten concluderen, dat andere 
fracties, zoals het CDA, niet bereid zijn 
de positieve afweging voor de werkge-
ver te devalueren, waardoor de gelijk-
waardigheid voor de werknemer wat 
meer gestalte had gekregen. Wij be-
treuren dat. Uiteindelijk blijkt men 
daar meer vertrouwen te hebben in de 
goodwil l van de werkgever dan van de 
werknemer. Ons vertrouwen in de 
werknemer, namelijk dat hij zelf de af-
weging kan maken tussen werkgele-
genheid en veiligheid/gezondheid, 
blijkt door hen niet gedeeld te worden. 

Naast genoemde afweging blijft er 
nog een zwaktebod zitten in artikel 3, 
namelijk de zinsnede 'de algemeen er-
kende regelen der techniek'. Men had 
mogen verwachten dat deze Minister 
zijn oor te luisteren had gelegd bij de 
Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne. Hij had dan kunnen verne-
men, dat daar uitgegaan wordt van 'de 
best bestaande regelen der techniek'. 

Deze laatste formulering wordt ook 
gebruikt in Amerika. Bij de algemeen 
erkende regelen der techniek moet 
men maar afwachten wanneer deze in-
gang vindt. Economische afwegingen 
kunnen daarbij zelfs een rol spelen. 
Denk hierbij maar aan internationale 
concurrentie. Dit kan dus betekenen, 
dat men hiertoe niet eerder zal over-
gaan, dan wanneer het internationaal 
algeheel erkend is. Met het laatste 
wordt dan bedoeld: algeheel inge-
voerd wordt. 

Het begrip 'best bestaande regelen 
der techniek' gaat verder. Men wordt 
hier verplicht de beste technieken te 
gebruiken die er bestaan, ondanks het 
feit dat deze nog niet geheel zijn er-
kend of algeheel zijn ingevoerd. Dit is 

zeer belangrijk voor de veil igheid, ge-
zondheid en welzijn in verband met de 
arbeid voor de werknemer. 

Het kan ook zeer belangrijk zijn voor 
het externe milieu. Ik wi l nog eens ver-
wijzen naar de verslagen bij dit ont-
werp en wel naar de samenhang tus-
sen arbeidsveiligheidsrapport en mi-
lieu. Er is een duidelijke band tussen 
Hinderwet en Arbeidsomstandighe-
denwet. Artikel 35bis van de Hinder-
wet bepaalt dat een aanvraag voor een 
hinderwetvergunning niet in behande-
ling wordt genomen voordat het dis-
trictshoofd van de Arbeidsinspectie 
advies heeft gegeven. De memorie 
van toelichting op wetsontwerp 
14312, de Invoeringswet algemene 
bepalingen milieuhygiëne, zegt over 
deze situatie: 'Het leek niet juist dat de-
ze sanctie op de handhaving van de 
voorschriften van de Veiligheidswet, 
waarmede de bescherming van de vei-
ligheid en de gezondheid wordt be-
oogd van hen die binnen de inrichting 
werkzaam zijn, in het kader van de toe-
passing van de Hinderwet wordt gere-
aliseerd, gelet op de specifieke functie 
van deze laatste wet, te weten het 
voorkomen van gevaar, schade of hin-
der buiten de inrichting.' 

Daarom wil men artikel 35bis laten 
vervallen en vervangen door een 
nieuw artikel 8, eerste lid van de Hin-
derwet, waarin het districtshoofd 
wordt gevraagd te adviseren 'voor zo-
ver hierbij belangen betrokken zijn 
welke op het terrein hunner werk-
zaamheden behoren.' Men hoopt hier-
mee de bemoeienissen binnen en bui-
ten de inrichting duidelijker geschei-
den te kunnen houden en toch de 
coördinatie tussen die bemoeienissen 
te handhaven. 

Wij vinden dit echter éénrichtingver-
keer. Immers, er ligt wel een advise-
rende taak voor de Arbeidsinspectie in 
het kader van de mil ieuwetgeving, ter-
wij l de huidige Veiligheidswet - de 
toekomstige Arbeidsomstandigheden-
wet - buiten schot blijft waar het om 
een publieke beoordeling van nieuwe 
vestigingen en uitbreidingen en wijzi-
gingen van bestaande inrichtingen 
gaat. Wij hebben hiervoor de volgende 
argumentatie. 

In het geval van calamiteiten blijkt 
de samenhang tussen gevaren voor 
intern en extern milieu. Er is dan ook 
behoefte aan hechte samenwerking 
van overheidsinstanties op dit gebied. 
Ik wi l verwijzen naar het interprovinci-
aal overleg over het milieubeheer, dat 
duidelijk heeft gemaakt dat gemeente-
besturen niet alleen een arbeidsvei-
ligheidsrapport opgestuurd zouden 
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moeten krijgen, maar dat zij zowel di-
rect als indirect daarbij betrokken zou-
den moeten worden. 

Het gaat hierbij om de vraag in hoe-
verre prioriteiten van milieubeleid en 
prioriteiten van veiligheid en gezond-
heid op de werkplek elkaar kunnen ra-
ken. Het is een discussie die niet alleen 
internationaal maar ook nationaal 
steeds weer duidelijk naar voren komt. 
Ik verwijs naar de Organisatie voor 
Economische Samenwerking, die al in 
1974 aanbevelingen deed aan de rege-
ringen van de lid-staten om procedu-
res en methodieken vast te stellen 
voor het voorspellen en beschrijven 
van de effecten op het milieu van be-
langrijke voorgestelde activiteiten van 
de overheid en particulieren. 

Ook de Raad van Europa heeft aan-
bevelingen gedaan over dit onder-
werp. De Europese Commissie onder-
zoekt momenteel de mogelijkheid van 
een EG-beleid met betrekking tot de 
milieu-effectrapportage, conform het 
gestelde in het actieprogramma van 
de Europese Gemeenschappen inzake 
het milieu voor 1977-1981. 

Nationaal hebben wij dit terug kun-
nen vinden in de Regeringsverklaring 
van het kabinet in 1978, nl. in de uit-
spraak dat een belangrijk element van 
het beleid wordt gevormd door de 
toetsing aan de hand van normen en 
uitgangspunten van beleid en van acti-
viteiten van industrie, bouw, verkeer 
en recreatie op hun gevolgen voor het 
milieu. De Minister-President heeft dat 
nog eens bevestigd bij de algemene 
politieke beschouwingen over de rijks-
begroting 1979. Wij hebben hetzelfde 
kunnen waarnemen in de openbare 
commissievergadering van 28 april 
1980 over de nota Milieu-effectrappor-
tage. 

De vraag is echter waar de samen-
hang uit moet blijken. Wij zien het niet 
in de ondertekening van de Arbeids-
omstandighedenwet, noch bij de no-
ta Milieu-effectrapportage. De uit-
spraak van de Minister-President moe-
ten wi j dus zien als: geef de bewindslie-
den elk wat wils. De zachte sector 
moet men wat langer aan laten mod-
deren en de harde sector moet good-
wil l vertonen op het gebied van de so-
ciaal-economische belangen. 

Wij vinden dat de Minister-President 
en het kabinet het niet bij woorden 
moeten laten. Uiteindelijk moeten er 
daden komen. Dat wil len wij gaarne 
vastleggen in een kameruitspraak. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Hart-
meijer en Wessel-Tuinstra wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat er samenhang be-
staat tussen voorzieningen in het ka-
der van milieuwetgeving en het stelsel 
van het Arbeidsveiligheidsrapport, be-
doeld in artikel 5 van de Arbeidsom-
standighedenwet; 

overwegende, dat bezien dient te wor-
den of bij algemene maatregel van be-
stuur dienaangaande regelen kunnen 
worden gesteld; 

nodigt de Regering uit, de mogelijkhe-
den daartoe na te gaan en de Kamer 
hiervan op de hoogte te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 174(14 497). 
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom nu terug op de in-
terne gang van zaken en dan met na-
me op het jaarplan. Het jaarplan moet 
doel en middelen aangeven van het 
beleid inzake veil igheid, gezondheid 
en welzijn voor een periode van ten 
minste één jaar. De werkgever moet 
over dit plan overleg plegen met de 
ondernemingsraad, de commissie 
voor veiligheid, gezondheid en welzijn 
of, als die er niet is, met de betrokken 
werknemers. Wij hebben in de open-
bare commissievergadering en in di-
verse verslagen gevraagd of voor het 
jaarplan niet de instemming vereist is 
van de werknemers. 

De Minister wees deze gedachte af, 
vooral omdat het primair om een feite-
lijke mededeling en niet om een con-
crete regeling gaat. Is dit wel juist? Een 
beleidsplan voor een jaar kan toch 
moeilijk als een feitelijke mededeling 
worden beschouwd. Weliswaar be-
hoeft een beleidsplan geen concrete 
regelen te bevatten, maar dat is ook 
niet vereist wil er van instemmingsbe-
voegdheid op grond van de Wet op de 
Ondernemingsraden sprake zijn. Ik 
verwijs in dit verband naar een artikel 
van de heer Geers in het blad Zeggen-
schap. 

Wij zijn er bij de discussie in de 
openbare commissievergadering niet 
uitgekomen. De heer Weijers heeft 
daarbij nog meer vragen opgeworpen. 

Hij wi l namelijk de werknemer via het 
instemmingsrecht wel de verantwoor-
delijkheid geven, maar hij laat het af-
wegen van economische belangen en 
belangen op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en welzijn uiteindelijk aan 
de werkgever over. Ik wi l hem er nog 
eens op wijzen dat samenwerking al-
leen mogelijk is tussen gelijkwaardige 
partijen, die ten minste gelijke toegang 
hebben tot de vaststelling en uitvoe-
ring van het beleid. Die gelijkwaardig-
heid wordt op meerdere punten in dit 
wetsontwerp niet geschapen. Dit zal, 
zeker voor de werknemers, tot verve-
lende consequenties kunnen leiden. 

Wij hebben gepleit voor het instenv 
mingsrecht, waartoe ook de Wet op de 
Ondernemingsraden zou moeten wor-
den aangepast. Wij wil len echter, nu 
wi j de diverse discussies hebben ge-
hoord, toch allereerst meer duidelijk-
heid over de voordelen en bezwaren 
ervan voor de werknemers. Wij wil len 
dan ook via een kameruitspraak de Mi-
nister verzoeken deze zaak op korte 
termijn in studie te nemen en de Ka-
mer van de resultaten hiervan op de 
hoogte te stellen. Men mag de werkne-
mers geen verantwoordelijkheid op-
dringen die zij niet kunnen dragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Hart-
meijer, Moor en Toussaint wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennisgenomen hebbende van de be-
zwaren, die door de Regering naar vo-
ren zijn gebracht tegen het verlenen 
van instemmingsrecht aan de onder-
nemingsraad onderscheidenlijk de 
commissie voor veiligheid, gezond-
heid en welzijn inzake het vaststellen 
van een jaarplan als bedoeld in artikel 
4 van de Arbeidsomstandighedenwet; 

van mening, dat het wenselijk is, dat 
de ondernemingsraad onderscheiden-
lijk de commissie voor veiligheid, ge-
zondheid en welzijn dat instemmings-
recht zal verkrijgen; 

nodigt de Regering uit, deze zaak op 
korte termijn in studie te nemen en de 
Kamer van de resultaten hiervan op de 
hoogte te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 175(14 497). 
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Minister Albeda (Sociale Zaken) 

De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Hoe belangrijk zo'n on-
derzoek zal zijn, heeft een amende-
ment van de VVD wel uitgewezen. Op 
artikel 4, lid 4 wordt nog eens een ver-
zwakking voorgesteld. De VVD vindt 
dat overleg over veiligheid, gezond-
heid en welzijn pas mag plaatsvinden 
indien hiervoor aanwijsbare zaken 
spelen in het ondernemingsbeleid. De 
Minister heeft het begrip 'aanwijsbare' 
overgenomen. De heer Jansen en ik 
hebben al in de openbare commissie-
vergadering gezegd dat wi j dat weer 
graag willen terugdraaien naar de oor-
spronkelijke tekst van het ontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! In de eerde-
re discussies hebben ook gespeeld de 
delegatie en sub-delegatiebevoegdhe-
den. Juist bij een raamwet zoals de Ar-
beidsomstandighedenwet is, kan dele-
gatie van bevoegdheden vergaande 
consequenties hebben. De Minister is 
gelukkig aan onze bezwaren tegemoet 
gekomen en heeft ons amendement 
daaromtrent overgenomen. Hierdoor 
hebben belanghebbende, maar ook de 
Tweede Kamer de mogelijkheid vooraf 
kennis te nemen van uitvoeringsmaat-
regelen bij algemene maatregel van 
bestuur. Ik hoop, dat het meestal via 
een algemene maatregel van bestuur 
zal gebeuren. Ik wi l nu nog twee belang-
rijke onderdelen aan de crde stellen, 
nl. de invoeringsdatum van deze wet 
en de wijziging die de heren Bakker en 
Weijers wil len aanbrengen in de straf-
regeling Wet Economische Delicten. U 

zult mij niet euvel duiden, dat ik vooral 
bij dit laatste onderwerp uitvoerig wi l 
zijn. Het overbrengen van overtredin-
gen naar het begrip misdrijf betekent 
nog al wat, zeker ook als daarbij ook 
nog eens een niet gelijkwaardige 
partner, de werknemer, wordt betrok-
ken. 

De artikelen waaraan de strafsanctie 
is verbonden staan vermeld in artikel 
53 van de Wet. Ik zal die niet gaan op-
sommen. Iedereen kan ze terugvinden 
in de wettekst. 

De meeste voorschriften zijn gericht 
tot de werkgever, enkele tot de werk-
nemers, sommige tot beiden. Voorts is 
er nog een enkel voorschrift gericht tot 
derden. 

Dan nu de strafmaat. Zoals in artikel 
53 van de Arbeidsomstandighedenwet 
staat worden de voorschriften ge-
bracht onderde werking van artikel 1, 
onder 4° van de WED. (Wet Economi-
sche Delicten). De WED kent nl. vijf ca-
tegoriën delicten met een daarbij be-
horende strafmaat. 

Er zijn vier soorten straffen, te we-
ten: 

1. misdrijf: gevangenisstraf van 
maximaal 6 jaren en een geldboete 
van maximaal f 100 000. 

2. een ander misdrijf: gevangenis-
straf van maximaal 2 jaren en een 
geldboete van maximaal f 25 000. 

3. overtreding: hechtenis van maxi-
maal één jaar en een geldboete van 
maximaal f25000. 

4. een andere overtreding: hechte-
nis van maximaal 6 maanden en een 
geldboete van maximaal f 10000. 

Indien de waarde van de zaken, die 
men door middel van het economisch 
delict heeft verkregen, hoger is dan het 
vierde gedeelte van de maximale geld-
boete genoemd onder 1 e t/m 4e, dan 
kan de geldboete worden bepaald op 
maximaal het viervoud van de waarde. 

Er zijn zoals we zagen, 5 categorieën 
economische delicten. De economi-
sche delicten uit de eerste en tweede 
categorie zijn, met een enkele uitzon-
dering, misdrijven voor zover ze opzet-
telijk zijn begaan. Voor zover ze geen 
misdrijven zijn, zijn deze economische 
delicten overtredingen. De economi-
sche delicten uit de 3e categorie zijn 
misdrijven of overtredingen, al naar-
gelang zij in de desbetreffende voor-
schriften als misdrijf dan wel als over-
treding zijn gekenmerkt. De economi-
sche delicten uit de 4e categorie zijn 
overtredingen. De economisch delic-
ten uit de 5e categorie zijn misdrijven. 
Bovendien kunnen nog bijkomende 
straffen en maatregelen worden opge-
legd. 

Het niet nakomen van voorschriften 
uit de Arbeidsomstandighedenwet is 
ondergebracht in de 4e categorie van 
delicten: de overtredingen. Onder de-
ze categorie vallen bij voorbeeld ook: 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen, de Wet op de Loonvor-
ming, de Machtigingswet inkomens-
vorming en de bescherming werkgele-
genheid 1974, de Wet arbeid buiten-
landse Werknemers, de Wet Zieken-
huisvoorzieningen, de Visserijwet, 
enz. 

Het amendement van Weijers en B. 
Bakker (nr. 87) wil de Arbeidsomstan-
dighedenwet in plaats van onder cate-
gorie 4 onder categorie 2 brengen, dat 
wi l zeggen de delicten zijn misdrijven 
voor zover ze opzettelijk zijn begaan. 
Anders zijn zij overtredingen. Andere 
wetten die onder categorie 2 vallen 
zijn bij voorbeeld de Wet opsporing 
delfstoffen, de Wet betalingsverkeer 
Zuid-Rhodesië, de Wet verontreiniging 
zeewater, de ln- en Uitvoerwet. 

Naar mijn mening zijn de delicten uit 
de Arbeidsomstandighedenwet, voor-
al ook in vergelijking met andere wet-
ten in de 4e categorie, niet van dien 
aard, dat ze bij opzettelijk niet nako-
men een misdrijf zouden moeten ople-
veren. Een bezwaar is ook, dat bij mis-
drijven het bewijs veel moeilijker is: er 
moet opzet worden bewezen met be-
trekking tot alle elementen van het 
strafbare feit. Bovendien moet schuld 
worden bewezen. Voor het bewijs van 
een overtreding is voldoende de con-
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statering, dat het voorschrift niet is na-
gekomen. Er hoeft geen opzet en zo te 
worden bewezen. Dat zou dus kunnen 
betekenen, dat wanneer van de delic-
ten een misdrijf wordt gemaakt er min-
der snel een veroordeling zal kunnen 
plaatsvinden dan wanneer het een 
overtreding betreft. 

Tijdens een discussie in onze fractie 
werd nog eens gewezen op de moge-
lijkheid dat ten gevolge van het niet 
naleven van een voorschrift er ernsti-
ge ongelukken zouden kunnen gebeu-
ren. Bij enkele voorschriften is dat in-
derdaad niet ondenkbaar, bij voor-
beeld bij het niet naleven van een eis. 
Er zij echter op gewezen, dat in dat 
soort gevallen het Wetboek van Straf-
recht voorziet. De artikelen 307 to ten 
met 309 regelen de misdrijven met be-
trekking tot het veroorzaken van de 
dood of lichamelijk letsel door schuld. 
Gelaedeerden kunnen bovendien we-
gens geleden materiële schade een ac-
tie op grond van het Burgerlijk Wet-
boek instellen. Ook is een actie tegen 
de werkgever mogelijk op grond van 
artikel 1638 X van het Burgerlijk Wet-
boek - schade, letsel of dood van de 
arbeider ten gevolge van het niet na-
komen door de werkgever van onder-
houd lokalen, werktuigen enzovoort. 

Men zal wel hebben begrepen, dat 
wi j dit verhaal niet zo maar hebben ge-
houden. Wij hebben duidelijk wil len 
maken dat de fractie van het CDA dit 
amendement onterecht heeft inge-
diend. Met het brengen onder de noe-
mer misdrijf gaat men ervoor zorgen 
dat werkgevers, als zij opzettelijk fou-
ten willen maken, nooit zullen worden 
gestraft, omdat opzet moet blijken. 
Men zal die precies moeten aangeven, 
wat een langdurige zaak zal betekenen 
met waarschijnlijk geen veroordeling. 
Bij een overtreding heeft men iedere 
dag de mogelijkheid, daartegen op te 
treden. 

De heer Nijpels (VVD): De heer Hart-
meijer heeft interessante onthull ingen 
gedaan over wat in zijn fractievergade-
ring is besproken. Is daarbij ook door 
de juristen in zijn fractie aan de orde 
gesteld het algemene streven van de 
fractie van de PvdA om zoveel moge-
lijk allerlei zaken te decriminaliseren, 
met andere woorden: in dit kader van 
overtredingen te blijven spreken in 
plaats van misdrijven, zoals de fractie 
van het CDA voorstelt? 

De heer Hartmeijer (PvdA): Wij heb-
ben dat zeker met onze juristen be-
sproken, want wi j wisten dat de heer 
Nijpels deze vraag zou stellen. Het is 
duidelijk dat wij ons verhaal niet voor 

niets hebben gehouden. Ik denk dat de 
heer Nijpels er zeer verstandig aan zou 
doen, tegen het amendement van de 
heren Weijers en Bakker te stemmen. 

De heer Nijpels (VVD): Wat verstandig 
is, maak ik zelf wel uit. De heer Hart-
meijer heeft een van de elementen ge-
noemd, waarom hij tegen het amende-
ment van de fractie van het CDA zal 
stemmen. Het andere element noemt 
hij nu pas. Achteraf ben ik daar blij 
mee. 

De heer Hartmeijer (PvdA): De heer 
Nijpels is bli j , omdat hij nu van mening 
is dat ook hij tegen moet stemmen. 

Men zal begrijpen dat wi j in verband 
met dat amendement van mening wa-
ren, dat wi j een sub-amendement 
moesten indienen. Wij beogen met het 
sub-amendement dat de werknemers 
niet onder het begrip 'misdrijf ' zullen 
vallen. Wij blijven bij hetgeen in de 
wet ter zake staat. Het lijkt mij verstan-
dig dat de heer Nijpels eens over-
weegt, of hij niet vóór dit sub-amende-
ment zou kunnen zijn. 

Mijn laatste opmerking betreft de in-
voeringsdatum van de wet. Wij heb-
ben een amendement ingediend, 
waarin wi j hebben gesteld dat de wet 
vi j f jaar, nadat zij in de Staatscourant is 
gepubliceerd, in werking zou moeten 
treden. Natuurlijk zien wi j ook alle pro-
blemen die op dit ogenblik een rol spe-
len. Als wi j geen ti jdslimiet in de wet 
opnemen, dan komen wi j in dezelfde si-
tuatie te verkeren als met de huidige 
Veiligheidswet. Over twint ig a dertig 
jaar zijn dan nog niet alle onderdelen 
van de wet in uitvoering genomen. Vijf 
jaar kan erg kort zijn, maar een wetswij-
ziging in verband met die vijf jaar is wat 
gemakkelijker; het parlement kan er 
dan over spreken. 

De heer Bakker heeft ons amende-
ment ter zake enigszins verkracht door 
het indienen van een motie. Hij heeft 
gezegd: leder jaar zou men moeten ko-
men met een overzicht - waarschijnlijk 
heeft hij bedoeld: bij de begroting -
waarin wordt gemeld wat precies met 
de wet is gedaan, wat in uitvoering is 
genomen en wat er het volgende jaar 
zal gebeuren. 

Dit doet mij wat denken aan het IMP, 
waarbij de Minister ook verplicht is, ie-
der jaar bij de begroting een overzicht 
te geven van de uitvoering van de ver-
schillende onderdelen. Ik denk toch 
dat dit een goed idee is. Dat zal men 
wel moeten zien ten opzichte van de 
ti jdslimiet, die in de wet moet worden 
opgenomen. Als men in de wet een 
termijn van vijf jaar opneemt, kan men 
ieder jaar zien, hoe een en ander zich 
ontwikkelt. Het zou voor de Minister 
dan ook mogelijk zijn, bij voorbeeld in 

het vierde jaar met een wetswijziging 
te komen, waarbij de vijf jaar wordt 
verlengd tot zes jaar. Ik vind de motie 
van de heer Bakker op zichzelf juist, 
maar wi l dit wel bekijken tegen de ach-
tergrond van de termijn van vijf jaar. 

Ik zeg dit niet voor niets. Het is dui-
delijk dat de financiële consequenties 
oorzaak kunnen zijn van een langduri-
ge uitwerking van deze wet. Ik verwijs 
naar de bezuinigingsnota van van-
daag, waarin staat, dat de in de nota 
Selectieve Groei vermelde bedragen 
niet volledig zullen worden aange-
wend, evenals de materiële uitgaven 
en uitgaven voor arbeidsplaatsverbe-
tering (f 143 min.). Wellicht kan men 
zich nu voorstellen, waarom wij het zo 
belangrijk vinden dat een ti jdslimiet in 
deze wet wordt opgenomen. 

De Minister heeft met deze wet veel 
werk gedaan. De discussies in de 
openbare commissievergadering heb-
ben dat wel bewezen. De Minister 
heeft kunnen vernemen, dat daarover 
door ons positief wordt gedacht, ook 
in de richting van zijn ambtenaren. Wij 
hebben alleen geprobeerd met elkaar 
zoveel mogelijk van deze wet te ma-
ken. Ondanks de amendementen, die 
de Minister van onze fractie heeft over-
genomen - en dat zijn er nogal wat -
menen wi j dat het verstandig zou zijn 
geweest, als hij ook onze andere 
amendementen had overgenomen. 

Daarmee zou hij hebben kunnen zor-
gen voor een wet, waarvoor ook zijn 
kleinkinderen hem dankbaar zouden 
zijn geweest. Zijn kleinkinderen zullen 
ook niet begrijpen, dat hun grootvader 
werklozen in continudiensten wi l zet-
ten, terwij l hij weet dat de huidige or-
ganisatie van vier ploegendiensten 
zeer nadelig is voor de gezondheid. Zij 
zullen hem daarbij verwijzen naar arti-
kel 3, onderdeel H, waarin de Minister 
zich uiteindelijk uitspreekt voor een 
vijfploegendienst. Wij nemen dat 
graag van hem over. 

D 
De heer Moor (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens de voorbereiding 
van de behandeling van dit wets-
ontwerp heeft de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken een aantal werkbe-
zoeken gebracht aan een aantal Neder-
landse bedrijven. Naast de gehouden 
rondleidingen door deze bedrijven is 
er vri j intensief gesproken met direc-
ties ondernemingsraden en in sommi-
ge gevallen ook met vertegenwoordi-
gers van de Arbeidsinspectie. 

Wat mij van die werkbezoeken het 
meest is bijgebleven, is, dat van de on-
dernemingsraden die wi j gesproken 
hebben er niet één wel eens contact 
gehad had met de Arbeidsinspectie. 
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Dit is geen toevalligheid, maar teke-
nend voor de verhouding Arbeidsin-
spectie-werknemers. De contacten 
van de Arbeidsinspectie met het be-
drijfsleven liepen tot nog toe uitslui-
tend via de werkgevers, de werkne-
mers kwamen daar niet aan te pas. 
Naar mijn oordeel is dat een van de 
oorzaken dat het vertrouwen van 
werknemers in de Arbeidsinspectie 
niet zo groot is. Een van de positieve 
kanten van dit wetsontwerp is, dat niet 
alleen de relatie Arbeidsinspectie-
werkgever wordt geregeld maar dat 
dit ook gebeurt voor de relatie Arbeids-
inspectie-werknemersvertegen-
woordiging. 

Op den duur zal dit zeker bijdragen 
tot een betere verhouding tussen 
werknemers en de ambtenaren van de 
Arbeidsinspectie. Uit het voorgaande 
moet niet de conclusie getrokken wor-
den dat het overleg tussen de ambte-
naren van de Arbeidsinspectie en de 
werkgever een regelmatig gebeuren 
is. Het rapport 'De Arbeidsinspectie in 
Ontwikkeling' van de Adviesgroep 
Mens en Organisatie bevestigt dat. 

Bedrijfjes met maximaal vier werk-
nemers worden gemiddeld eens in de 
zes a zeven jaar bezocht; het gaat hier-
bij om ruim 190.000 ondernemingen 
die 5% van de werknemers in dienst 
hebben. Bedrijven met 5 tot 20 werk-
nemers worden eens per anderhalf a 
twee jaar door de Arbeidsinspectie be-
zocht. Hier gaat het om ongeveer 
50.000 ondernemingen die 20% van 
de werknemers in dienst hebben. 

De overige ondernemingen, die 75% 
van de werknemers in dienst hebben, 
worden gemiddeld eens per halfjaar 
door de Arbeidsinspectie bezocht. De-
ze bezoeken duurden gemiddeld niet 
langer dan 66 minuten. Dit alles had 
betrekking op de huidige taken en 
werkwijze van de Arbeidsinspectie. 

Een van de conclusies van de Ad-
viesgroep Mens en Organisatie is dat 
het met de huidige werkwijze van de 
Arbeidsinspectie onmogelijk is, een to-
taalbeeld te krijgen van de arbeidspro-
blematiek per onderneming. Een goe-
de uitvoering van de wet die wi j van-
daag behandelen vereist een grondige 
kennis van de arbeidsomstandigheden 
en arbeidsverhoudingen in de bedrij-
ven. Dat alleen als is een zeer arbeids-
intensievezaak. 

Meer bezoeken aan bedrijven, meer 
gesprekken met werknemers, meerta-
ken, meer kennis over allerlei aspec-
ten van de arbeid betekent meer man-
kracht voor de Arbeidsinspectie. Ik ben 
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van mening, dat deze wet een goede 
zaak is voor de werknemers in ons 
land, maar dat wi j pas kunnen spreken 
van een aangenomen en van kracht 
zijnde wet als de overheid er voor ge-
zorgd heeft dat de Arbeidsinspectie 
voldoende is bemand en op de juiste 
wijze is georganiseerd. 

Of de Arbeidsinspectie in de komen-
de jaren voldoende mankracht zal be-
zitten om de bepalingen in deze wet in-
houd te kunnen geven, hebben wi j 
toch behoorlijk wat twijfels. Dietwi j -
fels werden versterkt tijdens de discus-
sie in de openbare commissievergade-
ring over een door ons ingediend 
amendement, waarin gevraagd wordt, 
de Arbeidsinspectie te verplichten zo 
snel als mogelijk is naar een bedrijf te 
komen als de werknemers daarom 
zouden vragen. 

De Minister wijst dit wijzigingsvoor-
stel af, niet om dat hij het met deze ge-
dachte niet eens is, maar omdat dat 
een extra druk legt op de capaciteit 
van de Arbeidsinspectie. Tijdens deze 
discussie werd ook duidelijk dat reali-
sering van de benodigde personeels-
sterkte op basis van de door het kabi-
net aanvaarde wettekst uiterst afhank-
lijk wordt gesteld van de in de komen-
de jaren te verwachten financiële posi-
tie, waarin ons land zal verkeren. 

In ieder geval werd duidelijk, dat 
versterking van de Arbeidsinspectie 
niet bij voorbaat een prioriteit is voor 
dit kabinet. Wij vinden dit uiterst te-
leurstellend. Natuurlijk ieder kabinet 
zal rekening moeten houden met de f i -
nanciële mogelijkheden. Wij zijn van 
mening, dat bij de afweging rekening 
gehouden moet worden met de voor-
delen die een goede uitvoering van de-
ze wet met zich mee kan brengen. 

De bepalingen in deze wet zijn niet 
alleen bedoeld om de werknemers 
meer zeggenschap over hun arbeidssi-
tuatie te geven. Naar onze mening kan 
met een goede uitvoering van deze 
wet niet alleen het ziekteverzuim en 
blijvende arbeidsongeschiktheid wor-
den terug gedrongen, maar ook de ar-
beidsmotivatie zou daar waar de ar-
beidsomstandigheden in positieve zin 
veranderen, toe kunnen nemen. 'De 
kosten gaan voor de baten' is een be-
kend Nederlands spreekwoord. Om dit 
laatste gedeelte van mijn tot nog toe 
gehouden betoog kracht bij te zetten, 
dien ik hierbij een motie in, waarin de 
Regering wordt uitgenodigd de Ar-
beidsinspectie zo te organiseren en te 
bemannen, dat deze haar taak neerge-
legd in deze wet binnen 5 jaar naar be-
horen kan vervullen. 

Arbeidsomstandigheden 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Moor, 
Jansen, Wessel-Tuinstra, Hartmeijer 
en Toussaint wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat voor een goede uit-
voering van de Arbeidsomstandighe-
denwet en haar uitvoeringsmaatrege-
len een voldoende uitgeruste Arbeids-
inspectie noodzakelijk is; 

van oordeel, mede op basis van het 
rapport 'Arbeidsinspectie in Ontwikke-
l ing' uitgebracht door de adviesgroep 
'Mens en Organisatie', dat deze uitrus-
ting bij lange na niet voldoende is; 

nodigt de Regering uit, de Arbeidsin-
spectie binnen 5 jaar zodanig te orga-
niseren en van mankracht te voorzien 
dat de bepalingen in deze wet welke 
betrekking hebben op het functioneren 
van de Arbeidsinspectie kunnen wor-
den nageleefd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 176 (14 497). 

De heer Moor (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nu op een ander 
belangrijk onderdeel van deze wet, na-
melijk daar waar geregeld is, dat de 
werknemer het recht heeft om het 
werk op te schorten als er ernstig ge-
vaar voor zijn veiligheid of gezondheid 
dreigt. Wij zijn de Minister erkentelijk 
voor het feit dat hij toch nog een bepa-
ling in deze zin heeft opgenomen en 
dat hij van zijn eerdere standpunt dat 
werkopschorting eigenlijk al is gere-
geld in het Burgerlijk Wetboek artikel 
1639 a is afgestapt. 

Bepalingen zoals in dit artikel luiden-
de 'De arbeider is in het algemeen ver-
plicht al datgene te doen en na te laten 
wat een goed arbeider in gelijke om-
standigheden behoort te doen en na te 
laten' zijn hopeloos verouderd en voor 
allerlei uitleg vatbaar. Wij vinden de 
nu gekozen weg de enige juiste. Wij 
denken, dat de werknemers uiterst 
zorgvuldig en misschien wel te terug-
houdend van dit recht gebruik zullen 
maken. 

Op één aspect van dit onderdeel van 
de wet wi l ik hier nog nader ingaan en 
wel de rechtspositie van de werkne-
mer die gebruik maakt van het recht 
tot werkopschorting. Natuurlijk is het 
zo, dat daar waar de werknemer het 
recht heeft het werk in verband met ar-
beidsomstandigheden tijdelijk te sta-
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ken, hij om die reden ook niet ontsla-
gen kan worden. Of dat in de praktijk 
ook geheel is uitgesloten, is ons niet 
geheel duidelijk, te meer omdat het 
Burgerlijk Wetboek artikel 1639q lid 10 
de werkgever het recht geeft die werk-
nemer die weigert te voldoen aan re-
delijke bevelen en opdrachten, hem 
door of namens de werkgever ver-
strekt, op staande voet kan ontslaan. 

Vooropgesteld, dat wij de mening 
zijn toegedaan dat het overgrote deel 
van de ondernemers in voorkomende 
gevallen geen gebruik van dit artikel in 
het Burgerlijk Wetboek zal maken, 
is dat toch ook niet geheel uitgesloten. 
Voorbeelden hiervan zijn in het verle-
den te vinden bij een paar vervoersbe-
drijven waar werknemers weigerden 
met ondeugdelijk materiaal de weg op 
te gaan, waarna ontslag op staande 
voet volgde. 

Met de arbeidsomstandighedenwet 
in de hand is een dergelijk ontslag in 
de toekomst veel eenvoudiger aan te 
vechten. Een probleem daarbij is ech-
ter, dat dit vaak langlopende procedu-
res zijn, waarbij de betreffende werk-
nemer toch gedwongen wordt, een an-
dere werkkring te zoeken en te aan-
vaarden. Acht de Minister de door mij 
geschetste situatie mogelijk en zo ja, 
zou dan niet de oplossing liggen in wi j -
ziging van het betreffende artikel in het 
Burgerlijk Wetboek? En is hij bereid dit 
te bevorderen? 

Het is niet de bedoeling om op ieder 
door mij ingediend amendement in 
deze vergadering terug te komen. 
Voor één daarvan wil ik echter een uit-
zondering maken en wel voor het 
amendement, waarin wij stellen dat 
voor bedrijven vanaf 25 werknemers 
de instelling van een veiligheidscom-
missie verplicht wordt. De argumenta-
tie van de Minister om dit wijzigings-
voorstel niet over te nemen - hij is 
bang dat daarmee de bedrijven met 
minder dan 25 werknemers in een uit-
zonderingspositie gebracht zouden 
worden - lijkt ons een gelegenheidsar-
gument, immers in de wet op de On-
dernemingsraden maakt hij wel onder-
scheid tussen grote en kleine bedrij-
ven. 

Vertegenwoordigend overleg is naar 
onze mening vanaf bedrijven met 25 
werknemers noodzakelijk om een zo 
goed mogelijke overlegsituatie te krij-
gen. Daar beneden kunnen beter alle 
werknemers bij het overleg betrokken 
worden. Die argumentatie geeft de Mi-
nister ook bij het ingediende wets-
ontwerp Kleine Ondernemingsraden. 

Wij vinden dat alle bedrijven vanaf 
25 werknemers verplicht een veilig-

heidscommissie moeten instellen. Dat 
behoeft volgens ons niet te gebeuren 
via een aanwijzing. Dat bespaart de 
Minister werk en wi j hebben de garan-
tie dat de werknemers in ieder geval 
bij dit soort bedrijven betrokken wor-
den bij het veiligheidsgebeuren op 
hun bedrijf. 

Tot slot wil len wi j de Minister van 
Sociale Zaken er nogmaals op wijzen 
dat veil igheid, gezondheid en welzijn 
niet alleen van belang zijn voor werk-
nemers in het particuliere bedrijfsle-
ven, maar dat dit ook geldt voor werk-
nemers in dienst van de overheid. De 
Minister heeft toegezegd dat voor 
werknemers in dienst van de overheid 
deze zaken, weliswaar anders, maar 
op zijn minst gelijkwaardig geregeld 
zullen worden. Concrete voorstellen 
zijn voor deze groep van werknemers 
echter nog niet ingediend. 

Het is niet te hopen dat de arbeids-
omstandigheden en de invloed van 
het overheidspersoneel daarop, de-
zelfde aandacht krijgen van de Regering 
als het regelen van de medezeggen-
schap bij de overheid want dan kunnen 
wij over 50 jaar in de vakbondskranten 
van de ambtenarenorganisaties lezen 
dat de arbeidsomstandighedenwet 
voor personeel in dienst van de over-
heid van kracht geworden is. Dat ligt 
dan niet aan de snelheid van hun druk-
persen. Inleveren ' ja ' ; zeggenschap en 
veiligheidsregelingen 'nee', schijnt het 
motto te zijn waaronder het personeels-
beleid bij deze Regering gestalte krijgt. 
Misschien kan de Ministervan Sociale 
Zaken deze boodschap eens doorgeven 
aan zijn collega van Binnenlandse Za-
ken. 

• 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens de openbare com-
missievergaderingen is al heel wat on-
der de kap gebracht en daarom beperk 
ik mij tot de bespreking van drie on-
derwerpen. 

In de eerste plaats kom ik dan tot de 
diensten van deskundigen. Tijdens de 
tweede openbare commissievergade-
ring is aan de artikelen in het wets-
ontwerp die hierop betrekking hebben 
terecht veel aandacht gegeven. De op-
zet van die diensten is een van de kern-
punten van het hele wetsontwerp. 
Welk stramien volgt het wetsontwerp? 
Ondernemingsgewijs worden aan be-
drijven en diensten een gezondheids-
en veiligheidsdienst verbonden, die 
per categorie van bedrijven moeten 
worden aangewezen. 

Tijdens de openbare commissiever-
gadering hebben wi j een amendement 
ingediend dat neerkomt op het volgen-

de. In de eerste plaats wil len wi j geen 
afzonderlijke gezondheids- en veilig-
heidsdiensten, maar een integrale ar-
beidsomstandighedendienst. Door de 
integratie is een bundeling mogelijk 
van gespecialiseerde kennis en be-
kwaamheden over de gehele breedte, 
zodat preventief en curatief kan wor-
den gewerkt. Dan kan een onderzoek 
naar causaliteiten zo gefundeerd mo-
gelijk plaatsvinden. Ook is dan een 
flexibele inzet van personeel bij onver-
wachte gebeurtenissen mogelijk. Hier-
mee wordt tevens een zo groot moge-
lijk inzicht gegeven in al het ongerief 
dat werknemers in een bedrijf kan 
overkomen. 

Het tweede kernpunt van onze ge-
dachten was: de integrale diensten 
moeten externe diensten zijn, waarbij 
bedrijven zijn aangesloten. Tijdens de 
openbare commissievergaderingen 
hebben wij daarvoor de volgende ar-
gumenten aangevoerd. 

De omvang van een bedrijf bepaalt 
niet de kans op een gevaar van een ze-
kere hoedanigheid. Men kan kleine be-
drijven echter niet opzadelen met een 
integraal pakket van diensten over de 
volle breedte, zoals wi j dat hebben uit-
eengezet. Voor die kleine bedrijven 
zullen dus externe diensten nodig zijn. 

Een andere overweging van ons is 
geweest, dat voorop moet staan, dat 
de medewerkers van de deskundigen-
diensten autonoom hun taak kunnen 
vervullen, niet gehinderd door binding 
met een onderneming en uitsluitend 
geleid door hun professionele opvat-
tingen. Deze autonomie zal in grote 
bedrijven, waarvan men mag ver-
wachten dat zij er een integrale dienst 
op na kunnen houden, ernstig in de 
knel kunnen komen. 

Tijdens de behandeling in de open-
bare commissievergaderingen is ge-
bleken, dat wij op voldoende steun 
zouden kunnen rekenen voor onze 
denkbeelden over integrale diensten, 
maar dat daarvan geen sprake zou zijn 
met betrekking tot onze denkbeelden 
over externe diensten. 

Dat heeft ertoe geleid, mijnheer de 
Voorzitter, dat u kennis hebt kunnen 
nemen van een nieuw amendement, 
onder andere ter vervanging van ons 
oorspronkelijke amendement op stuk 
nr. 67. De opzet is volgens dit nieuwe 
amendement als volgt. Bij algemene 
maatregel van bestuur worden catego-
rieën van bedrijven aangewezen, 
waaraan een integrale dienst moet zijn 
verbonden of, als alternatief, zij moe-
ten zijn aangesloten bij een externe 
dienst. Die externe diensten zijn even-
eens integraal: zij kennen hetzelfde ta-
kenpakket en dezelfde taakomschrij-
ving als de interne, integrale diensten. 
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De heer Jansen heeft zojuist ge-
vraagd waar de verantwoordelijkheid 
ligt voor het functioneren van zo'n ex-
terne dienst. Dit is een belangrijk punt. 
Dit is tijdens de behandeling in de 
openbare commissievergaderingen 
ook al aan de orde geweest. Wellicht 
heeft de heer Jansen kennis kunnen 
nemen van de allerlaatste versie van 
het desbetreffende amendement. In 
die allerlaatste versie kan men lezen, 
dat bij algemene maatregel van be-
stuur nadere regelen kunnen worden 
gesteld omtrent het beheer, de rechts-
vorm, de bestuurssamenstelling en de 
wijze waarop de werknemers van de 
aangesloten bedrijven in het beheer 
en het bestuur zijn vertegenwoordigd. 

De heer Jansen (PPR): Het is ietsmoei-
lijker. De verwijzing naar deze te ne-
men algemene maatregel van bestuur 
is formeel natuurlijk volstrekt juist. Ik 
wi l toch wel graag van de heer Tous-
saint vernemen, of hij een beeld heeft 
van de invulling die door middel van 
zo'n algemene maatregel van bestuur 
gegeven moet worden. 

De heer Toussaint (PvdA): Men kan 
zich indenken, dat daarbij sprake is 
van stichtingen, waarin vertegenwoor-
digers aanwezig zijn van de werkne-
mers en van de werkgevers. Een ande-
re variant is een tripartite samenstel-
ling. Men kan zich ook een situatie in-
denken met vertegenwoordigers van 
ondernemingsraden. Er zijn dus ver-
schillende varianten denkbaar. 

Mede gelet op het karaktervan deze 
wet, dat in belangrijke mate dat van 
een kaderwet is, is het ons niet doel-
matig voorgekomen, nu al de verschil-
lende mogelijkheden concreet aan te 
wijzen. 

Een belangrijk punt lijkt ons, dat te 
zijner t i jd, mede gelet op de politieke 
verhoudingen die dan ook in deze Ka-
mer aanwezig zullen zijn en op de 
maatschappelijke ontwikkelingen die 
inmiddels hebben plaatsgevonden, 
een zo juist mogelijke invulling te ge-
ven. 

De heer Jansen (PPR): Voorde 
PPR-fractie is de invulling van de wijze 
waarop die verantwoordelijkheid tot 
uitdrukking komt erg belangrijk voor 
het beoordelen van het voorstel, zoals 
dat aan ons is voorgelegd. Daarom 
voel ik mij toch enigszins ongemakke-
lijk door het antwoord dat ik nu gekre-
gen heb. 

De heer Toussaint (PvdA): Dat spijt mij 
zeer. Ongemakkelijk is natuurlijk nog 
niet onmogelijk. Misschien kan de 
heer Jansen toch eens op zich laten in-
werken wat ik zojuist heb gezegd. 
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De heer Jansen (PPR): Dat heb ik ge-
daan; dat is nu juist het probleem. 

De heer Toussaint (PvdA): Ik kan moei-
lijk herhalen wat ik zoeven heb gezegd. 

Een van de elementen van deze wet 
is het procesmatige karakter. De Minis-
ter heeft daarop al verschillende keren 
gewezen. In een dergelijke opzet is het 
naar mijn mening niet juist, wanneer 
wi j nu met één bepaalde concrete aan-
wijzing kunnen komen voor de manier 
waarop dat bestuur te zijner tijd moet 
worden geregeld en de manier waarop 
het beheer moet plaatsvinden. 

De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De ondertekening van het 
amendement geeft aanleiding, te ver-
onderstellen dan de Minister hierop 
best nader wil terugkomen. 

De heer Toussaint (PvdA): Dat is ook 
de reden dat wi j deze zaak hier aan de 
orde stellen. Men kan hierop eventueel 
bij de artikelsgewijze behandeling te-
rugkomen. Wij wachten dat in ieder 
geval af. 

Ik kom tot de overgangsfase. Ook 
dat is een belangrijk punt. In onze oor-
spronkelijke opzet zou elk bedrijf tus-
sen nu en het moment van realisatie 
van de integrale diensten in ieder ge-
val moeten zijn aangesloten bij een ge-
zondheidsdienst. Daartegen zijn nogal 
wat praktische bezwaren ingebracht. 
De Minister deed dat vanwege de be-
zetting. Ook van andere kanten zijn ech-
ter bezwaren geuit. Wij hebben daar-
voor begrip. Om die reden ziet men in 
het nieuwe amendement dat voor de 
overgangsfase - bij tijdelijke erkenning 
- afzonderlijke gezondheidsdiensten en 
afzonderlijke veiligheidsdiensten mo-
gelijk zijn. 

Beide diensten zijn in te stellen voor 
categorieën bedrijven die bij alge-
mene maatregel van bestuur worden 
aangewezen. Wij verlangen van de Mi-
nister wel de toezegging dat hij met 
spoed met de bewindslieden van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
gaat bekijken op welke wijze ieder be-
drijf zo snel mogelijk met een gezond-
heidsdienst kan worden uitgerust of 
bij een gezondheidsdienst kan worden 
aangesloten. Hij moet daarbij nagaan 
welke maatregelen daarvoor - in het 
bijzonder op het gebied van de oplei-
ding tot bedrijfsarts - op dit moment 
met spoed moeten worden getroffen. 
Ik heb daarover het nodige gezegd t i j -
dens de openbare commissievergade-
ring; ik zal dat niet herhalen, doch ver-
wijs er slechts naar. 

Wij hebben zeer onlangs het genoe-
gen gehad, van gedachten te kunnen 
wisselen met enkele leden van het be-
stuur van de Nederlandse Vereniging 
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van Veiligheidskundigen. Zij hebben 
ons gewezen op de volstrekt ontoerei-
kende manier waarop de taken van de 
veiligheidsdeskundigen in het huidige 
wetsontwerp zijn omschreven. Wij zijn 
er blij mee dat de vereniging - over-
eenkomstig ons advies - alsnog een 
taakomschrijving heeft doen toeko-
men aan de leden van de vaste Com-
missie voor Sociale Zaken. 

Van die proeven hebben wij dank-
baar gebruik gemaakt, met dien ver-
stande dat tevens aansluiting is ge-
zocht bij de formulering van de rege-
len voor de algemene zorg voor veilig-
heid, gezondheid en welzijn in ver-
band met de arbeid, die men in artikel 
3 als verplichting van de werkgever 
vermeld ziet. Verder hebben wij in dit 
verband ruimte geschapen voor taken 
van ergonomische aard. 

Ik ben blij dat dit mogelijk is ge-
weest, omdat hierdoor naar mijn oor-
deel in belangrijke mate wordt tege-
moet gekomen aan de bezwaren die er 
in kringen van veiligheidsdeskundigen 
bestonden tegen integrale diensten, zo 
lang er in het wetsontwerp uitsluitend 
voor de medici een expliciete taakom-
schrijving was te vinden. De Minister 
zei tijdens de openbare commissiever-
gadering dat de voordelen van inte-
grale diensten hem sterk aanspraken, 
maar dat de deskundigen ieder hun ei-
gen profiel moesten behouden. Wel-
nu, dat kan op deze manier zo goed 
mogelijk tot zijn recht komen. 

Ten slotte zijn de 'best technical 
means' uit het amendement van de 
heer Hartmeijer op artikel 3, verwerkt in 
lid 6, waar de taken van de arbeidsom-
standighedendienst aan de orde zijn. 

Wij blijven van oordeel dat de ar-
beidsomstandighedendiensten die wi j 
hebben geschetst, zeker op termijn ex-
terne diensten behoren te zijn. Wij zijn 
blij dat via dit nieuwe amendement is 
bereikt dat er nu het duidelijke alterna-
tief ligt van volwaardige externe dien-
sten met een eigen rechtsvorm. Onze 
beduchtheid dat de deskundigen in in-
terne diensten wel eens aan de leiband 
zouden kunnen lopen van de leiding 
van die bedrijven waar zij te vinden 
zijn, is enigszins verminderd, nu in het 
nieuwe amendement tevens is onder-
gebracht dat de dienst jaarlijks aan de 
ondernemingsraad, respectievelijk 
aan de commissie, verslag uitbrengt 
omtrent werkzaamheden en bevindin-
gen in het afgelopen jaar, onder aan-
duiding van de problemen die in het 
beleid aandacht behoeven. Wij den-
ken, dat hiervan een gunstig preven-
tief effect zal kunnen uitgaan. 

De ontslagbescherming van de des-
kundigen is een zaak waaraan tijdens 
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de openbare commissievergadering 
terecht de nodige aandacht is besteed. 
In artikel 14A, zevende lid, van het 
nieuwe amendement wordt voor de 
deskundigen, die verbonden zijn aan 
interne diensten, verwezen naar de 
ontslagprocedure zoals neergelegd in 
artikel 6B, vijfde l id; daarop is het 
amendement van de heer Nijpels, me-
vrouw Wessel en de heer Hartmeijer 
van toepassing, waarover zojuist een 
en ander is gezegd. Deze formule geldt 
niet voor de deskundigen verbonden 
aan externe diensten, want daar doet 
zich per definitie deze problematiek 
niet voor. 

De arbeidsinstituten, zoals u die 
vindt in artikel 18A, vormen een ele-
ment in het nieuwe amendement, 
waaraan wi j zelf nog even zullen moe-
ten wennen. De ti jd zal leren, in welke 
mate en op welke wijze deze gedachte 
gestalte zal krijgen. 

Mijn tweede onderwerp is belangrijk 
in verband met de emancipatie en 
de privacy van de werknemer. Artikel 
22 regelt de mogelijkheden van een 
geneeskundig onderzoek, op last van 
derden in te stellen. In lid 8 is aan de 
orde, hoe en aan wie de uitslag van 
zo'n onderzoek moet worden bekend 
gemaakt. Tijdens de openbare com-
missievergadering hebben wi j aan-
dacht gevraagd voor de kanten van de 
emancipatie en van de privacy van de 
werkenemer, die aan die zaak vast zit-
ten. Bij amendement hadden wi j daar-
om ingebracht, dat die uitslag niet te-
recht komt bij de 'belanghebbenden', 
zoals het er nu staat, maar bij de werk-
nemer, diens huisarts en de bedrijfs-
arts en verder bij de werkgever, nadat 
en voorzover de werknemer daartoe 
schriftelijk toestemming zou hebben 
gegeven. 

Wij hebben moeten vaststellen, dat 
een dergelijk amendement geen haal-
bare trek is. Wel zou er een meerder-
heid zijn voor een subamendement 
van de heer Nijpels, hierop neerko-
mend, dat de geclausuleerde bekend-
making aan de werkgever zou worden 
geschrapt, en dat de werkgever zou te-
rechtkomen in het rijtje van geadres-
seerden, 'voor zover de uitslag ver-
band houdt met arbeidsomstandighe-
den'. Het amendement zou in deze 
aangeklede vorm wel een kans maken, 
zo bleek tijdens de openbare commis-
sievergadering. 

Wij zijn van oordeel, dat op die ma-
nier de bodem zou worden gehaald uit 
ons amendement, dat ten doel had de 
individuele werknemer emancipato-
risch en in zijn privacy te beschermen 
tegen de zogeheten belanghebben-

den. Wij hebben daarom dit amende-
ment ingetrokken. In de plaats daarvan 
hebben wij nu amendement 162 inge-
diend, waarin de formule uit het sub-
amendement van de heer Nijpels is 
aangevuld met de bewoordingen: 
'met uitsluiting van gegevens van per-
soonlijke aard inzake de belangheb-
bende die het onderzoek heeft onder-
gaan'. Er zal dus een decodering moe-
ten plaatsvinden en een verwijdering 
van alle gegevens, die het mogelijk 
maken betrokken werknemers aan te 
wijzen. Wij vinden het beter dat dit in 
de wet komt, dan dat de oorspronkelij-
ke tekst van het wetsontwerp blijft be-
staan. Het doet mij genoegen u te kun-
nen vertellen, dat de heer Nijpels dit 
amendement, nu genummerd 170, 
mede heeft wil len ondertekenen! 

Mijn derde onderwerp betreft de 
aansluiting met de algemene gezond-
heidszorg. Wij hebben tijdens de 
openbare commissievergadering naar 
voren gebracht, dat de bedrijfsgezond-
heidszorg een onderdeel behoort te 
vormen van de algemene gezond-
heidszorg en dat het onjuist is, een wa-
terdicht schot te zetten tussen de ge-
zondheidssituatie van de mensen bin-
nen het bedrijf en de gezondheidssitu-
atie van de mensen buiten het bedrijf. 
Wij hebben ervoor gepleit, nu dit wets-
ontwerp niet mede door de Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne is ingediend dat er een mogelijk-
heid komt voor een harmonisatie met 
de wetgeving op het terrein van de 
volksgezondheid. 

Wij hebben begrepen dat de Minis-
ter wel oren ernaar had dat wi j daar-
over een motie zouden indienen al 
was het alleen maar, omdat hij zelf 
geen moties mag indienen. De Minis-
ter knikt nu bevestigend. Wij zijn de 
heer Albeda natuurlijk graag ter wil le 
en daarom heb ik het genoegen, hier-
bij een desbetreffende motie te over-
handigen. Deze motie is een tegenhan-
ger van de motie die de heer Hartmeij-
er zojuist al heeft ingediend over har-
monisatie met de wetgeving op het 
terrein van het milieu. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Tous-
saint en Wessel-Tuinstra wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat er raakvlakken be-
staan tussen de werkzaamheden van 
de diensten als bedoeld in hoofdstuk 
IV, Tweede Afdeling, van de Arbeids-
omstandighedenwet en de instellin-
gen van de algemene gezondheids-
zorg; 

overwegende, dat nader dient te wor-
den bezien, of bij algemene maatregel 
van bestuur regelen dienaangaande 
kunnen worden gesteld; 

nodigt de Regering uit, de mogelijkhe-
den daartoe na te gaan en de Kamer 
omtrent de resultaten hiervan op de 
hoogte te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteun. 

Zij krijgt nr. 177(14497). 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het lijkt mij dat niemand 
zal betwisten dat het hoog tijd werd 
om de verouderde Veiligheidswet van 
1934 te vervangen dooreen nieuwe. 
Nieuwe omstandigheden, andere pro-
duktiemethoden met name in de in-
dustrie hebben de aard van de arbeid 
door de jaren heen sterk gewijzigd, 
vaak in ongunstige zin. Het werk is dik-
wijls eentoniger geworden, gevaarlij-
ker, onregelmatiger ook. Bovendien 
hebben zich gelukkig andere denkbeel-
den ontwikkeld over de plaats van de 
arbeid en vooral van de werknemer in 
de samenleving. De Minister geeft 
hieraan in de inleiding van de memo-
rie van toelichting bijna lyrisch uiting 
door te spreken van het toenemende 
belang dat in onze tijd wordt gehecht 
aan 'het zich welbevinden van de wer-
kende mens met betrekking tot zijn 
werk', waarmee dan tegelijk één van 
de nieuwe sleutelbegrippen van het 
wetsontwerp wordt aangegeven, na-
melijk het begrip 'welzijn' dat geïntro-
duceerd wordt naast veiligheid en ge-
zondheid. 

Een andere belangrijke overweging 
om tot een nieuwe wet te komen was, 
dat de oude Veiligheidswet een jan-
boel geworden was, een onontwar-
baar kluwen van versnipperde regelin-
gen die tot rechtsonzekerheid leidde. 
Dus genoeg reden voor een nieuwe re-
geling. 

Gezien de schriftelijke voorbereiding 
van dit wetsontwerp, heeft de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken dan 
ook een grote eensgezindheid ge-
toond wat de inhoud van de regeling 
betreft. Bovendien is een groot aantal 
bezwaren en bezwaartjes, van ver-
schillende zijden naar voren gebracht, 
door de Minister van Sociale Zaken 
weggenomen in zijn diverse nota's 
van wijzigingen. Veel amendementen 
zijn door hem overgenomen waardoor 
er in dit kluwen in ieder geval wat 
meer duidelijkheid komt. Men kan het 
ook bijna niet oneens zijn met de uit-
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gangspunten voor de nieuwe wet zo-
als die in de memorie van toelichting 
en ook in de latere nota's te vinden 
zijn. Wat is er fraaier dan 'humanise-
ring van de arbeid' via 'samenwerking 
en overleg'? 

Toch wil ik een paar kanttekeningen 
plaatsen bij het wetsontwerp. Wat be-
treft de plaats van de werknemer lijkt 
er een grote vooruitgang te zijn ge-
boekt. Terwijl in de Veiligheidswet de 
werknemer nog gezien werd als een te 
beschermen object, beschouwt het 
wetsontwerp dat wij nu bespreken de 
werknemer als een volwaardige en 
zelfstandige drager van rechten en 
plichten. Terwijl de Veiligheidswet de 
zorg en de verantwoordelijkheid voor 
de veiligheid en de gezondheid binnen 
een bedrijf geheel in handen van de 
werkgever legde, wordt in de voorge-
stelde wet datzelfde tot de gezamenlij-
ke taak van werkgever en werknemer 
gerekend, met name in de zin van een 
verantwoord arbeidsklimaat tot stand 
brengen en in stand houden. Die sa-
menwerking is een soort magische 
formule: samenwerking tussen vol-
waardige en zelfstandige dragers van 
rechten en plichten. 

Maar zo'n samenwerking veronder-
stelt wel gelijkwaardigheid. En van die 
gelijkwaardige positie van werkgever 
en werknemer is toch te weinig sprake 
in het wetsontwerp. Er zitten nog te 
veel elementen van onder- en boven-
schikking in, er zit nog te veel paterna-
lisme in. Ik geef een paar voorbeelden. 

De voorschriften voor de werkgever 
staan vol met relativeringen: 'grootst 
mogelijke veiligheid en bescherming' 
'zoveel mogelijk beperken', 'redelijker-
wijs niet kunnen vergen' en dergelijke. 
Dat maakt het voor de werkgever mo-
gelijk een afweging te maken tussen 
bij voorbeeld gezondheidsbelangen 
enerzijds en economische belangen 
anderzijds, die allicht meestal in het 
voordeel van de laatste zal uitvallen. 

De rol van de werknemer is in het 
nieuwe ontwerp veel strakker gere-
geld. Hij moet zich houden aan een 
aantal strikte verplichtingen. Aange-
zien hij nu als mondig beschouwd 
wordt, is hij bij overtreding van die 
verplichtingen strafbaar. De beperking 
van deze aansprakelijkheid met de 
clausule dat hij op de hoogte moet zijn 
(zoals in de oude Veiligheidswet staat) 
is vervallen. 

De rechten van de werknemers op 
informatie, op inspraak en soms ook 
op instemming worden ten enenmale 
onvoldoende geregeld in het wets-
ontwerp. En bovendien, waar ze al uit-
geoefend worden, lopen ze via de on-

dernemingsraad en/of de commissie 
voor veiligheid, gezondheid en wei-
zijn. Dat betekent dat individuele actie 
vrijwel onmogelijk is. 

Mijns inziens gaat het hele samen-
werkingsmodel voorbij aan de reali-
teit. Zonder het zwart/wit te wil len stel-
len, kan je toch niet ontkennen dat er 
meestal geen sprake is van een onder-
neming als gezamenlijke belangenge-
meenschap. 

In werkelijkheid is het nog steeds zo 
dat belangentegenstellingen en 
machtsverschillen de overhand heb-
ben. En dat te verdoezelen in een wet-
tekst, is onzin. 

Over de structuur van de wet zelf is 
bij de schriftelijke voorbereiing al uit-
voerig van gedachten gewisseld. Ik wi l 
er nog het volgende over opmerken. 
Doordat, evenals bij de Veiligheids-
wet, gekozen is voor een raamwet, die 
zelf weinig concrete voorschriften be-
vat, ontstaat de dwaze situatie dat 
naarmate de voorschriften concreter 
zijn en de belangen van de betrokken 
directer raken zij ook minder democra-
tisch tot stand komen, namelijk via een 
ministeriële beschikking. De antwoor-
den die de Minister tot nu toe op de 
kritiek op dit stelsel van delegatie en 
subdelegatie heeft gegeven, vind ik 
niet erg bevredigend. Ze hebben mij 
niet overtuigd van de noodzaak van 
deze regelingen. Het is zaak dat het 
parlement op dit gebied niet gepas-
seerd wordt. 

Ik kom nu met enkele losse opmer-
kingen. Ik zou willen vragen hoe het 
plan van de Minister - ik verwijs naar 
de pers van 10 mei j l . - o m binnenkort 
het verbod op nachtarbeid voor vrou-
wen op te heffen in zijn denken over de 
arbeidsomstandigheden past. 

Een dergelijke vraag zou ik ook wi l -
len stellen over zijn plan om meer ont-
heffingen op het verbod van de vier-
ploegendienst te geven voor vrouwen. 
Eigenlijk geldt het ook voor de vier-
ploegendienst in het algemeen in het 
kader van de aanpassing van het be-
grip 'passende arbeid'. Zoals bekend, 
zijn de slechte effecten van de vier-
ploegendienst op de gezondheid bij 
herhaling gebleken. 

Tot de groepen waarvoor geldt dat 
zij buiten de werking van deze wet val-
len, behoren de militairen. Nu is door 
de Minister van Defensie al bij beschik-
king een commissie Consequenties 
Arbeidsomstandighedenwet Defensie 
ingesteld, die moet nagaan in hoever-
re de toekomstige wet bij Defensie van 
toepassing kan zijn. Is het niet een 
beetje vreemd dat de Minister van De-
fensie, terwijl de Tweede Kamer en 
ook de Eerste Kamer nog moeten be-

slissen over het wetsontwerp - de 
Tweede Kamer kan het ook nog amen-
deren - , een voorschot heeft genomen 
op dit wetsontwerp door al een 
beschikking op dit gebied uit te vaardi-
gen? 

Er valt nog heel veel te zeggen over 
de wat woll ige uitwerking van het be-
grip 'welzijn' in het ontwerp, ook over 
de positie van de arbeidsinspectie en 
ook over de onvoldoende sancties op 
niet-naleving van de voorschriften en 
de mogelijke ineffectiviteit daarvan. Ik 
beperk mij echter tot het in grote lijnen 
aangeven waaraan een arbeidsom-
standighedenwet volgens mij zou 
moeten voldoen. Zij moet een wezen-
lijke versterking inhouden van de 
rechtspositie van de werknemer. Ik 
noem het recht op informatie op in-
spraak. Daarbij moet de overheid zeer 
precieze normen stellen. Er moet een 
werkelijk goed veiligheidsbeleid door 
de overheid worden gevoerd. Ik vind 
dat het wetsontwerp dan toch wel dik-
wijls te kort schiet. Goede bedoelingen 
zijn bepaald niet voldoende. 

Ten slotte wijs ik erop dat de Minis-
ter volgens de pers op 6 mei j l . op het 
wereldveiligheidscongres de uitspraak 
heeft gedaan, dat de teruggang in de 
economie een gevaar kan opleveren 
voor de veiligheid en de gezondheid 
van de werkers in onze industrie. Dat is 
een reden te meer om alle nadruk te 
gaan leggen - meer dan tot nu toe is-
gebeurd - op een effectieve arbeidsin-
spectie. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat alsnog zijn ingetrokken de 
amendementen nrs. 89, 144 en 147, II. 

De Minister zal na de avondpauze ant-
woorden. 

De heer Bakker (CDA): Wij hebben al 
eerder doorgegeven dat ook de amen-
dementen nrs. 80, 82 en 71 zijn inge-
trokken. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten te stellen in handen van: 

a. een Bijzondere Commissie: Wets-
ontwerp Wijziging van de overgangs-
bepaling van de Wet van 19 maart 
1980, Stb. 124 (Wijziging van enkele 
bepalingen met betrekking tot de huur 
en verhuur van bedrijfsruimte) 
(16182); 

b. de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken: wetsontwerp Aanvul-
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ling van de Wet financieel statuut van 
het Koninklijk Huis tot regeling van de 
uitkeringen aan Prinses Juliana en 
haar echtgenoot. (16 183); 

c. de vaste Commissie voor Finan-
ciën: de nota Aard en omvang van de 
belastingfraude. (16180) 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de inkonv 
stenbelasting en de loonbelasting met 
betrekking tot de aftrekbaarheid van 
ziektekosten in de buitengewone-las-
tenregeling (15 992). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heerHermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu de nieuwe Staatssecre-
taris van Financiën voor het eerst in 
ons midden is ter voortzetting van de 
wetgevende arbeid die zich bij zijn 
aantreden reeds in zijn portefeuille be-
vond, spreek ik gaarne namens de 
CDA-fractie het vertrouwen uit dat de 
gedachtenwisseling van onze woord-
voerders met hem niet minder vrucht-
baar zal zijn en van eenzelfde open en 
plezierig, zij het uiteraard kritisch-con-
structief zakelijk, karakter dan die wel-
ke hij persoonlijk vanaf deze plaats dik-
wij ls mocht voeren met zijn voorgan-
ger, die hij en wi j slechts node hebben 
zien heengaan. 

Het aanbrengen van automatische 
spelregels in de wetgeving leidend tot 
periodieke, in dit geval jaarlijkse, aan-
passing van bepaalde, de redelijkheid 
met zich brengende drempels, heeft 
onder andere het nadeel dat die rege-
lingen dan niet meer periodiek het no-
dige stof doen opwaaien en zich gaan 
onttrekken aan de waarneming. Een 
bij invoering van het automatisme wel 
gesignaleerd neveneffect, op dat mo-
ment op de koop toe genomen, blijft 
voortbestaan en kan een in de loop der 
jaren toch in omvang toenemend lek 
veroorzaken, in dit geval — als ik het 
juist heb gelezen - van structureel ± 
70 min. 

Ik moet althans aannemen dat dit 
bedrag, genoemd in de memorie van 
toelichting, het saldo is van het bedrag 
dat bij sluiten van het lek niet langer 
wegstroomt minus de derving die ont-
staat wanneer degenen die van dit lek, 
overigens op niet ontoelaatbare wijze, 
gebruik hebben gemaakt, terugvallen 
op de mogelijkheid van 12-maands-
betalingen van de ziektekostenpre-
mies, waardoor zij te zamen met ande-

re kosten in een aantal gevallen toch 
de minimumdrempel zullen over-
schrijden. 

Niet onschuldig aan het amende-
ment waarmee in 1974 te recht een 
einde is gemaakt aan het zogenaamde 
duiventileffect in de buitengewone-
lastenregeling, werk ik thans gaarne 
mee aan de behandeling van deze re-
paratiewetgeving, die dit lek gaat 
stoppen. 

Indien onze fractie niet bij voorbaat 
elk reparatiestreven in de fiscale wet-
geving met applaus begroet, maarzul-
ke wetsontwerpen constructief-kritisch 
becommentarieert en beoordeelt en 
waar nodig tracht ze aan te vullen of te 
doen wijzigen, gebeurt dat niet omdat 
dit streven zou ingaan tegen onze op-
vattingen, zoals in het verslag over dit 
wetsontwerp door de fractie van de 
PvdA min of meer wordt gesugge-
reerd. Het is uitsluitend omdat wi j van 
geval tot geval de effecten van de re-
paratie wil len afwegen en wil len voor-
komen dat het trekken van al te nauwe 
grenzen leidt tot onnodige lastenver-
zwaring van bonafide en getrouwe be-
lastingplichtigen. Aangezien de thans 
aan de orde zijnde kwestie zich met na-
me nog al eens afspeelt in inkomensla-
gen juist boven de ziekenfondsgrens, 
die overigens vaker in een snijpunt 
verkeren waarbij bepaalde faciliteiten 
die lagerbetaalden zijn of worden toe-
gekend, verdwijnen of snel aflopen, is 
het, hoezeer wi j ook voorstander zijn 
van reparatiewetgeving, toch bepaald 
onze plicht met nauwgezetheid te be-
zien of wi j ook in dit geval op de ge-
heel juiste weg zijn. Vanuit die optiek 
is in de schriftelijke gedachtenwisse-
ling over het nu aan de orde zijnde 
wetsontwerp de vraag opgeworpen, of 
het niet gewenst zou zijn het ontwerp 
zodanig te wijzigen, dat premiebeta-
ling in enig jaar toegerekend kan wor-
den aan de jaren waarop die betaling 
betrekking heeft, opdat ieder oneigen-
lijk gebruik ook is uitgesloten. Daar 
gaat het om in dit wetsontwerp. 

De uitvoeringstechnische bezwaren 
tegen zulk een aanvulling van het nu 
aan de orde zijnde ontwerp lijken ons 
niet direct overtuigend. 

Er kan worden volstaan met een, 
voor hen die het aangaat, vrij gemak-
kelijk te begrijpen aanvullende vraag 
in het aangiftebiljet. Daardoor is geen 
uitgebreide controle noodzakelijk. Het 
teruggrijpen op situaties van 7, 8 jaar 
geleden zal bij de aanslagregeling dan 
niet dikwijls nodig zijn. Overigens, het 
werken met de vermenigvuldigings-
factor van anderhalf en 13U vergt toch 
ook het verifiëren met voorgaande ja-
ren? 

Zowel de nota naar aanleiding van 
het verslag als de nadien nog door ons 
verkregen informatie van een tweetal 
niet onbelangrijke ziektenkostenverze-
keraars hebben ons er ten slotte toch 
wel van overtuigd dat in feite het af-
sluiten van meerjarige contracten uit-
sluitend bedoeld is voor het fiscaal 
voordeel. Dit is dus oneigenlijk ge-
bruik. Een eventuele amenderimg 
dient dan ook wel van wezenlijke bete-
kenis te zijn voor de bonafide belas-
tingplichtige. 

Fiscaal voordeel blijkt de voornaam-
ste reden voor het afsluiten van deze 
contracten te zijn en bijkomende oor-
zaken blijken maar zeer betrekkelijk 
van belang. Bij meerjarige contracten 
wordt immers, in verband met de stij-
ging van ziektekosten, vri jwel jaarlijks 
een suppletiepremie gevraagd. Dit 
maakt het bijkomstig voordeel, afge-
zien van het fiscaal gewin, zeer betrek-
keiijk. In de nota naar aanleiding van 
het verslag wordt in dit verband niet 
ten onrechte gewezen op de financie-
ringskosten, met name het rentever-
lies, in relatie tot het kortingspercenta-
ge bij meerjarige contracten. 

Dat brengt ons ertoe toch van harte 
met dit wetsontwerp in te stemmen. Ik 
herhaal echter dat wi j bij de met kracht 
voort te zetten reparatiewetgeving si-
tuaties zoals die in dit wetsontwerp 
aan de orde zijn van geval tot geval 
zullen blijven beoordelen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Betekent de 
uitspraak van de heer Hermsen dat de 
reparatiewetgeving met kracht moet 
worden voortgezet, dat ook het wetge-
vend programma van oud-staatssecre-
taris Nooteboom dient te worden 
voortgezet? Dat houdt een regeling 
van de periodieke uitkeringen en van 
de renteaftrek van niet tot hoofdver-
blijf dienende woningen in. Dat houdt 
verder in het vinden van een regeling 
voor het belasten van spaarbrieven 
aan toonder. Vindt de heer Hermsen, 
namens zijn fractie dat ook die onder-
delen van de reparatiewetgeving er 
moeten komen? 

De heer Hermsen (CDA): De Staats-
secretaris weet zeer wel wat in grote 
lijnen de opvattingen van de CDA-frac-
tie zijn over de aan de orde zijnde of de 
zich nog in zijn portefeuille bevinden-
de wetsontwerpen. Hij weet ook dat 
wij zullen trachten in die geest verder 
te gaan. Daarin ligt besloten dat er wel 
degelijk een duidelijke reparatiewetge-
ving zal moeten komen. Dat zal trou-
wens de heer Wöltgens ook niet onbe-
kendzijn. 

Ik herhaal echter dat wi j daarbij van 
geval tot geval zullen afwegen of op 
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zich noodzakelijke reparaties niet kun-
nen leiden tot een zo strak trekken van 
de regels dat daardoor bonafide belas-
tingbetalers onevenredig zwaar wor-
den getroffen. Daar moeten wi j reke-
ning mee houden, want anders gooien 
wi j het kind met het badwater over-
boord. Dat heb ik overigens ook al 
eens in het kader van de sociale-verze-
keringswetgeving gezegd. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik ben het 
met de heer Hermsen eens dat de 
Staatssecretaris zich ongetwijfeld zal 
herinneren welke opvattingen in de 
CDA-fractie heersen. De heer Hermsen 
weet ook dat de Staatssecretaris in zijn 
nieuwe functie in sommige gevallen 
wat moeite heeft om zijn eigen opvat-
tingen te effectueren. Het gaat er nu 
echter niet om of de Staatssecretaris 
weet wat er in de CDA-fractie leeft. Het 
gaat erom van de heer Hermsen, na-
mens zijn fractie, te horen hoe hij staat 
tegenover de voornemens die in het 
verleden in de fractie bleken te leven. 

De heer Hermsen (CDA): De CDA-frac-
tie heeft tot nu toe toch op geen enkele 
wijze doen blijken dat zij sinds het op-
treden van deze Staatssecretaris van 
mening veranderd is op het terrein van 
de belastingreparatiewetgeving? Wij 
zullen de li jn, zoals die tot nu toe ge-
trokken is, rustig voortzetten. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dan zal de 
heer Hermsen het ongetwijfeld betreu-
ren dat er geen wetsontwerp komt 
voor de renteaftrek van de niet voor 
hoofdverblijf dienende woning. Hij zal 
het zeker ook betreuren dat op het mi-
nisterie plannen worden gemaakt om 
de spaarbrieven aan toonder te laten 
bestaan. 

De heer Hermsen (CDA): Dat is thans 
niet aan de orde. Bij andere gelegenhe-
den zullen wi j onze standpunten, voor 
zover die de heer Wöltgens nog niet 
volkomen duidelijk zijn, herhalen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik kan niet 
zeggen, dat het er duidelijker op ge-
worden is. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Het 
kan ook aan de vragen liggen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Die waren 
helder genoeg. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de 
heer Hermsen danken voor zijn vrien-
delijke woorden aan mijn adres. Ik sluit 
mij vervolgens graag aan bij de loven-
de woorden die hij heeft geuit aan het 
adres van mijn voorganger. Ik herinner 
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mij nog zeer wel de betrokkenheid van 
de heer Hermsen bij de totstandko-
ming van de onderhavige regeling. 

Zijn vraag over de aard van het be-
drag, wat de budgettaire gevolgen be-
treft, kan ik bevestigend beantwoor-
den. 

Ik heb er goede nota van genomen, 
dat zijn fractie niet elk reparatie-ont-
werp bij voorbaat met applaus zal be-
groeten. Naar mijn mening is dat de 
enig juiste houding. Dit afwegingspro-
ces vindt ook plaats in de voorberei-
dende fase van het wetsontwerp. Ter 
zake van de reparatiewetgeving moe-
ten wi j ernaar streven bonafide belas-
tingbetalers, zoals hij het noemde, te 
ontzien. Ik heb een zelfde opmerking 
gemaakt bij de presentatie van het rap-
port-Van Bijsterveld voor de pers. 

Toerekening van de premie aan de 
jaren, waarop deze betrekking heeft, 
lijkt naar de mening van de heer Herm-
sen aantrekkelijk; de praktische be-
zwaren lijken hem niet groot. Ik meen, 
dat onze taxatie daarvan ietwat ver-
schillend is. Ik zal daarop niet verder 
ingaan, aangezien de heer Hermsen 
niet langer op wijziging aandringt. Ik 
ben het met hem eens, dat het kosten-
voordeel in vergelijking met het fiscale 
voordeel bij samenvoeging van de 
premies van verschillende jaren in één 
jaar te verwaarlozen is. Het verheugt 
mij, dat hij door eigen informatie tot 
dezelfde slotsom is gekomen. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat in het 
publikatie- en uitvoeringsbevel na 
'ambtenaren' een komma moet wor-
den geplaatst. 

Deze verbetering zal worden aange-
bracht. 

Het wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 

De vergadering wordt van 17.40 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Be-
palingen in het belang van de veilig 
heid, de gezondheid en het welzijn in 
verband met de arbeid (Arbeidsom-
standighedenwet) (14 497) en van de 
daarbij ingediende moties. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

Ziektekosten 
Arbeidsomstandigheden 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik denk dat de heer Nijpels terecht 
heeft opgemerkt, dat wij hierbij heb-
ben te maken met een van de belang-
rijkste stukken wetgeving van na de 
oorlog. Wij hebben het inderdaad over 
een zeer fundamentele zaak met be-
trekking tot ons maatschappelijk be-
stel. Het is daarom verheugend dat wi j 
kunnen spreken van een opvallende 
eensgezindheid in de Kamer en ook in 
de maatschappij ten opzichte van de 
gewenstheid van deze wetgeving. Ik 
vind die eensgezindheid op zich zelf 
opvallend, als ik constateer dat juist de 
inrichting van ons arbeidsbestel een 
onderwerp is, dat zich uitstekend leent 
voor het maken van polariserende op-
merkingen en het innemen van stand-
punten die niet voor verzoening vat-
baar zijn. De heer Weijers sprak in dit 
verband terecht over een klassiek rol-
lenspel. 

Als ik bij voorbeeld denk aan twee 
andere belangrijke stukken wetgeving, 
namelijk de Wet op de ondernemings-
raden en de komende raamwet inko-
mensvorming - ik denk dat het drieluik 
Arbeidsomstandighedenwet, Wet op 
de ondernemingsraden en raamwet 
inkomensvorming een bijzonder be-
langrijke vernieuwing brengt in ons 
maatschappelijk bestel - dan is het op-
vallend dat juist op het punt van de Ar-
beidsomstandighedenwet sprake is 
van een duidelijke eensgezindheid. Als 
ik kijk naar publikaties van de vakbe-
weging over dit onderwerp, als ik lees 
over de opvatting van bij voorbeeld de 
Teldersstichting over de plaats van de 
arbeid, waarop de heer Nijpels nog 
eens wees, als ik kennis neem van ont-
wikkelingen in binnen-en buitenland 
op dit gebied, van initiatieven geno-
men door ondernemers, dan trek ik 
daaruit de conclusie dat de verschillen 
van opvatting die er ongetwijfeld zijn 
op dit punt meer betrekking hebben op 
de fasering van het bereiken van meer 
humane arbeidsomstandigheden dan 
op de zaak zelve. Eigenlijk is door nie-
mand bestreden dat het beleid aan 
vernieuwing toe was. Ik heb dan ook 
het vertrouwen dat de weg die de AR-
BO-wet aangeeft in het proces van hu-
manisering van de arbeid, gebaseerd 
op de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, samenwerking en overleg een 
goede is. Ook dat zou men kunnen zien 
als een vorm van sociale innovatie. 

Dit alles overziende, kan men mét de 
heer Jansen de vraag stellen, of de Ar-
beidsomstandighedenwet voldoende 
is. Mét hem ben ik van mening dat de 
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wetgeving op het gebied van de ar-
beidsomstandigheden nooit voldoen-
de zal zijn, indien daaraan niet wordt 
meegewerkt en nadere uitwerking 
wordt gegeven door werkgevers en 
werknemers, hetzij in de individuele 
bedrijven, hetzij, waar dat maar te pas 
komt, op centraal niveau. De Arbeids-
omstandighedenwet beoogt daartoe 
een basis te bieden. Het is echter evi-
dent dat wi j er daarmee niet zijn. 

De geachte afgevaardigden de he-
ren Weijers en Van Dis hebben nog 
eens gewezen op het belang van on-
derricht op veil igheid, gezondheid en 
welzijn in het onderwijs. Die relatie on-
derschrijf ik. Ik heb in een vorig stadi-
um al toegezegd, dat ik mij voorstel 
over dit vraagstuk overleg te openen 
met mijn ambtgenoten die hierbij zijn 
betrokken: de Ministers van Onderwijs 
en Wetenschappen en van Landbouw 
en Visserij. Ik kan hierover op dit ogen-
blik nog niets naders vermelden. Het 
gaat hierbij immers om een vraagstuk 
dat zich niet leent voor een regeling op 
korte termijn, maar ik zeg aan de ge-
achte afgevaardigde de heer Weijers 
gaarne toe, dat ik mij voorstel de Ka-
mer ter zake in te lichten, zodra het 
door mij reeds toegezegde contact 
met mijn ambtgenoten tot concrete re-
sultaten zal hebben geleid. 

Door bijna alle geachte afgevaardig-
den is erop gewezen dat de arbeidsin-
spectie voldoende moet zijn geëqui-
peerd, maar het is duidelijk dat dit niet 
de enige beperkende factor is. Ook de 
bezetting van deskundige diensten zal 
verder moeten worden ontwikkeld. De 
heer Jansen heeft daarop mijns in-
ziens terecht gewezen. 

Nu zal de groei van de arbeidsin-
spectie zo dienen te geschieden, dat 
deze beheerst verloopt. Nieuwe mede-
werkers moeten zich het terrein eigen 
kunnen maken en moeten worden op-
geleid. 

Als ik uitga van een dergelijke be-
heerste groei, waardoor de Arbeidsin-
spectie niet uit haar krachten groeit, 
dan zullen er toch zeker acht jaar nodig 
zijn om de Arbeidsinspectie op sterkte 
te blijven. Ik ga er daarbij van uit dat er 
voldoende deskundigen beschikbaar 
zijn, hetgeen niet zonder meer het ge-
val is. Zoals men weet, heb ik mij extra 
inspanningen moeten getroosten om 
de opleiding van bij voorbeeld bedrijfs-
artsen te bewerkstelligen. Ik hoop dat 
ik hiermee de vragen met betrekking 
tot de Arbeidsinspectie voldoende heb 
beantwoord. 

De heer Weijers (CDA): Er was mij één 
zin niet helemaal duidelijk. U zei: in 

acht jaar op sterkte te blijven. Ik neem 
aan dat u bedoelde 'op sterkte te bren-
gen'. 

Minister Albeda: Ja, ik bedoelde dat er 
zeker acht jaren nodig zijn voordat de 
Arbeidsinspectie op sterkte is. 

De heer Weijers (CDA): Wordt dat ver-
oorzaakt door budgettaire overwegin-
gen of andersoortige overwegingen? 

Minister Albeda: Zelfs indien wi j niet 
gehinderd zouden zijn door budgettai-
re aspecten, zouden wi j alleen al op 
grond van de noodzaak van geleidelijk 
ke inpassing, opleiding van mensen en 
beschikbaarheid van mensen, een pe-
riode van acht jaar nodig hebben. Het 
is mogelijk dat op dit punt de budget-
taire beperkingen ons nauwelijks meer 
tegenzitten dan de fysieke beperkin-
gen van het aantrekken en het invoe-
gen van mensen in ons apparaat. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Doelt de 
Minister ook op de reorganisatie van 
de Arbeidsinspectie, zoals het mult i-
disciplinair werken, dat w i j ook bij de 
bijzondere diensten wil len hebben? 
Kwalitatief kan het van grote betekenis 
zijn dat door een gezamenlijk optreden 
de reorganisatie van de grond komt. 

Minister Albeda: Ik weet het niet. Ik 
denk dat de combinatie van de punten 
die ik noemde, alsmede de ontwikke-
ling van de arbeidsinspectie nieuwe 
stijl, een aantal jaren zal vergen. Ik ben 
niet eens zeker of het nu in de eerste 
plaats de budgettaire beperkingen dan 
wel deze fysieke beperkingen zullen 
zijn, die ons tempo zullen voorschrij-
ven. Aan de andere kant denk ik dat de 
heer Hartmeijer te somber is, wanneer 
hij spreekt over mijn kleinkinderen, die 
'wellicht' deze wet nog eens zullen 
meemaken. Ik heb goede hoop dat ook 
ikzelf en mijn kinderen daarvan nog 
het een en ander zullen merken, al is 
deze zaak zonder twijfel er een van lan-
gere adem. 

De heer Weijers (CDA): Het geslacht 
Albeda is vir iel, begrijp ik. 

Minister Albeda: Ja, daar moet je je 
niet een te geringe voorstelling van 
maken. 

Mijnheer de Voorzitter! De introduc-
tie van de ARBO-wet betekent in feite 
dat het traditionele systeem van ar-
beidsbeschermende wetten wordt ver-
laten en wel in tweeërlei opzicht. Het is 
een bredere benadering van de inhou-
delijke problematiek. De nadruk van de 
wetgeving valt niet meer uitsluitend op 
het voorkomen van ongevallen en het 
voorkomen van schade aan de ge-
zondheid. Voorts gaat de ARBO-wet 
ervan uit dat de veiligheid, de gezond-

heid en het welzijn zaken zijn van ge-
meenschappelijk belang voor werkge-
ver en werknemer. Voor de werkne-
mers betekent dit dat van hen een ac-
tieve bijdrage in de formulering van 
het beleid wordt verwacht, zowel op 
het bedrijfsniveau als op het landelijk 
niveau, ik ben van mening dat de 
werknemers de mogelijkheid hebben 
in het proces van besluitvorming zelf 
te participeren en niet slechts in de 
keuze, aan wie men de besluitvorming 
toevertrouwt. Voor de werkgevers be-
tekent dit dat zij zich niet kunnen be-
perken tot het naleven van wettelijke 
voorschriften, min of meer in de mar-
ge van het totale gebeuren van de on-
derneming, maar dat het beleid rond 
veil igheid, gezondheid en welzijn dient 
te worden gezien als een integrerend 
onderdeel van het totale onderne-
mingsbeleid. Ik leg zozeer de nadruk 
op het gemeenschappelijk belang, dat 
werkgevers en werknemers hebben bij 
humane arbeidsomstandigheden, om-
dat ik denk dat investering in sociaal 
beleid wel eens wordt onderschat in 
haar betekenis voor de ontwikkeling in 
de toekomst. 

De heer Hartmeijer wees al op de 
strijdigheid tussen de humanisering 
van de arbeid en de produktiviteitsont-
wikkeling die in sommige kringen 
wordt gezien. Alhoewel het niet altijd 
even zinvol is om kosten en baten van 
een bepaald sociaal beleid naast el-
kaar te zetten en gegeven het feit dat 
gehumaniseerde arbeidsomstandig-
heden een doel op zichzelf vormen en 
men dus niet in laatste instantie het 
daaraan werken kan laten bepalen 
door het batig saldo in bedrijfsecono-
mische zin, meen ik dat er toch kan 
worden gewezen op een aantal posi-
tieve effecten van een goed sociaal be-
leid op de bedrijfsvoering. 

In de eerste plaats mag worden ver-
wacht dat door een verbetering van de 
mogelijkheden om zich in zijn werk te 
ontplooien de motivatie en zeker ook 
de creativiteit van de werkende mens 
toeneemt. Dat kan een positieve in-
vloed hebben op de innovatie in het 
bedrijfsleven. Van een verhoogde aan-
dacht voor de veil igheid, gezondheid 
en welzijn mag in de tweede plaats 
een verlaging van het aantal ongeval-
len, al dan niet gepaard gaande met 
vaak niet geringe materiële schade en 
beroepsziekten worden verwacht. Van 
hoeveel belang beperking van hetziek-
teverzuim is, behoef ik hier niet verder 
uiteen te zetten. 

In de derde plaats kan verbetering 
van de arbeidsomstandigheden leiden 
tot beperking van uittreden uit het ar-
beidsproces - van verschillende zijden 
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is gewezen op de problematiek van de 
W A O - t e r w i j l herintreden wordt be-
vorderd. In de vierde plaats wil ik er 
nog op wijzen dat een verbetering van 
arbeidsplaatsen kan bijdragen tot het 
oplossen van een aantal knelpunten 
op de arbeidsmarkt en ook daar is van 
verschillende kanten op gewezen, met 
name waar het gaat om beperking van 
het aantal moeilijk vervulbare vacatu-
res. 

Dit wetsontwerp heeft velen binnen 
en buiten deze Kamer geïnspireerd tot 
het houden van fundamentele be-
schouwingen over de betekenis van de 
arbeid voor de mens en voor de sa-
menleving. Ik voel mij daarbij sterk 
aangesproken door betogen als die 
van de heren Van Dis en Weijers, toen 
zij de arbeid plaatsten in het licht van 
de scheppingsopdracht - de heer We-
ijers wees op de vloek aan de Schep-
ping verbonden - de mens als rent-
meester, ook well icht juist in zijn ar-
beid. Reeds tijdens de OCV heb ik uitge-
breid uiting gegeven aan mijn opvat-
tingen op dit punt. 

Het wetsontwerp legt de basis voor 
een samenhangend beleid, zowel van 
de overheid als van de arbeidsorgani-
saties, met betrekking tot de veilig-
heid, de gezondheid en het welzijn in 
verband met de arbeid. In de discussie 
heeft vooral de introductie van het be-
grip 'welzijn' in verband met de arbeid 
een belangrijke rol gespeeld. Die dis-
cussie leidde dan ook tot een ingrij-
pende wijziging van het wetsontwerp. 
De heer B. Bakker heeft deze ontwikke-
ling nog eens geschetst. 

In zekere zin is het merkwaardig dat 
de discussie over het welzijn in de ar-
beid pas nu in 1980 plaatsvindt, im-
mers, buiten de sfeer van de arbeid is 
het welzijn een al lang aanvaard be-
grip. Vele overheidstaken zijn gericht 
op het welzijn van de burger. Als men 
een verklaring wi l geven van dit late 
tijdstip, dan kan die mijns inziens wor-
den gevonden door de plaats van de 
arbeid in een wat meer historisch as-
pect te bezien. In de eerste periode van 
de industriële arbeid was voor grote 
groepen werknemers arbeid de alleso-
verheersende factor in het leven; men 
had eigenlijk nauwelijks een ander 
doel dan te komen tot een inkomen. 
De kwaliteit van arbeid, de kwaliteit 
van het bestaan, kwam daarbij nauwe-
lijks aan de orde. 

In de laatste t i jd, in verband met de 
stijging van de welvaart, maar met na-
me vanaf het midden van de zestiger 
jaren, is een proces op gang gekomen 
dat kan worden aangeduid met de 
term 'vermaatschappelijking van de 

arbeid', dat wi l zeggen, dat de relatie 
tussen arbeidsleven en maatschappe-
lijk bestaan opnieuw gelegd wordt. 
Misschien moet je zeggen dat de rela-
tie tussen arbeid en het mensenleven 
in het algemeen iets ging verliezen van 
de segregatie die zij had opgelopen 
met de industriële revolutie. Arbeid 
wordt weer gezien als een integraal 
onderdeel van het maatschappelijk en 
individueel bestaan. 

Exponenten van die veranderingen 
zijn onder meer: aandacht voor het so-
ciale beleid en voor medezeggenschap 
van werknemers. In de zestiger en ze-
ventiger jaren opgekomen maatschap-
pelijke desiderata, zoals ontplooiing, 
welzijn, rechtvaardige verdeling van 
kansen, emancipatie en dergelijke, 
richten zich in een nadere concretise-
ring in het bijzonder op de arbeid. Ge-
hanteerde begrippen in dit verband 
zijn zaken als medezeggenschap, hu-
manisering en kwaliteitvan de arbeid. 
De vernieuwing van de centrale plaats 
van de arbeid maakt het sociaal beleid 
tot strategisch belangrijk voor de ont-
wikkeling van deze maatschappij. 

Het is echter duidelijk dat door die 
ontwikkeling, waarbij men arbeid met 
name in het kwalitatief aspect beziet, 
aan ons arbeidsbestel tegenstrijdige 
eisen worden gesteld. Dit ligt aan de 
spanning tussen kwantiteit en kwali-
teit, tussen de noodzaak tot meer en 
de behoefte aan beter. Vandaar wei-
licht de moeite die velen hebben met 
de discussies over het begrip 'passen-
de arbeid'. Nog steeds wordt van ons 
arbeidsbestel verwacht dat het de f i -
nancieringsbron, het draagvlak is van 
de voorzieningen van de welvaart-
staat. 

Die verwachting wordt des te klem-
mender wanneer wij de veranderde 
verhouding tussen actieven en niet-ac-
tieven in onze samenleving bezien. Die 
problematiek is levensgroot aan de or-
de in het kader van het volumebeleid. 
Onder dergelijke omstandigheden 
wordt het op vergroting van winstkan-
sen gerichte streven naar produktivi-
teitsverhoging, grotere efficiency en 
rationalisering van de arbeid als het 
ware vanuit de draagvlakfunctie gele-
gitimeerd. 

Daar tegenover staat de vraag naar 
de kwaliteit. In de OCV heb ik gewezen 
op een rijpingsproces, mede als ge-
volg van de gestegen welvaart, waar-
door vanaf het eind van de zestiger ja-
ren grotere aandacht kon ontstaan 
voor de kwaliteit van de arbeid. In de 
verzorgingsstaat is een in de historie 
gezien ongekend hoog peil aan be-
hoeftebevrediging en maatschappelij-
ke zekerheid bereikt voor het overgro-

te deel van de bevolking. Hierdoor ont-
stond er ruimte voor het dragen van 
verantwoordelijkheid, zelfontplooiing 
van het individu, het maken van keu-
zen en het nemen van eigen initiatie-
ven. Daarmee gepaard gingen ver-
anderingen in mentaliteit en levenspa-
troon. Kortom, uit de groei van de wei-
vaart werd de behoefte aan maat-
schappelijk welzijn geboren. Naar mijn 
mening kunnen veel van de thans be-
staande problemen rond de arbeid 
worden verklaard uit een discrepantie 
tussen verwachting en ervaring. 

Men verwacht dat de arbeidssituatie 
aan veiligheid en gezondheid hetzelf-
de biedt als maatschappelijk gezien 
wordt aanvaard, maar men ervaart dat 
er in dat opzicht technologische en 
economische beperkingen bestaan. 
Men verwacht dat de arbeidssituatie 
dezelfde ruimte biedt voor eigen ver-
antwoordelijkheid en initiatief die er 
maatschappelijk bestaat, maar men er-
vaart dat dit niet het geval is. In de te-
genstelling van dit soort verwachtin-
gen en ervaringen - de heer Hartme-
ijer spreekt in dit verband van een toe-
nemende vervreemding, ondanks ver-
beterde materiële omstandigheden -
ligt een belangrijke verklaring voor 
verschijnselen als arbeidsverzuim en 
de moeilijk vervulbare vacatures. Ter-
wij l de behoefte aan welzijn en kwali-
teit van het bestaan belangrijker 
wordt, kan de arbeid daaraan in afne-
mende mate voldoen. 

Misschien kan men zeggen dat in de 
arbeid de verzorgingsstaat zichzelf te-
genkomt. Misschien kan men met de 
heer Hartmeijer zeggen - op dat punt 
was ik het erg met hem eens - dat juist 
in de kwantitatieve en kwalitatieve te-
genstelling in de arbeid en de discre-
pantie tussen verwachtingen en erva-
ringen in de arbeid zich iets manifes-
teert van de bredere crisis waarin onze 
welvaartstaat zich bevindt. Die is echt 
meer dan de recessie en de draagvlak-
problematiek. Die crisis is inderdaad 
ook cultureel van karakter. 

De verwachtingen voor de toekomst 
zijn niet rooskleurig. Bij een stagneren-
de conjunctuur zal zekerde druk op de 
ondernemingen om te komen tot ver-
dere efficiency-divisie vergroting, ver-
dere rationalisering en het invoeren 
van arbeidsbesparende technieken 
nog toenemen. Dat zal niet alleen lei-
den tot uitstoot van arbeid, waardoor 
de balans van actieven en niet-actie-
ven nog ongunstiger wordt. Het heeft 
ook een voortdurend neerwaartse 
druk op de kwaliteit van de arbeid. We-
liswaar zal onder andere automatise-
ring tot gevolg hebben, dat sommige 
vormen van fysiek belastende arbeid 
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verdwijnen, maar hiertegenover staat 
het effect de inhoud en het niveau van 
het werk, dat niet altijk positief zal zijn. 

Ook is nauwelijks te verwachten, dat 
de maatschappelijke druk op voort-
gaande verhoging van de kwaliteitvan 
de arbeid afneemt. Integendeel. Het 
ligt veeleer voor de hand, dat in een si-
tuatie waarin duidelijke verhoging van 
de lonen niet of nauwelijks mogelijk is, 
ook bij collectieve onderhandelingen 
meer accent gelegd wordt op immate-
riële beloning, compensaties in de 
sfeer van arbeidsinhoud en arbeids-
verhoudingen. 

De heer Weijers (CDA): Moet ik dit 
voornamelijk in het licht zien van in-
dustriële arbeid? Een van de grootste 
werkgevers van Nederland is de over-
heid zelf. 

Minister Albeda: Het is onjuist om de 
industriële arbeid op dit punt helemaal 
los te zien van de overige vormen van 
arbeid. Het is niet zo moeilijk aan de 
hand van voorbeelden aan te tonen, 
dat dit soort fenomenen zich niet al-
leen voordoen waar men ze in het al-
gemeen verwacht, zoals bij de lopende 
banden en de sterk gemechaniseerde 
produktie, maar ook onder andere in 
de bureaucratie. In de industrie neemt 
men die fenomenen vaak meer acuut 
waar. Het publiek heeft over het alge-
meen al te zeer het gevoel, dat juist de 
industriële arbeid een zeker stigma 
draagt. Dit is een verkeerde veronder-
stelling. Het is niet zo moeilijk, fabrie-
ken te tonen met een redelijk aan-
vaardbaar arbeidsklimaat met kanto-
ren die er nog maar net mee door kun-
nen. De implicatie van de heer Weijers, 
dat dit niet alleen een zaak behoeft te 
zijn van de industrie, maar ook van de 
dienstensector en de overheid, is 
mijns inziens juist. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Wessel vreest een uitholling van de 
SER door de Arbeidsraad. De SER zou 
een college worden dat zich beraadt 
op de algemeen economische politiek 
en de Arbeidsraad zou zich bezighou-
den met de sociale problematiek. 

De ontwikkeling die zij vreest, voor-
zie ik eigenlijk niet. Anders zou ik de 
Voorlopige Arbeidsraad niet de plaats 
gegeven hebben die hij nu heeft. Ik 
heb dat uitvoerig uiteengezet in de 
schriftelijke stukken. Het zal ook in 
strijd zijn met de Wet op de bedrijfsor-
ganisatie, die de SER een adviserende 
taak (opdracht) geeft ten aanzien van 
aangelegenheden van zowel sociale 
als economische aard. 

Verder zal het werk van de Voorlopi-
ge Arbeidsraad, zoals mevrouw Wes-

sel voorstelt, worden geëvalueerd 
voordat de definitieve Arbeidsraad 
wordt ingesteld. Dit is nuttig. Ik stel mij 
voor, over het resultaat van de evalu-
atie geen gerichte adviesaanvrage te 
doen bij de SER. Wel zal ik de evaluatie 
met de SER en het Georganiseerd 
Overleg ambtenarenzaken bespreken. 

Kort samengevat: ik vrees geen 
overlappingen en zie voorshands geen 
aanleiding, thans in de wet ter zake 
voorschriften op te nemen. Het moet 
echter wel nauwlettend en kritisch 
worden bekeken. In het evaluatierap-
port kan dit nader tot zijn recht komen. 

Mevrouw Wessel en de heer Van der 
Spek hebben zich uitgesproken tegen 
de opheffing van het verbod op nacht-
arbeid voor vrouwen in de industrie. 
Hoewel ik het met hen eens ben dat wi j 
nu spreken over de arbeidsomstandig-
heden die ook betrekking kunnen heb-
ben op ploegen respectievelijk nacht-
arbeid, lijkt het mij niet juist, bij de be-
spreking van de ontwerp-Arbowet 
apart in te gaan op een mogelijke wijzi-
ging van een van de bepalingen van 
de Arbeidswet. Nu het SER-advies 
daarover is uitgebracht, kan men daar-
over nog dit jaar een wetsontwerp te-
gemoetzien. 

Overigens kan ik wel zeggen dat ik, 
vooruitlopende op dit wetsontwerp, 
van plan ben, uitbreiding te geven aan 
het aantal experimenten met nachtar-
beid voor vrouwen, echter niet dan na-
dat daarvoor een nog nader te ontwer-
pen voorwaardenpakket zal worden ge-
formuleerd. Met dit alles - ik wend mij 
tevens tot de heer Jansen - beoog ik 
niet te zeggen dat ik bij voorbeeld 
ploegenarbeid als zodanig een wense-
lijke zaak acht. Ik constateer echter dat 
ploegenarbeid en de daaraan vaak ver-
bonden nachtarbeid in onze samenle-
ving noodzakelijk zijn geworden en 
daaruit niet meer zo gemakkelijk weg 
te denken zijn. Mijn voorstel om televi-
sieprogramma's overdag te herhalen, 
heeft natuurlijk niet de bedoeling om 
daarmee dé grote oplossing voor de 
problemen rond ploegenarbeid naar 
voren te brengen. Ik meen echter wel 
dat het herhalen van televisieprogram-
ma's tegemoet kan komen aan één -
maar zeker niet het belangrijkste - van 
de praktische ongenoegens die kleven 
aan de ploegenarbeid. 

De heer Jansen heeft gezegd dat de 
ambtenaren van de arbeidsinspectie 
kennis van zaken en bedrijfsgeheimen 
hebben en dat zij verplicht zijn tot ge-
heimhouding daarvan. Hij vraagt zich 
af, of die geheimhoudingsplicht ook 
geldt ten opzichte van de leden van de 
desbetreffende commissies voor vei-
ligheid, gezondheid en welzijn. De ge-

heimhoudingsplicht van de ambte-
naren van de arbeidsinspectie geldt 
niet tegenover leden van commissies. 
Dat volgt uit artikel 31, lid 1, van het 
wetsontwerp, juncto artikel 12, lid 10. 

Verder zegt de heer Jansen dat in dit 
verband veel regelingen samenhan-
gen met investeringen. Hij vroeg of dit 
eigenlijk niet moest leiden tot een in-
stemmingsrechtten aanzien van de 
betrokken investeringen. Ook over de-
ze investeringen behoort de werkge-
ver overleg te voeren met de onderne-
mingsraad of de Arbo-commissie. 
Eventueel kan via een verzoek om wets-
toepassing hierover een aanwijzing 
van de werkgever worden gegeven 
door het districtshoofd. Een instenv 
mingsrecht past daarom niet. 

De heer Moor heeft een vraag 
gesteld met betrekking tot artikel 1639 
van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel 
maakt ontslag op staande voet moge-
lijk, indien de werknemer weigert aan 
redelijke bevelen te voldoen. Hij vroeg 
hoe dit werkt bij werkonderbreking bij 
onmiddelli jk dreigend gevaar. Artikel 
34 van de Arbowet geeft aan de werk-
nemer de bevoegdheid, bij acuut ge-
vaar het werk te onderbreken, ook te-
gen het bevel van de werkgever in. De 
opvatting die in artikel 34 tot uitdruk-
king wordt gebracht, houdt in dat het 
bevel van de werkgever in dat geval 
niet redelijk is. In die zin is er aan wets-
wijziging geen behoefte. 

De heer Van Dis heeft over hetzelfde 
- punt - de stillegging van het werk bij 

acuut gevaar - gevraagd, of ik wil uit-
leggen waarom ik ben teruggekomen 
op mijn standpunt dat daarvoor geen 
afzonderlijke regeling nodig is. Ik ben 
hierop teruggekomen op grond van 
nadere bezinning, waartoe ik door een 
aantal fracties ben aangespoord. Mijn 
redenering is als volgt. In het alge-
meen moet men erop kunnen vertrou-
wen dat het leidinggevend personeel 
voldoende deskundig en zorgvuldig is. 
Dit kan echter niet tot een absolute 
stelling worden verheven, waardoor 
werknemers volstrekt van de leiding 
afhankelijk zijn. De leiding kan falen in 
de beoordeling van de situatie, zij kan 
te kort schieten in zorgvuldigheid en 
bovendien kunnen zich gevarensitu-
aties voordoen terwijl geen leidingge-
vend persoon in de buurt is. Voor deze 
situaties dient de wet een escape te 
bieden. Daartoe is artikel 34a opgeno-
men. Dit artikel beperkt zich overigens 
- ik zeg dit met nadruk - tot acute ge-
varen die zo plotseling manifest zijn 
geworden dat de arbeidsinspectie niet 
ti jdig ter plaatse kan zijn. 

Mevrouw Wessel heeft een vraag 
gesteld over mijn toezegging over een 
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literatuuronderzoek naar de kwaliteit 
van vrouwenarbeid. Dat literatuuron-
derzoek is gesplitst in twee delen, te 
weten een onderzoek naar de algeme-
ne kwaliteit van de arbeid door vrou-
wen en een deel dat behelst de ergo-
nomische en toxicologische aspecten 
van de kwaliteit van arbeid door vrou-
wen. Het eerste deel van het onder-
zoek is van start gegaan en is uitbe-
steed aan de Dienst Sociaal-Weten-
schappelijk Onderzoek in Leiden. Wat 
het tweede deel betreft, zijn er contac-
ten met een ander onderzoeksinsti-
tuut. 

Mevrouw Wessel heeft gevraagd 
naar de splitsing van statistieken van 
arbeidsplaatsverbeteringen in man-
nen en vrouwen. Over een dergelijke 
splitsing heb ik op dit moment niet de 
beschikking. Ik zal laten nagaan welke 
mogelijkheden wi j hebben om aan de-
ze vraag alsnog te voldoen. 

De heer Hartmeijer heeft gewezen 
op het nieuwe artikel 8, eerste lid, van 
de Hinderwet, volgens welke het dis-
trictshoofd van de arbeidsinspectie 
met betrekking tot de hinderwetver-
gunning in de gelegenheid wordt 
gesteld, te adviseren, voor zover hier-
bij belangen zijn betrokken die op zijn 
terrein liggen. De geachte afgevaar-
digde concludeert dat er eenrichtings-
verkeer is, omdat volgens zijn redene-
ring wèl een adviserende taak voor het 
districtshoofd in het kader van de mi-
lieuwetgeving bestaat, maareen pen-
dant in het kader van de arbeidsonv 
standighedenwetgeving ontbreekt. 

Ik kan het met deze opvatting niet 
eens zijn. Ik wijs erop dat het districts-
hoofd verplicht is, een afschrift van het 
veiligheidsrapport of een wijziging 
hiervan te zenden naar het gezag dat 
bevoegd is, een hinderwetvergunning 
af te geven. Coördinatie is geen zaak 
op zich zelf, doch dient slechts te ge-
schieden op de plaats waar en voor zo-
ver dit nodig is. Dit is dan ook in de 
thans geldende Veiligheidswet ge-
schied. De overplanting in de arbeids-
omstandighedenwet treedt in dit 
voetspoor. 

Ik maak nu enkele opmerkingen over 
amendementen. Van te voren zeg ik 
dat ik probeer, geen doublures te ma-
ken ten opzichte van de openbare 
commissievergaderingen, zodat ik niet 
op alle opmerkingen op dit punt inga. 

Ik heb gezien dat de amendementen 
69 en 149 met betrekking tot de wer-
kingssfeer zijn ingetrokken en dat hier-
voor in de plaats het amendement op 
stuk nr. 169 komt. Dit betekent een po-
sitieve redactie van het amendement-

i 

Weijers met uitzondering van arbeid in 
de militaire dienst. Ik kan mij hiermee 
verenigen. 

De heer Weijers (CDA): Wat bedoelt u 
hiermee? 

Minister Albeda: Ik bedoel hiermee dat 
hiermee de problemen van de Minister 
van Defensie, die het gevoel had dat 
bij de positieve omschrijving juist op 
zijn beleidsterrein nogal absurde con-
sequenties mogelijk waren, zijn opge-
lost. 

De heer Weijers (CDA): Betekent dit 
dat u het amendement overneemt? 

Minister Albeda: Dit betekent dat ik er 
positief tegenover sta, zoals ik de heer 
Bakker terecht hoor opmerken. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Wil 
de Minister het woord absurd toelich-
ten, dat de Minister van Defensie blijk-
baar heeft gebruikt? 

Minister Albeda: Ik meen dat hij het 
niet heeft gebruikt. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Mis-
schien wilt u dan de kwalificatie die u 
aan de motivering van de Minister van 
Defensie gaf, nader toelichten. 

Minister Albeda: Het probleem is in 
hoeverre de regels van de Arbeidsonv 
standighedenwet kunnen worden toe-
gepast voor militaire oefeningen en 
dergelijke. Het is mogelijk dat hiervoor 
bepaalde werkzaamheden moeten 
worden uitgezonderd en dat hiervoor 
zelfs geheel andere regels moeten 
worden gesteld. De terminologie van 
amendement 169 is logisch en leidt 
niet tot de wonderlijke situatie dat men 
tot aanpassingen moet komen die in 
strijd met de wet zelf zijn, als u begrijpt 
wat ik bedoel. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Dit 
begrijp ik niet. De wet gaat uit van nor-
male, gunstige arbeidsomstandighe-
den met hier en daar een uitzondering. 
Ik kan mij voorstellen dat in de militai-
re dienst een uitzondering wordt ge-
maakt voor het door u gegeven voor-
beeld, militairen op oefening of in een 
gevaarlijke situatie. Dit is een zeer 
klein onderdeel van de krijgsmacht in 
een zeer specifieke situatie. Mijn rede-
nering is dan dat het defensieperso-
neel in het algemeen onder de wet valt 
met een uitzondering voor een speci-
ale situatie. Er is ook veel burgerperso-
neel bij Defensie. Ik ben dus niet over-
tuigd door de woorden van de Minis-
ter. 

Minister Albeda: Ik heb het mij uitvoe-
rig door mijn collega van Defensie la-
ten uitleggen. Hij heeft mij gezegd dat 

een oppervlakkige buitenstaander kan 
denken dat militaire oefeningen kun-
nen worden uitgezonderd en dat het 
verder om normale arbeidsomstandig-
heden gaat. Hij heeft mij aangetoond 
dat er moeilijke scheidingsvlakken zijn. 
Het is moeilijk, hiervoor algemene re-
gels te stellen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
begrijp dat ik een oppervlakkige bui-
tenstaander ben, maar ik bèn parle-
mentslid. 

De heer Weijers (CDA): Wat is het ver-
schil? 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Dat 
is voor sommige fracties inderdaad 
een vraag. 

Maar in ieder geval kan ik geen ge-
noegen nemen met dit antwoord. Niet 
ik heb het voorbeeld van de militaire 
oefening gebruikt, maar de Minister 
kwam ermee aan. Dus als hij niet in de 
rol van oppervlakkige buitenstaander, 
maar in de rol van Minister van Sociale 
Zaken die over de Arbeidsomstandig-
hedenwet praat dit voorbeeld ge-
bruikt, dan zal hij toch iets meer argu-
menten moeten aanvoeren. Bij voor-
beeld waarom het hele burgerperso-
neel wordt uitgezonderd van zijn eigen 
wet. 

Minister Albeda: Het kwam erop neer 
dat wij ten aanzien van een nogal om-
vangrijk deel van het Ministerie van 
Defensie geheel andere regels zouden 
moeten stellen. Dat kan volgens het 
huidige amendement. Het kon niet vol-
gens het oorspronkelijke amende-
ment. 

De heer Weijers (CDA): Ik had het aan-
vankelijke oordeel dat dè Arbeidsom-
standighedenwet zoveel mogelijk op 
de hele krijgsmacht van toepassing 
zou moeten zijn. Om een beetje in de 
beeldspraak te bli jven: ik raakte daar-
mee met het geweer in het ijs, omdat 
de krijgsmacht een wat andere struc-
tuur kent dan menig andere wat meer 
democratische samenleving. Vandaar 
dat ik op mijn schreden ben terugge-
keerd. Maar ik wi l wel de uitdrukkelijke 
toezegging van de Minister van Soci-
ale Zaken en ik ga daar ook van uit — in 
de wetstekst zoals die gaat komen gaat 
er een algemene maatregel van be-
stuur komen die de Minister van De-
fensie samen met de Minister van So-
ciale Zaken maakt - dat het beginsel 
dat ons allen voor ogen staat, namelijk 
het zoveel mogelijk van toepassing 
verklaren van deze wet op arbeid, ook 
in dat beraad de boventoon blijft voe-
ren. Ik erken dat de toepassing van de-
ze wet op een serie krijgsmachtonder-
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delen tot een aantal problemen gaat 
leiden. Als mevrouw Wessel dat alle-
maal wi l vernemen, dan ga ik morgen 
met haar samen nog eens naar het Mi-
nisterie van Defensie. Daar kan zij alles 
uitvoerig vernemen. 

Mevrouw Wessel hoeft nu haar 
hoofd niet te schudden, want zij heeft 
het amendement niet ingediend. Dat 
heb ik gedaan. Wij hebben een nieuw 
amendement ingediend omdat wi j in-
middels overtuigd zijn geraakt van de 
wat principiële probleemstelling zoals 
die bij Defensie aan de orde is. Als me-
vrouw Wessel vindt dat het anders 
moet, dan moet zij stante pede alsnog 
een amendement indienen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Dat 
ben ik zeker van plan. Ik ben van plan 
het stukje van het amendement van de 
heer Weijers waar Defensie wel onder 
valt - helaas bereikte mij kort geleden 
pas zijn andere amendement - over te 
nemen. 

Minister Albeda: Ik zal nog even voor-
lezen wat ik op dit punt van de collega 
heb meegekregen. De primaire taak-
stelling van de krijgsmacht houdt in 
het produceren c.q. onderhouden van 
gevechtskracht, slagvaardigheid en 
paraatheid zowel in preventieve als in 
repressieve zin. De uitvoering van de-
ze taakelementen kan per definitie ge-
varen inhouden voor de veiligheid, ge-
zondheid en het welzijn van degenen 
die daarmee belast zijn ook in vredes-
omstandigheden. Maar de uitvoering 
van de primaire taakstelling van de 
krijgsmacht inclusief de voorbereiding 
daartoe door middel van oefening en 
opleiding mag niet in gevaar worden 
gebracht, ook niet door bepalingen 
van of krachtens de Arbowet. Welis-
waar kent het huidige ontwerp-Arbo-
wet in verschillende artikelen moge-
lijkheden tot uitzonderingen en afwij-
kingen, maar dat is niet voldoende om 
de primaire taakuitoefening van de 
krijgsmacht veilig te stellen. De Minis-
ter van Defensie dient de inzet van de 
krijgsmacht op ieder moment en onder 
alle omstandigheden volledig te kun-
nen garanderen en dat maakt uitzon-
deringsbepalingen ten opzichte van tal 
van elementen van de Arbowet nood-
za keiijk. 

Daarnaast moet worden gegaran-
deerd dat Defensie ook slagvaardig 
kan reageren in situaties die op grond 
van hun onvoorspelbaarheid, ook bij 
het functioneren onder vredesomstan-
digheden, niet kunnen worden voor-
zien bij het concipiëren van uitvoe-
ringsmaatregelen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Nogmaals, de militaire oefeningen zijn 
nu wat aangekleed. Het is mij echter 
volstrekt onduidelijk waarom bij voor-
beeld een tankwerkplaats zoals bij 
Amersfoort en een bewapeningswerk-
plaats van de Marine als in Den Helder 
niet schreeuwen om goede arbeids-
omstandigheden. Dat heeft niets te 
maken met het paraat zijn van de troe-
pen enzovoort. De troepen zijn des te 
meer paraat als er uitstekende werk-
omstandigheden heersen op een tank-
werkplaats, lijkt mi j . Ik moet daarom 
eerlijk zeggen dat ik toch nog niet inzie 
waarom de Minister uitgaat van de uit-
zonderingstoestand en daarvan de re-
gel wil maken en niet omgekeerd. 

Minister Albeda: Alles wat wi j stellen 
is, dat de situatie voor een belangrijk 
deel van de mensen die vallen onder 
het ministerie van Defensie zo anders 
is, dat wi j dezelfde grondgedachte van 
de Arbo-wet daar op andere wijze ge-
stalte zouden moeten geven. De ge-
achte afgevaardigde heeft gelijk, dat 
wij in nogal wat gevallen kunnen zeg-
gen dat het wél mogelijk is. Het lijkt 
ons het beste niet uit te gaan van 'ja, 
tenzij', maar het te houden op het oor-
spronkelijke 'neen, tenzij'. Het is duide-
lijk dat regels ten aanzien van Defensie 
gemaakt zullen moeten worden door 
de Minister van Defensie in overleg 
met die van Sociale Zaken. 

De heer Weijers (CDA): Dat betekent 
dat de tankwerkplaats van mevrouw 
Wessel in grote trekken door deze wet 
zal worden bestreken. 

Minister Albeda: Het betekent dat ik 
mij zeker op de hoogte zal stellen, in 
hoeverre er aanleiding is ten aanzien 
van de tanks van mevrouw Wessel 
daarvan af te wijken. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Vol-
gens het oorspronkelijke amendement 
van het CDA geldt 'ja, tenzij'. Ik zal dan 
inderdaad een amendement moeten 
indienen. In tweede termijn kom ik er 
wel op terug. 

Minister Albeda: Wellicht kunnen wi j 
er dan breder over spreken. 

Als amendement nr. 169 wordt aan-
genomen, zijn de amendementen nrs. 
26, 55 en 125 overbodig, al heb ik op 
zich zelf tegen die amendementen 
geen bezwaar. Amendement nr. 26 
beoogt het personeel van de justitiële 
inrichtingen rechtstreeks onder de 
werking van de wet te brengen. De ge-
detineerden kunnen bij of krachtens al-
gemene maatregel van bestuur onder 
de werking van de wet worden ge-

bracht. Deze splitsing zou ik wil len ont-
raden, omdat die in de praktijk vrijwel 
onhanteerbaar is. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van der Spek heeft zich verbaasd over 
de bij Defensie ingestelde commissie 
consequentie arbeidsomstandighe-
denwet defensie (CCAD). Hij was van 
mening dat daarmee op onaanvaardba-
re wijze zou worden vooruitgelopen 
op de totstandkoming van deze wet en 
de discussie daarover in dit huis. Die 
mening deel ik in het geheel niet. De 
CCAD is slechts bedoeld als een stu-
diecommissie voor de problematiek 
die de Arbo-wet voor Defensie met 
zich zal brengen, zonder daarmee 
vooruit te lopen op besluitvorming 
van de wetgever. De instelling van de-
ze commissie is juist bedoeld om zo t i j -
dig en adequaat mogelijk op ontwikke-
l ingente kunnen inspelen. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Ik wi l nog 
even teruggaan op het gevangeniswe-
zen. Heb ik goed begrepen, dat de Mi-
nistergeen bezwaren heeft tegen het 
amendement van de heer Jansen en 
tegen dat van de heer Nijpels en me-
vrouw Wessel-Tuinstra? 

Minister Albeda: Tegen de nrs. 26, 55 
en 125 waren op zich geen bezwaren; 
alleen worden ze overbodig wanneer 
het amendement op stuk nr. 169 wordt 
aangenomen. 

De heer Nijpels (VVD): Ik wijs de heer 
Hartmeijer erop dat in het nieuwe 
amendement van de heer Weijers het 
amendement dat mevrouw Wessel en 
ik hebben voorgesteld wordt overge-
nomen. Daar zit ik nu met de griffier 
overte onderhandelen. 

Minister Albeda: Over de introductie 
van het begrip 'welzijn' hebben wi j in-
tensief van gedachten gewisseld vanaf 
het moment dat het wetsontwerp was 
ingediend. Ik meen nu te mogen con-
stateren dat alle partijen, ieder vanuit 
haar eigen specifieke grondslagen en 
dus met een eigen perspectief, het op-
nemen van welzijnsartikelen in dit 
wetsontwerp toejuichen. Natuurlijk 
zouden sommigen, zoals de heer Jan-
sen en de heer Bakker, nog verder wi l -
len gaan, terwijl anderen dit actieve 
opereren van de arbeidsinspectie zou-
den wil len afremmen. In dit licht wil ik 
de amendementen van het CDA en de 
VVD bezien. Vooreerst kom ik dan bij 
de amendementen 148,1 en 148, II. 

Allereerst nr. 148,1, mijnheer de 
Voorzitter. Zoals u zich zult herinneren, 
bevatte het oorspronkelijke wets-
ontwerp een bepaling, waarin de 
werkgever verplicht werd tot het tref-
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fen van welzijnsvoorzieningen over 
een breed terrein. In de schriftelijke 
stukken is hierover uitgebreid gedis-
cussieerd vanwege de vaagheid van 
het begrip 'welzijn'. Ik heb het begrip 
'welzijn' toen geconcretiseerd in een 
aantal in artikel 3 (nieuw) ingevoegde 
bepalingen. 

Het amendement plaatst het begrip 
'welzijn' naar mijn gevoel weer in het 
vage perspectief. Dat lijkt mij niet aan-
bevelenswaardig. Ik verzoek de indie-
ners van het amendement van hun 
voorstel terug te komen, aangezien het 
amendement weer onevenwichtigheid 
in artikel 3 brengt en de oude discussie 
weer oprakelt. 

Met betrekking tot het amendement 
op stuk nr. 148 onder II, de opneming 
van het overlappende begrip 'ergono-
mie', merk ik op dat dit mij weinig aan-
spreekt. Liever zou ik spreken, zoals ik 
in de openbare commissievergadering 
al heb gezegd, van arbeidsweten-
schappen. Dat bestrijkt een veel breder 
terrein. 

De heer Van Dis vraagt waarom eni-
ge artikelen die thans worden ge-
noemd in artikel 32, zesde lid, niet zijn 
ondergebracht in het zevende, zodat 
het districtshoofd ten aanzien van deze 
artikelen niet kan overgaan tot het ge-
ven van een aanwijzing dan nadat hem 
daartoe een verzoek is gedaan. Ook de 
amendementen 142 van het CDA en 
137 van de VVD hebben deze proble-
matiek tot achtergrond. De amende-
menten van CDA en VVD gaan in een 
tegengestelde richting. Enerzijds wi l 
het CDA de aanwijzing op verzoek uit 
de wet schrappen wat de welzijnsbe-
palingen betreft en geheel vervangen 
door aanwijzingsbevoegdheid van de 
arbeidsinspectie op eigen initiatief. 
Anderzijds wil de VVD een aantal be-
palingen met betrekking tot het welzijn 
aan de spontane aanwijzingsbevoegd-
heid van de arbeidsinspectie onttrek-
ken. Het gaat dus om de rol die de ar-
beidsinspectie zal spelen met betrek-
king tot de invulling van het begrip 
'welzijn'. Ik meen dat het wetsontwerp 
een afgewogen stelsel bevat. Enerzijds 
met het oog op een actief beleid van 
de arbeidsinspectie acht ik het reëel 
dat een aantal welzijnsbepalingen 
voor aanwijzing op initiatief van het 
districtshoofd in aanmerking komen. 
Ik noem hier de ergonomische bepa-
ling van artikel 3, dus e., en voorts sub 
h., dat gaat over het organiseren van 
de arbeid op zodanige wijze dat daar-
van geen nadelige invloed uitgaat op 
de geestelijke en lichamelijke gezond-
heid van de werknemer. 

DeheerWeijers(CDA): De Minister 
zegt eerst dat de ergonomische aspec-
ten beter niet in artikel 3 kunnen wor-
den genoemd en nu beroept hij zich 
erop. Ik probeer het te volgen. 

Minister Albeda: Ikookl 

De heer Weijers (CDA): Het is wel op te 
lossen als de Minister van mening is 
dat het ergonomische aspect zo 
belangrijk is dat het toch in artikel 3 
moet worden opgenomen. Zijn rede-
nering is dan volstrekt logisch. 

Minister Albeda: Ik denk dat u mij ver-
keerd citeert. Ik meen dat het wets-
ontwerp is afgewogen. Enerzijds, met 
het oog op een actief beleid van de ar-
beidsinspectie, is het reëel dat een 
aantal welzijnsbepalingen voor aan-
wijzing op initiatief van het districts-
hoofd in aanmerking komen. Ik noem 
dan de ergonomische bepaling. Met 
het oog daarop bent u van mening, dat 
het begrip 'ergonomie' wel eerder in 
het wetsontwerp had kunnen worden 
genoemd. 

De heer Weijers (CDA): Een minuut ge-
leden hebt u echter gezegd, dat het be-
grip 'ergonomie' niet thuishoort in ar-
tikel 3. 

Minister Albeda: Er is een groot ver-
schil tussen de vraag of het verstandig 
is het begrip 'ergonomie' in een wets-
bepaling op te nemen en het wijzen in 
een discussie op een bepaling met een 
ergonomisch karakter. 

De heer Weijers (CDA): Ik blijf pleiten 
voor een wetsduiding van het begrip 
'ergonomie'. Anders blijft het een on-
derdeel dat maar een zeer schamel be-
staan leidt. Dat zou mij zeer verdrieten. 

Minister Albeda: Nu komen wij weer 
terug op de hele discussie van de 
openbare commissievergadering 
waarin wi j hebben gevraagd waarom 
in plaats van het begrip 'ergonomie' 
niet van het bredere begrip 'arbeids-
wetenschappen'werd uitgegaan. 

De heer Weijers (CDA): Wij herhalen 
inderdaad de zetten die wi j in de open-
bare commissievergadering hebben 
gedaan. Ik ben van mening dat in de 
huidige stand van zaken de ergo-
nomie als zodanig binnen de verbete-
ring van de arbeidsomstandigheden 
een eigen plaats verdient en een grote 
rol kan spelen. 

De heer Bakker (CDA): Ik vind het be 
grip 'arbeidswetenschappen' zo vaag 
en ruim geworden, dat ik liever di zeer 
heldere aanduiding 'ergonomie' heb, 
waarbij wi j ook beter weten waarover 
wij praten. 

Minister Albeda: Ik ben geneigd te 
zeggen dat ik de uitkomst van de stem-
ming over het amendement maar af-
wacht. 

Ik heb naar aanleiding van het 
amendement op stuk nr. 137 onder II 
er nog eens over nagedacht of er ver-
fijningen kunnen worden aangebracht 
in iets dat overigens, naar mijn me-
ning, al een harmonieus geheel vormt. 
Ik heb er geen bezwaar tegen om het 
artikel 3 onder g te splitsen, waarbij 
het eerste gedeelte zou kunnen wor-
den gebracht onder het zevende lid en 
het tweede gedeelte onder het zesde 
lid. Wel heb ik bezwaar tegen onder-
deel V van het amendement op stuk 
nr. 137. 

Het amendement beoogt eveneens 
de rol van de arbeidsinspectie tot een 
passieve te maken ten aanzien van 
een, mijns inziens, essentiële bepaling 
in het wetsontwerp, namelijk de inte-
gratie in het algemeen ondernemers-
beleid van het beleid met betrekking 
tot veiligheid, gezondheid en welzijn. 
Tegen deze achtergrond bezien ben ik 
van mening dat de arbeidsinspectie in 
de toekomst over voldoende mogelijk-
heden moet kunnen beschikken tot het 
voeren van een actief beleid. De ont-
trekking van artikel 11 aan de aanwij-
zingsbevoegdheid, die de heren Bak-
ker en Weijers bepleiten, maken van 
dat artikel een loze bepaling. Dat kan 
mijns inziens niet in de wet die uitein-
delijk strafsancties als basis heeft. 
Daarom wil ik beide amendementen 
ontraden. 

De heer Hartmeijer heeft zijn zorg 
uitgesproken over de afwegingen die 
mogelijk zijn op grond van formulerin-
gen als 'redelijkerwijs', 'algemeen er-
kende regelen der techniek' en 'de 
grootst mogelijke'. Ik kan mij volledig 
indenken dat de Partij van de Arbeid 
streeft naar zo groot mogelijke veil ig-
heid door het aanleggen van zo hoog 
mogelijke maatstaven. Ook ik stel mij 
zo groot mogelijke veiligheid en be-
scherming van de gezondheid ten 
doel. Ik vraag mij echter af of, als men 
de term 'algemeen erkende regelen 
der techniek' vervangt door de term 
'de best bestaande regelen dertech-
niek' dit de duidelijkheid ten goede 
komt. Het in het wetsontwerp gehan-
teerde criterium is objectief bepaal-
baar, met als gevolg dat de betrokke-
nen weten waaraan zij toe zijn. Een ob-
jectief bepaalbaar criterium geeft de 
noodzakelijke zekerheid en houvast. 
Hieraan hebben de deskundigen hou-
vast bij het aanleggen van criteria voor 
het bereiken van de hoogst mogelijke 
veiligheid en de grootst mogelijke be-
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scherming van de gezondheid. Ik ben 
daar indertijd in de schriftelijke stuk-
ken uitvoerig op ingegaan. 

Het begrip 'algemeen erkend' is 
voor mij zeer waardevol. Het houdt in 
hoe deskundigen over iets denken en 
dat het oordeel van deskundigen in het 
maatschappelijk verkeer wordt aan-
vaard. Dat alles tref ik in de visie van 
de heer Hartmeijer niet aan en dat v ind 
ik toch wel jammer. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Wat is dan 
het verschil bij het intern milieu en het 
extern milieu? Ik zag vanmorgen toe-
vallig dat in het Indicatief meerjaren-
plan geluidshinder ook weer wordt ge-
sproken over de 'best bestaande rege-
len der techniek'. Dit betekent dat 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
voor het externe milieu een andere ter-
minologie gebruikt dan Sociale Zaken. 
Wat is precies het verschil tussen de 
werkwijze van Sociale Zaken voor het 
interne gebeuren, en die van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne voor het 
externe gebeuren? Dat is mij niet dui-
delijk. 

Minister Albeda: Ik denk dat het ver-
schil ligt in het geven van regelen aan 
anderen, de ondernemingsleiding, en 
het stellen van regels voor eigen op-
treden. 

De heer Weijers (CDA): Ik doe mijn 
best het te begrijpen. Ik had toch iets 
aardigs gevonden in de redenering 
van de heer Hartmeijer. Wij hebben 
zelf de term 'stand der techniek' inge-
voerd. Die stamt uit de Duitse litera-
tuur. De heer Hartmeijer is wat meer 
Amerikaans georiënteerd en kwam 
met een term uit de Engelse literatuur. 
Het lijkt mij interessant daarover met 
elkaar te discussiëren. Ik neigde ertoe 
de heer Hartmeijer te gaan volgen. 
Daarom wil ik de Minister in overwe-
ging geven dat aspect van die litera-
tuurachtergrond eens te bekijken. 

Minister Albeda: Er blijft toch een ver-
schil tussen hetgeen in de onderne-
ming, op basis van voorschriften, ge-
beurt - daarvoor moet er een objectief, 
duidelijk bepaalbaar voorschrift liggen 
- e n de milieuwetgeving. Bij dat laat-
ste gaat het om een vergunningenstel-
sel waarbij in ieder concreet geval kan 
worden bekeken wat het best bestaan-
baar is in de mogelijke techniek. Ik 
denk dat het twee verschillende zaken 
zijn. 

De heer Weijers (CDA): Ik heb nog een 
nacht om erover te denken. Ik pak het 
nog niet helemaal. 

Minister Albeda: Wat is nu het gevolg 
van dit standpunt? De wet zal dan be-
trokkenen verplichten voortdurend te 
onderzoeken, wat de best ontwikkelde 
technische ontwikkelingen zijn, in een 
fase, dat onder deskundigen nog geen 
communis opinio bestaat. Dat is een 
heel karwei, waarbij het nog maar de 
vraag is, of dit een bereikbaar ideaal is. 
Al met al vind ik, dat er door deze ver-
plichting een essentieel element uit de 
wet wordt gehaald. Ik doel op de ver-
plichting zich te conformeren aan het-
geen in het maatschappelijk verkeer is 
aanvaard op basis van een afgewogen 
oordeel van deskundigen. Overigens 
zullen een communis opinio en een 
toetsing van het oordeel van deskundi-
gen ook bij realisering van het stand-
punt van de heer Hartmeijer onont-
koombaar zijn. Daarom kan ik mij het 
best terugvinden in de terminologie 
van het wetsontwerp. Aanvaarding 
van de terminologie van de heer Hart-
meijer moet ik ontraden. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Waarom 
kan wat in Amerika wordt toegepast, 
hier niet worden toegepast? Neder-
land krijgt geweldige kansen wat be-
treft innovatie-onderzoeken. Ik denk 
aan TNO, welk instituut een geweldige 
deskundigheid heeft opgebouwd. Er 
zal een situatie ontstaan, vergelijkbaar 
met die in Amerika. 

Minister Albeda: Ik weet niet wat de 
achtergrond is van het Amerikaanse 
standpunt. Er blijft een verschil tussen 
wat subjectief moet worden bepaald -
de best mogelijke techniek - en het-
geen veel objectiever is, de gangbare 
techniek, de volgens deskundigen aan-
vaardbare techniek. 

Met betrekking tot het laten verval-
len van de redelijkheidstoetsing, waar-
over wi j op 3 maart al uitvoerig spra-
ken, nog het volgende. Ik heb daarover 
nog eens diep nagedacht, en diep na 
laten denken. Ik meen, dat ik mijn 
standpunt onmogelijk kan herzien. De 
amendementen komen erop neer, dat 
absolute voorrang wordt gegeven aan 
de zorg voor veil igheid, gezondheid en 
welzijn. Dat is nu eenmaal een onmo-
gelijke zaak. Werken brengt nu een-
maal een afweging van gevaren tegen 
kostenfactoren met zich. Dit is zeker in 
deze tijd onontkoombaar. Schrapping 
van de term 'redelijkerwijs' zal leiden 
tot het niet serieus nemen van de wet 
en betekent in wezen een uitnodiging 
tot wetsovertreding. Kort samengevat 
meen ik het schrappen van de clausule 
'redelijkerwijs' ten sterkste te moeten 
ontraden. 

De heer Hartmeijer (PvdA): De amen-
dementen die daarop slaan heb ik in-
getrokken, juist omdat de woorden 
'gelet op de best bestaande regelen 
der techniek' nader binnen ons bereik 
zijn gekomen. Tijdens de OCV werd 
wel duidelijk, dat wi j geen meerder-
heid voor de amendementen zouden 
krijgen. Wij hebben toch nog iets bin-
nen kunnen halen via 'de best bestaan-
de regelen der techniek'. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Hartmeijer heeft verder 
gesproken over het instemmingsrecht 
met betrekking tot het jaarplan. In de 
OCV is hierover al uitvoerig van ge-
dachten gewisseld. Daarbij heb ik erop 
gewezen dat het jaarplan onder meer 
een opsomming bevat van maatrege-
len, die de werkgever ingevolge het 
wetsontwerp verplicht is te nemen. 
Daarom alleen al is er geen ruimte 
voor het instemmingsrecht. Daarbij 
komt nog, dat het opmaken van een 
jaarplan reeds strafrechtelijk is ge-
sanctioneerd. Strafrechtelijk gesancti-
oneerde bepalingen verdragen zich 
niet met een instemmingsrecht van 
bepaalde organen. Als de Kamer zich 
echter in meerderheid voor de motie 
zou uitspreken - het in studie nemen 
van deze zaak - bestaat hiertegen geen 
bezwaar. De resultaten van deze studie 
zal ik vanzelfsprekend aan de Kamer 
doen toekomen. 

Ook zijn door enkele sprekers op-
merkingen gemaakt over de verplicht-
stelling van het jaarverslag en de kop-
peling tussen het jaarplan en het jaar-
verslag. 

Ten aanzien van amendement nr. 33 
van de fractie van de PvdA merk ik het 
volgende op. De strekking van dit 
amendement is, vast te leggen dat er 
in alle bedrijven of inrichtingen waar 
een ondernemingsraad of commissie 
bestaat een jaarplan moet zijn. Zoals ik 
al tijdens de vergadering van de vaste 
kamercommissie opmerkte zou ik aan 
deze wet aan kleine ondernemingen 
niette veel geformaliseerde verplich-
tingen wil len opleggen, zeker niet 
voordat de SER en de Arbeidsraad zich 
terzake hebben uitgesproken. In de 
kleine ondernemingen kan de commu-
nicatie beter verbaal geschieden dan 
door middel van een schriftelijk stuk. Ik 
zie wat dat betreft geen heil in dit 
amendement en ik zou aanneming 
daarvan wil len ontraden. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Moor heeft opnieuw betoogd dat voor 
bedrijven vanaf 25 werknemers de in-
stelling van een ARBO-commissie als 
verplichting in de wet zou moeten 
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worden opgenomen. Na hetgeen ik al 
in de openbare commissievergadering 
heb opgemerkt, houd ik problemen 
met het noemen van een getal in de 
wet, omdat hierdoor bedrijven die be-
neden dat getal blijven in een uitzon-
deringspositie worden geplaatst. Ik wil 
er voorts nog eens op wijzen dat de 
ARBO-wet als een kaderwet moet wor-
den gezien, die geleidelijk in de loop 
van de jaren zal moeten worden inge-
vuld, een en ander in samenspraak 
met het bedrijfsleven. De instelling bij 
algemene maatregel van bestuur geeft 
daartoe betere mogelijkheden dan de 
rechtstreekse vaststelling van de grens 
in de wet. 

In dit geval gaat het om niet geringe 
verplichtingen voor de kleine onderne-
mingen, met de daaraan verbonden 
kosten. Het spreekt vanzelf dat het kos-
tenelement niet het doorslaggevend 
argument kan zijn, als het gaat om be-
langrijke zaken als veil igheid, gezond-
heid en welzijn van de werknemers. 
Daarnaast vergt de nieuwe wet, als het 
om dit soort zaken gaat, toch wel enige 
inspeeltijd. Daarom zou ik hiervoor 
wat meer ruimte wil len vragen dan de 
ruimte die nog overblijft, als het amen-
dement zou worden aangenomen. 

Verder kan ik mij voorstellen dat het 
aantal werknemers niet altijd door-
slaggevend behoeft te zijn als criterium 
voor het al dan niet verplicht stellen 
van een commissie. Een medebepa-
lend element bestaat uit de aard van 
het bedrijf en de indeling daarvan. Ge-
let op het vorenstaande blijf ik bij mijn 
oordeel, dat aanneming van het amen-
dement moet worden ontraden. 

Ik kom nu tot het punt van de ont-
slagbescherming. De geachte afge-
vaardigde de heer Nijpels heeft ge-
sproken over de wenselijkheid, de 
mentor, de bedrijfsarts en de veilig-
heidsdeskundige enerzijds een wat 
zwaardere ontslagbescherming te ge-
ven dan in het gewone ontslagrecht is 
neergelegd, anderzijds echter een be-
scherming die minder ver gaat dan die 
waarin de Wet op de ondernemingsra-
den voorziet met betrekking tot de le-
den van de ondernemingsraad. Deze 
gedachte is neergelegd in de amende-
menten nrs. 135,136 en 161 van de ge-
achte afgevaardigden mevrouw Wes-
sel-Tuinstra en de heer Nijpels. 

Ook de heer Van Dis heeft ten aan-
zien van ontslagbescherming soortge-
lijke beschouwingen gehouden als de 
heer Nijpels. Dan ligt er verder nog het 
amendement nr. 168 van de heer Jan-
sen, dat beoogt aan mentor, bedrijfs-
arts en veiligheidsdeskundige een 
zware ontslagbescherming te geven. 

namelijk op dezelfde voet als de leden 
van de ondernemingsraad. Daarover 
hebben wij gesproken in de commis-
sievergadering. Ik ben tot de overtui-
ging gekomen dat een ontslagbe-
scherming, zoals is neergelegd in de 
amendementen van de VVD en D'66 
een reële zaak is. Ik heb daartegen dan 
ook geen bezwaar, al zal de inpassing 
van het amendement nog even moe-
ten worden bezien. 

De heer Van Dis informeert tevens 
naar de reden van de in het wets-
ontwerp opgenomen ontslagbescher-
ming van de bedrijfsarts. Hij veronder-
stelt in dit verband dat een bedrijfsarts 
geen werknemer is en vraagt zich te-
vens af, of andere deskundigen niet op 
dezelfde manier worden beschermd. 
Mijn antwoord is dat een bedrijfsarts 
wel degelijk werknemer kan zijn en dat 
derhalve bepalingen inzake zijn ont-
slagbescherming op hun plaats zijn en 
wel om de taakuitoefening in onafhan-
kelijkheid te waarborgen. Het wets-
ontwerp voorziet met betrekking tot de 
veiligheidsdeskundige evenzeer in een 
ontslagbescherming. De taak van bei-
de vorengenoemde deskundigen 
brengt, anders dan bij voorbeeld die 
van technische deskundigen in de pro-
duktiesector, met zich dat adviezen 
kunnen worden gegeven die tegen het 
onmiddelli jk economisch belang van 
een onderneming kunnen ingaan. 
Daarom verdienen zij een eigen ont-
slagbescherming. 

De heer Jansen heeft gevraagd, 
waar de verantwoordelijkheid voor de 
deskundige diensten ligt. Of een des-
kundige dienst aanwezig moet zijn, 
hangt af van een individuele of catego-
rale aanwijzing. De verplichting tot in-
stelling van of aansluiting bij een 
dienst rust dan op de werkgever. De 
werkgever is ook verplicht te zorgen 
voor het goed functioneren van de 
dienst. Toezicht daarop geschiedt door 
de Arbeidsinspectie. De onderne-
mingsraad of -commissie heeft de mo-
gelijkheid om bij een geschil met de 
werkgever over het functioneren van 
de dienst de Arbeidsinspectie om wets-
toepassing te verzoeken. Bij een ge-
zamenlijke dienst buiten de onderne-
ming berust de verantwoordelijkheid 
bij de aangesloten werkgevers voor 
het functioneren van die dienst in hun 
eigen onderneming. De positie van de 
werknemers acht ik voldoende ge-
waarborgd door het overleg tussen de 
werkgever en de ondernemingsraad of 
•commissie en de bevoegdheden die 
deze vertegenwoordigende lichamen 
door het wetsontwerp hebben gekre-
gen. Terugkomend op de vraag, of be-
drijven een eigen dienst of een geza-

menlijke dienst moeten hebben, merk 
ik op dat de in het wetsontwerp neer-
gelegde keuzeregeling juist is. 

Op de integratie van de veiligheids-
dienst en de gezondheidsdienst wil ik 
thans ingaan in verband met de ter za-
ke ingediende amendementen van de 
leden Bakker en Toussaint. Ik heb be-
grepen dat de indieners van het amen-
dement op stuk nr. I46 wil len bereiken 
dat de daartoe aangewezen bedrijven 
of inrichtingen in de toekomst zullen 
moeten beschikken over ARBO-dien-
sten, dat wi l zeggen diensten die zorg 
moeten dragen voor veiligheid, ge-
zondheid en welzijn. Ook heb ik be-
grepen dat het in het eerste lid van het 
voorgestelde artikel I4a gaat om be-
drijfseigen ARBO-diensten en in het 
derde lid daarvan om zogenaamde ex-
terne ARBO-diensten. 

Als ik het goed zie, is het de bedoe-
ling om voorrang te geven aan bedrijfs-
eigen ARBO-diensten en de zoge-
naamde externe diensten te reserve-
ren voor gevallen, waarin de betrok-
ken ondernemingen niet in staat zijn, 
een eigen ARBO-dienst in het leven te 
roepen. Het amendement heeft onge-
twijfeld zijn aantrekkelijkheden. Ik kan 
stellen dat de geachte afgevaardigden 
op dit punt creatieve arbeid hebben 
verricht. Hieraan voeg ik wel onmid-
dellijk toe, dat de in het amendement 
neergelegde gedachten pas na gerui-
me tijd te verwezenlijken zullen zijn. 
Het wetsontwerp kiest in dit verband 
voor het groeimodel. Dat betekent dat 
langs geleidelijke weg en uitgaande 
van de bestaande situatie wordt toege-
werkt naar de situatie, die de indieners 
voor ogen staat. Wat het principe be-
treft, bestaat er geen verschil van me-
ning. Toch heb ik in een vroegere fase 
gemeend, het amendement niet te 
moeten overnemen. 

Ik wijs erop dat de ARBO-diensten in 
mijn ogen een toekomstperspectief 
zijn, te meer omdat twee van de drie 
componenten van de ARBO-dienst 
(veiligheid en welzijn) eigenlijk nog 
van de grond moeten komen. Een 
belangrijk feit vind ik voorts dat de so-
ciale partners en de verenigingen van 
deskundigen zich in het geheel nog 
niet hebben kunnen uitlaten over deze 
zaak. 

Kort samengevat, wi l ik de Kamer er-
op wijzen dat aanneming van het 
amendement niet veel meer gevolgen 
zal kunnen hebben dan het in de wet 
zichtbaar maken van een perspectief 
dat nog wel even van ons af ligt. Ver-
der vind ik de taakomschrijving van de 
ARBO-diensten erg gedetailleerd. Een 
zo gedetailleerde taakomschrijving is 
tot stand gekomen zonder de Sociaal-
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Economische Raad, de Voorlopige Ar-
beidsraad en de deskundigen op dit 
terrein. Ik vind het geen verstandige 
aanpak van dit soort zaken, nu deze in-
stanties niet zijn geraadpleegd en er 
geen duidelijkheid is over twee van de 
drie componenten. Daarom wil ik niet 
verder gaan dan het maken van een 
opening in de wet, inhoudende dat bij 
algemene maatregel van bestuur de 
taken van ARBO-diensten kunnen wor-
den ingevuld. Het concept van de 
thans voorgelegde taken zou mijns in-
ziens een geschikte basis zijn voor het 
op gang brengen van de discussies. 
Die opmerking geldt ook voor onder-
deel 6 dat handelt over de taken van de 
veiligheidsdienst. 

De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister zei niet verder 
te wil len gaan dan een algemene 
maatregel van bestuur. Ik neem aan, 
dat hij niet van plan is, een subamen-
dement in te dienen op het amende-
ment van de heren Weijers en Bakker, 
maar ik begrijp, dat hij de indieners 
uitnodigt om met zo'n wijziging te ko-
men. Wat staat hem nu precies voor 
ogen? 

Minister Albeda: Persoonlijk heb ik er 
geen behoefte aan, maar als men iets 
zou wil len, dan zou men mijns inziens 
wel met een veel bescheidener amen-
dement kunnen komen. 

De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet de Minister dan 
toch wel teleurstellen, want ik zie de 
indieners nog geen subamendement 
daartoe indienen. 

Minister Albeda: Nu beschouw ik aan-
vaarding van dit amendement ook niet 
direct als een catastrofe! 

De heer Toussaint (PvdA): Dat is inder-
daad een positieve en ondersteunende 
mededeling! 

De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben geprobeerd, 
het wat meer body te geven door die 
taken duidelijk te schetsen. Daarmee 
hebben wij evenzovele signalen wi l-
len geven voor de zaken die nog ge-
beuren moeten. Wij hadden eigenlijk 
nog gedetailleerder en uitgebreider 
wil len zijn en eigenlijk zijn wij dus al 
aan het gevoelen van de Minister en 
zijn achterban tegemoet gekomen. 

DeheerNijpels(VVD): U hebt wel de-
zelfde achterban als de Minister! 

De heer Bakker (CDA): Ik doelde met 
name op de contacten die met de ar-
beidsinspectie en met de specialisten 
binnen het ministerie in engere kring 
hebben plaatsgevonden. 

De heer Toussaint (PvdA): Misschien 
is het ook goed om de Minister erop te 
wijzen dat in de tekst van het wets-
ontwerp al een opsomming was opge-
nomen van a. t /m o., waaraan wi j nog 
een punt p. hebben toegevoegd, waar-
van de Minister zei dat hij dat graag 
wilde overnemen. Die punten hadden 
echter uitsluitend betrekking op de 
taakomschrijving van de medici. Wat 
er nu aan is toegevoegd - ik heb dat 
zoeven toegelicht - had onzes inziens 
alleen maar instemming van de Minis-
ter kunnen verwerven, omdat het een 
soortgelijke taakomschrijving is voor 
de veiligheidsdeskundigen. Wat de be-
manning van de integrale dienst be-
treft, is hiermee gekomen tot een wat 
evenwichtiger benadering van de taak-
omschri jving. Ook is ermee tegemoet 
gekomen aan een uitermate reëel be-
zwaar dat wi j recentelijk van de vereni-
ging van veiligheidskundigen moch-
ten vernemen, nl. dat er in de wet voor 
hun groep geen taakomschrijving was 
neergelegd. Ik begrijp dus niet goed 
wat de Minister voor leeuwen en be-
ren op de weg ziet. 

Minister Albeda: Ik heb gezegd, dat 
het gaat om een gedetailleerde om-
SGhrijving die tot stand komt zonder 
raadpleging van de voorlopige ar-
beidsraad en van de SER. Aanvankelijk 
hadden ook de deskundigen er nog 
niets over gezegd. Nu heeft u van een 
groep van die deskundigen een nadere 
omschrijving gekregen. 

De heer Toussaint (PvdA): Ja, maar 
voor de bedrijfsartsen was er al zo'n 
omschrijving die u in het wetsontwerp 
ook heeft neergelegd. Afgezien daar-
van - de heer Bakker heeft er ook al op 
gewezen - er heeft nogal wat stroonv 
lijning plaatsgevonden, omdat er op 
het ogenblik elementen uit artikel 3 
zijn neergelegd in dezetaakomschrij-
ving. Met behulp van die elementen 
uit artikel 3 hebben wi j nog wat struc-
turering kunnen aanbrengen, zodat de 
aanvankelijke bergen losse zandkor-
rels nu wel enige vastigheid hebben 
verkregen en daardoor in de praktijk 
ook wat hanteerbaarder zijn gewor-
den. 

De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l hier nog aan toevoe-
gen dat er al een zeer uitgewerkte taak-
omschrijving lag voor de bedrijfsart-
sen. Men kan wel zeggen dat deze ma-
terie wat meer bekend is, maar ik denk 
ook dat er toch een overheersende po-
sitie in zat. Dat moeten wi j nu net niet 
hebben; er moet een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid zijn. Wij hebben 
er dan ook behoefte aan gehad om die 
andere erin te brengen. Al die andere 

organisaties hebben ook hun vrees ter 
zake naar voren gebracht en ervoor 
gepleit om ook zo uitgebreid verwoord 
te worden wat de taakomvang betreft. 
Dat hebben wi j in wezen nog ingeperkt 
en samengevat, maar de bedoeling is 
in ieder geval duidelijk en wi j zouden 
op dit punt niet terug wil len. 

De Voorzitter: Ik heb de indruk dat het 
amendement nu voldoende istoege-
licht en dat het zelfs niet kansloos is. 

Minister Albeda: Hetgeen voor de Mi-
nister geen reden is voor groot ver-
driet, wat overigens nog niet wi l zeg-
gen dat hij zijn verdere betoog geheel 
zou laten vallen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat onder-
deel I, voor zover betrekking hebbende 
op artikel 14a, derde lid, betreft, merk 
ik op dat daaraan alleen maar toe-
passing kan worden gegeven, indien 
dergelijke gezamenlijke Arbo-diensten 
tot stand zijn gekomen. In het amende-
ment trof ik de term 'stand van de er-
gonomische wetenschap' aan. Ik heb 
er al eerder op gewezen dat deze we-
tenschap nog te zeer in de kinder-
schoenen staat en ik zou de indieners 
van het amendement dan ook wil len 
ontraden om die term te gebruiken. 

Wat onderdeel X betreft, heb ik be-
grepen dat de indieners van het amen-
dement wil len komen tot instituten die 
voorlichting en informatie verschaffen 
aan Arbo-diensten, bedrijfsgezond-
heidsdiensten en veiligheidsdiensten. 
Daar wil ik nog aan toevoegen dat het 
werkterrein aanmerkelijk verbreed zou 
kunnen worden. Naar mijn mening 
zouden deze instituten ook nuttig kun-
nen zijn voor werkgevers- en werkne-
mersorganisaties en andere belang-
hebbenden. Al met al is dit een niet ge-
ringe taak. Wanneer ik eerder al uiteen 
heb gezet dat ARBO-diensten een zaak 
voor de toekomst zijn, geldt dit zeker 
voor deze service-instituten. In princi-
pe ben ik niet tegen de totstandkoming 
van deze instituten, maar ik wacht de 
discussie in tweede termijn af. 

De heer Bakker (CDA): Ik merk ove-
rigens op dat in het amendement een 
drukfoutje voorkomt. Er staat 'arbeids-
instituten', terwijl overal elders in de 
tekst wordt gesproken van ARBO-insti-
tuten. Het is duidelijk dat dit moet wor-
den veranderd in ARBO-instituten. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ten aanzien van onderdeel XIII lijkt 
mij dat de inschakeling van de dis-
trictscommissie een overbodige pro-
cedure is. Verder is er een klein voor-
behoud met betrekking tot de numme-
ring van de artikelen. 

De heer Hartmeijer heeft met betrek-
king tot artikel 53, ten aanzien van 
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strafmaat en schuldvereiste betoogd 
dat het door de CDA-fractie ingedien 
de amendement een tegengestelde 
werking zou kunnen krijgen, omdat 
met name het aantonen van het 
schuldvereiste in vele gevallen onmo-
gelijk zal zijn. Over dit amendement 
wi l ik het volgende opmerken. De in-
dieners wil len bereiken dat, indien de 
bij of krachtens dit wetsontwerp ge-
stelde voorschriften opzettelijk wor-
den overtreden, daarop als maximum 
straf komt te staan 2 jaar gevangenis-
straf en een geldboete van f 25.000. 
Zoals ik reeds in de vergadering met 
de commissie heb gezegd, wilde ik 
over dit amendement overleggen met 
mijn ambtgenoot van Justitie. Als slot-
som van dit beraad kan ik mededelen 
dat aanvaarding van het amendement 
ten sterkste moet worden ontraden. 
De delicten van artikel 1, onder 1e en 
2e van de Wet economische delicten 
zijn hoofdzakelijk delicten waarbij 
rechtstreeks essentiële belangen van 
de Nederlandse staat zijn gemoeid. 
Die belangen zijn in het onderhavige 
wetsontwerp niet in het geding. Blijk-
baar ligt aan het amendement de ge-
dachte ten grondslag dat de sancties 
van artikel 1, onder 4de van de Wet 
economische delicten te licht worden 
bevonden. Daartegenover kan wor-
den gesteld dat in de nabije toekomst, 
wanneer de Wet vermogenssancties in 
werking zal zijn getreden, de maximale 
geldboete van f 10.000, die voor de 
overtreding van de vierde categorie 
van de Wet economische delicten is 
vastgesteld, in bepaalde gevallen tot 
f 25.000 kan worden verhoogd. Het be-
wijzen van opzet is vaak erg moeilijk 
en derhalve wordt in de praktijk van de 
uitvoering van de Wet economische 
delicten vrijwel alleen terzake van 
overtredingen vervolgd. Het heeft der-
halve weinig zin, strafbare feiten om 
symbolische redenen als misdrijf te 
bestempelen, als materieel met inde-
ling bij de vierde categorie hetzelfde 
bereikt zou kunnen worden. 

Over de arbeidsraad, het college van 
bijstand en advies en een verplichte 
coördinatie tussen arbeidsraad en SER 
zijn amendementen ingediend, waar-
op ik als volgt wil reageren. 

Ik heb nog eens nagedacht over de 
naam. Ik heb er al eerder op gewezen, 
dat het woord 'Arbo-raad' eigenlijk 
een vereniging inhoudt van de taken 
van de raad die zich ook bezighoudt 
met de taakuitoefening van de Arbeids-
inspectie. Bij de instelling van de 
Voorlopige Arbeidsraad heeft ook de 
voorzitter van deze raad zich weinig 
positief uitgelaten over deze naams-
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verandering. Blijkbaar heeft hij toch 
nogal wat bedenkingen tegen deze 
naam. Misschien zegt de Kamer ech-
ter: deze raad houdt zich bezig met ar-
beidsomstandigheden en laten wi j 
hem daarom 'Arbo-raad' noemen. Ik 
heb daarover het mijne gezegd en 
wacht wat dit betreft de beslissing van 
de Kamer af. 

De heer Bakker (CDA): Het gehele ge-
beuren van de Arbeidsinspectie kan 
natuurlijk ook niet los worden gezien 
van de Arbeidsomstandighedenwet 
als zodanig. 

Minister Albeda: Ik vind de term 'Arbo' 
niet zo mooi. Toch is het misschien lo-
gisch, die term over de gehele linie te 
gebruiken. Dit is iets dat mij weer aan-
spreekt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het door de 
fractie van D'66 ingediende amende-
ment nr. 145 verplicht de SER en de 
Arbeidsraad een gemeenschappelijk 
orgaan in te stellen om, zo blijkt uit de 
toelichting, de werkzaamheden van 
beide colleges te coördineren. In de 
stukken heb ik erop gewezen, dat van 
overlappingen geen sprake zal zijn, 
omdat de betalingen van de Wet op de 
bedrijfsorganisatie en van dit wets-
ontwerp ter zake voldoende duidelijk 
zijn. leder college heeft namelijk een 
eigen taak. Die van de SER is gericht 
op een benadering van de problema-
tiek uit het oogpunt van een algemeen, 
sociaal-economisch beleid. Ik zie dan 
ook geen aanleiding tot het wettelijk 
verplicht stellen van een gemeen-
schappelijk orgaan. Immers, de prak-
ttjk heeft daaraan geen behoefte. 

Als ik het amendement goed bekijk, 
ligt mijns inziens het accent niet op de 
coördinatie, doch op een eigen taak-
vervulling van het nieuwe orgaan. Dat 
orgaan kan mij uit eigener beweging, 
maar wel op mijn verzoek, adviseren. 
Het zal dus functioneren als een derde 
adviescollege. Dat lijkt mij persoonlijk 
een duidelijke vorm van overorganisa-
tie. Daarom wil ik de aanneming van 
dit amendement ontraden. 

De heer Hartmeijer heeft ook een 
amendement ingediend over de ter-
mijn van in werking treden. Dat amen-
dement strekt ertoe, dat de wet in al 
haar onderdelen binnen vijf jaar, na af-
kondiging in het Staatsblad, in wer-
king moet zijn getreden. Ik denk dat dit 
niet te verwezenlijken is. 

Het CDA heeft ter zake een motie in-
gediend om in dezen de grootst moge-
lijke voortvarendheid te betrachten en 
de Kamer jaarlijks op de hoogte te stel-
len. Daarvoor voel ik meer. Daarom wil 
ik de aanneming van het amendement 
van de heer Hartmeijer ten sterkste 
ontraden. 

Arbeidsomstandigheden 

Het is duidelijk, dat de motie van het 
CDA een taak inhoudt voor de toe-
komst voor de overheid, zowel als de 
werknemers- en werkgeversorganisa-
ties. Er is wel eens gezegd, dat dit 
wetsontwerp sterk het karakter heeft 
van een ontwikkelingsproces. Daar-
mee ben ik het graag eens. Een ont-
wikkelingsproces kenmerkt zich vooral 
door de participatie die betrokkenen in 
dit proces hebben ondervonden. Met 
genoegen heb ik mogen constateren, 
dat de Kamer de totstandkoming van 
deze wet heeft ervaren als een derge-
lijk proces van participatie. Ik heb zelf 
de intensieve inbreng van de Kamer 
ervaren als een ontwikkelingsproces, 
dat wi j intensief en in samenwerking 
hebben beleefd. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Wat is de 
bedoeling van de Minister ten aanzien 
van de motie van de heer Bakker? Hij 
heeft gezegd dat hij daartegen geen 
bezwaar heeft en dat hij de motie lie-
ver ziet dan het amendement. Bete-
kent dit, dat de Minister van plan is, 
hetzelfde te doen als ten aanzien van 
het IMP Geluid is toegezegd, namelijk 
dat hij jaarlijks bij de begroting een to-
taal overzicht voegt van wat hij inge-
voerd heeft en van wat hij het jaar 
daarop in gaat voeren? 

Minister Albeda: Dat is juist. In de mo-
tie wordt gevraagd om ter zake zo'n 
groot mogelijke voortvarendheid te 
betrachten. Dat beschouw ik als een 
ondersteuning van mijn beleid. Er 
wordt ook om een rapportage ge-
vraagd. Daarvoor zullen wi j zorgdra-
gen. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Wat kan 
het voor volgend jaar zijn, nu vandaag 
de bezuinigingsnota is afgekondigd? Ik 
heb het in eerste termijn al gehad over 
143 mil joen met betrekking tot arbeids-
plaatsenverbetering. Is dat de reden dat 
de Minister de termijn van vijf jaar niet 
ziet zitten? Betekent dat dan niet, dat 
wi j misschien wel twint ig jaar moeten 
wachten? Waarschijnlijk zal het dan 
een sluitpost van iedere begroting 
zijn. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Over die vijf jaar hebben wi j zo-
even al gesproken. Het is naar mijn me-
ning niet zo sportief om bij elk onder-
werp dit onderwerp te zien als de sluit-
post. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Artikelsgewijze behandeling 

De Voorzitter: Ik constateer, dat alle 
op het wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende worden 
ondersteund. 
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Voorzitter 

Beraadslaging over de beweegreden, 
waarop zijn voorgesteld: 

een amendement-Weijers c.s. (stuk 
nr. 15); 

een amendement-Nijpels c.s. (stuk 
nr. 96). 

De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De amendementen van het 
CDA en de VVD hebben dezelfde strek-
king. Overweegt de Minister, deze 
amendementen over te nemen? 

Minister ALbeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Waarom zouden wij er niet over 
stemmen in het kader van deze discus-
sie? 

De heer Weijers (CDA): Als u een 
stemming op prijs stelt, krijgt u een 
stemming! 

De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Er is nog een andere re-
den. Men gaat er gemakkelijk van uit 
dat men een normstelling heeft uitge-
sproken in de term 'menswaardige ar-
beid'. Wat moet je daaronder precies 
verstaan? Het is naar mijn mening een 
erg subjectieve zaak. Om die reden 
vraag ik mij af, hoe men de Minister 
kan vragen om een subjectief amende-
ment over te nemen. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij kunnen natuurlijk uren 
met elkaar discussiëren over de vraag 
wat 'subjectief' is. 

De Voorzitter: Ik begrijp dat het amen-
dement wordt bestreden. Daarmee is 
de kous af, wat de discussie betreft. 

De heer Weijers (CDA): Inderdaad, 
mijnheer de Voorzitter. Voor alle dui-
deiijkheid zeg ik echter nog dat de heer 
Nijpels en ik van deze twee amende-
menten één amendement wensen te 
maken. 

De Voorzitter: Wij merken dan wel bij 
de stemming welk nummer dit amen-
dement krijgt. Wij zien dan wel of een 
van de twee amendementen wordt in-
getrokken of dat er een nieuw amen-
dement komt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel 1 en het daarop voorge-
stelde amendement wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 2, waarop 
zijn voorgesteld: 

een amendement-Hartmeijerc.s. 
(stuk nr. 26); 

een amendement-Jansen c.s. (stuk 
nr. 55); 

drie gewijzigde'amendementen-Nij-
pelsc.s. (stuk nrs. 125,1, II en III); 

een gewijzigd amendement-Weijers 
c.s. (stuk nr. 169,1), waarop zijn voor-
gesteld: 

een sub-amendement-Jansen c.s. 
(stuknr. 180) en 

een sub-amendement-Wessel-Tuin-
strac.s. (stuknr. 181). 

De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Aangezien het amende-
ment-Weijers, voorkomende op stuk 
nr. 169, het amendement van me-
vrouw Wessel en mij heeft opgeslorpt, 
trekken wi j de amendementen, voor-
komende op stuk nr. 125 in. 

De Voorzitter: Aangezien de gewijzig-
de amendementen (stuk nrs. 125,1, II 
en III) zijn ingetrokken, maken ze geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Heeft de Minister het 
amendement, voorkomende op stuk 
nr. 169, overgenomen? 

De heer Jansen: Mijnheer de Voorzit-
ter! Voordat de Minister hierop gaat 
antwoorden, moet ik een opmerking 
maken. Ik heb de machinerie in wer-
king gezet om een subamendement op 
het amendement-B. Bakker/Weijers 
c.s., voorkomende op stuk nr. 169, in te 
dienen. Dat subamendement heeft tot 
strekking, het vierde lid te doen verval-
len. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Laten wij nuchter zijn; het 
amendement wordt bestreden. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik trek ons amendement, 
voorkomende op stuk nr. 26, in, omdat 
het duidelijk is dat het amendement, 
voorkomende op stuk nr. 169, toch een 
verbetering inhoudt ten opzichte van 
het amendement dat wij zelf hebben 
ingediend. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Hartmeijer c.s. (stuk nr. 26) is in-
getrokken, maakt het geen onderwerp 
van de beraadslaging meer uit. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Voor alle dui-
delijkheid zeg ik nog even dat ik bij de 
griffie een subamendement heb gede-
poneerd op het amendement, voorko-
mende op stuk nr. 169. Het gaat daar-
bij over het vijfde lid van artikel 2. Dat 
lid wordt vervangen door de oorspron-
kelijke tekst van het amendement dat 
is te vinden op stuk nr. 69, in combina-
tie met het amendement, voorkomen-
de op stuknr. 149. Datwasdeoor-
spronkelijke tekst van het CDA die 
voor ons lag. Ik dien het subamende-

ment in, omdat ik er in genen dele van 
overtuigd ben door het betoog van de 
Minister dat het burgerpersoneel en 
de militairen die niet in een gevechts-
situatie verkeren, bij deze wet moeten 
worden uitgezonderd. Ik beveel het 
subamendement alsnog bij de Kamer 
aan. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel 3 en de daarop voorgestel-
de amendementen 4 en de daarop 
voorgestelde amendementen 5 en de 
daarop voorgestelde amendementen 
6 en 6a, 6b en de daarop voorgestelde 
amendementen 7 en de daarop voor-
gestelde amendementen 8 en de 
daarop voorgestelde amendementen 
9 tot en met 11 wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 12, waarop 
zijn voorgesteld: 

een amendement-Weijers c.s. (stuk 
nr. 20); 

twee amendementen-Moor c.s. (stuk 
nr. 41,1 en II); 

een gewijzigd amendement-Moor 
c.s. (stuknr. 141); 

een nader gewijzigd amendement-
Nijpels c.s. (stuk nr. 165); 

twee gewijzigde amendementen-Jan-
sen c.s. (stuk nr. 166,1 en II); 

een gewijzigd amendement-Jansen 
c.s. (stuk nr. 167); 

een amendement-Moor c.s. (stuk nr. 
171). 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik gebruik graag de be-
raadslaging over artikel 12 om in te 
gaan op twee punten van het ant-
woord van de Minister. 

Ik heb gesproken over het instem-
mingsrecht van de commissie respec-
tievelijk de ondernemingsraad. Ik heb 
gezegd dat dit recht is neergelegd in 
artikel 12, lid 6, voor regelingen gericht 
op veiligheid, welzijn en gezondheid. 
Ook heb ik opgemerkt dat het mij niet 
wel mogelijk lijkt, dit instemmings-
recht in al zijn omvang uit te oefenen, 
wanneer hieraan te pas komen de in-
vesteringen die met hetzelfde doel 
worden verricht. Ik meen dat voor dit 
type investeringen instemmingsrecht 
noodzakelijk is. Ik ben niet zover ge-
gaan dat ik sprak over investeringen 
gericht op de veiligheid, de gezond-
heid of het welzijn van werknemers. 
Dan zouden alle investeringen eronder 
vallen en zou de discussie die over de 
Wet op de ondernemingsraden is ge-
voerd, zijn herhaald. 

Over dit type investeringen vraag ik 
graag een uitspraak van de Kamer in 
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Jansen 

verband met toekomstige aanpassin-
gen van de Wet op de ondernemings-
raden. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Jansen 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de uitoefening van 
het instemmingsrecht van de onderne-
mingsraad met betrekking tot een re-
geling op het gebied van de veiligheid, 
de gezondheid of het welzijn in ver-
band met de arbeid, niet goed moge-
lijk is indien de ondernemer niet te-
vens de instemming van de onderne-
mingsraad behoeft voor het doen van 
een belangrijke investering ten behoe-
ve van de veiligheid, de gezondheid of 
het welzijn van de werknemer; 

verzoekt de Regering, een daartoe 
strekkende aanpassing van de Wet op 
de ondernemingsraden te bevorderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 183(14 497). 

De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het tweede punt is het initi-
atiefrecht van de ondernemingsraad 
respectievelijk de commissie veilig-
heid, gezondheid, welzijn. In eerste 
termijn heb ik gevraagd of het niet ele-
gant is, als een dergelijke commissie 
of de ondernemingsraad een initiatief-
recht heeft om maatregelen op het ge-
bied van veiligheid, gezondheid en 
welzijn in de arbeid voor te stellen. Het 
is bekend dat de commissie of de on-
dernemingsraad in zo'n geval een aan-
wijzing van de inspecteur kan vragen. 
Langs deze weg kunnen maatregelen 
worden bewerkstelligd. Het lijkt mij 
echter dat het veel fraaier zou zijn wan-
neer de Minister kon duidelijk maken 
dat, wanneer de commissie of de on-
dernemingsraad een dergelijk voorstel 
doet, dus op eigen initiatief tot een 
voorstel komt, een afwijzend besluit 
van de werkgever, de ondernemer, in 
zo'n geval dezelfde procedure moest 
doorlopen als die welke is neergelegd 
in artikel 12, lid 9 voor besluiten van de 
ondernemer. Dat wil dus zeggen dat er 
dan de mogelijkheid van beroep tegen 
zo'n afwijzend besluit is enzovoort. 

Ik merk dat het nog niet duidelijk is. 
Ik zal het opnieuw proberen. In artikel 
12, lid 9, is omschreven wat er gebeurt 
wanneer de ondernemer geen instem-
ming van de ondernemingsraad krijgt 
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voor een door hem vastgestelde rege-
ling . Dan is beroep mogelijk enzo-
voort. Dat gaat om besluiten die berus-
ten op een voorstel van de onderne-
mer om te komen tot een regeling op 
het gebied van veiligheid, gezondheid 
en welzijn. Mijn voorstel is nu, dat het 
mogelijk zou moeten zijn dat vanuit de 
ondernemingsraad dan wel de com-
missie een initiatief werd genomen 
om tot zo'n regeling te komen en dat 
een afwijzende beslissing van de on-
dernemer aan precies dezelfde proce-
dure onderworpen wordt als een zelf-
standig besluit van de ondernemer ge-
richt op het treffen van regelingen die 
hijzelf bedenkt. 

De heerWeijers (CDA): Voor deduide-
lijkheid: Als u in onze gedachte treedt 
van het instemmingsrecht, gaat dan 
dezelfde redenering op? 

De heer Jansen (PPR): Ja. 

De heerWeijers (CDA): Hoe werkt dat 
dan? Dan is er toch een overleg binnen 
de onderneming en men bereikt al of 
niet overeenstemming? 

De heer Jansen (PPR): Ik moet een 
kronkel maken. 

De heerWeijers (CDA): Dat gevoel had 
ik ook. 

De heer Jansen (PPR): Ik geef direct 
toe dat ik een kronkel maak. Ik zal het 
nog eens proberen ui t te leggen. 

De situatie is nu zo dat de onderne-
mer/werkgever een regeling kan voor-
stellen. Voor zo'n regeling behoeft hij 
de instemming van de ondernemings-
raad. Dat is duidelijk. Nu is bij mij de 
behoefte ontstaan het mogelijk te ma-
ken dat een onderneningsraad of een 
commissie zelf een regeling voorstelt, 
zelf ergens toe komt en dan niet, wan-
neer de ondernemer die regeling af-
wijst, de weg behoeft te bewandelen 
van het vragen van een aanwijzing via 
de inspecteur. Ik zou het eleganter vin-
den .... Is het tot zover duidelijk? 

De heer Weijers (CDA): Ik snap dit punt 
niet. Wij gaan praten over een onder-
neming waar een jaarplan verplicht is. 

De heer Jansen (PPR): Maar een jaar-
plan wordt opgesteld door de onder-
nemer. 

De heerWeijers (CDA): Ja. Maar in de 
ondernemingsraad zit niet een stelletje 
slapers. Als de ondernemer met een 
plannetje komt, zullen zij ongetwijfeld 
tegen hem zeggen: Hoor eens, mijn-
heer de ondernemer, wi j vinden dat dit 
eigenlijk in het jaarplan moet. Daar-
over ontstaat dan een verschil van op-
vatting. 

De heer Jansen (PPR): En dan? 

Arbeidsomstandigheden 

De heer Weijers (CDA): Dan geeft de 
ondernemingsraad niet zijn instem-
ming op het jaarplan, want het wordt 
niet geamendeerd overgenomen. 

De heer Jansen (PPR): Waar het mij 
om gaat, als ik even in uw voorbeeld 
denk, is een amenderingsrecht van de 
ondernemingsraad op het jaarplan. 

De heer Weijers (CDA): Nogal wiedes. 

De heer Jansen (PPR): Maar dat is er 
op dit moment niet. Als de onderne-
mingsraad zegt: Die of die zinsnede of 
die en die passage uit het jaarplan be-
valt ons niet, wij maken daar bezwaar 
tegen, dan zegt de ondernemer: Dat 
kan zijn. Het enige wat er dan gebeurt 
is dat je een heel moeilijke situatie 
krijgt. De ondernemingsraad moet op 
zijn strepen gaan staan en moet zeg-
gen: Dan stemmen wi j niet in met het 
hele jaarplan, terwijl het meningsver-
schil zich misschien afspeelde op een 
niet zeer belangrijk aspect. Je krijgt 
heel merkwaardige situaties en die wil 
ik voorkomen door een stuk initiatief-
recht bij een ondernemingsraad of een 
commissie te leggen. In dat initiatief-
recht voorziet het wetsontwerp op dit 
moment in het geheel niet. 

Dan zeg ik: Nou moet ik een kronkel 
maken. Die kronkel komt erop neer 
dat, wanneer de ondernemingsraad 
een voorstel doet op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en welzijn en 
de werkgever beschikt daarop afwij-
zend, hij verklaart dat hij het niet doet, 
dit besluit van de werkgever gelijk 
wordt gesteld met een besluit dat hij 
zou nemen wanneer hij zelf een rege-
ling wilde invoeren. Je krijgt dan de-
zelfde soort procedure, die valt onder 
lid 9. 

De heerWeijers (CDA): Het klinkt mi j 
bar ingewikkeld in de oren. 

De heer Jansen (PPR): Het is ook inge-
wikkeld. 

De heerWeijers (CDA): Maargoed, er 
zijn kranten die elke dag met Kronkels 
gevuld worden, heb ik inmiddels be-
grepen. Ik zie het nog niet helemaal zit-
ten en ik geef er op dit moment geen 
oordeel over. Naar mijn gevoel maakt 
u de hele proceduregang nodeloos in-
gewikkeld. 

De heer Jansen (PPR): Als u eensinv 
pele proceduregang weet te beden-
ken, zal ik u zeer erkentelijk zijn. En als 
de Minister bewerkstelligt dat een en 
ander in de wet terechtkomt, ben ik 
nog veel dankbaarder. 

De heerWeijers (CDA): Wij praten op 
dit moment als het ware in de sche-
mer. Wij hebben niet de indruk dat het-
geen ons voor ogen staat, namelijk het 
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Jansen 

instemmingsrecht, een politieke meer-
derheid zal weten te halen. Wij praten 
dus toch al over iets schimmigs. 

De heer Jansen (PPR): Neen, want u 
wijst bij voorbeeld niet artikel 12, lid 6, 
af. 

De heerWeijers (CDA): Het gaat om 
het instemmingsrecht. Ik heb uit de 
discussies op dit moment niet begre-
pen, dat er een duidelijke meerderheid 
in dit huis is die ons amendement in 
dat opzicht zal steunen. Uw redenering 
gaat wat dat betreft helemaal de mist 
in. 

De heer Jansen (PPR): Ik denk toch dat 
wi j langs elkaar heen praten. Ik heb 
zoeven gesproken over een instem-
mingsrecht voor investeringen. Dat 
onderwerp is wat mij betreft afgehan-
deld. Daar heb ik een motie over inge-
diend en daar praat ik niet meer over. 

Ik praat nu over regelingen, gericht 
op veil igheid, gezondheid en welzijn in 
de arbeid. Daarover is in de wet artikel 
12, lid 6, opgenomen. Dat artikel regelt 
dat, als de werkgever zo'n regeling 
voorstelt, de instemming van de on-
dernemingsraad resp. de commissie 
nodig is. Dat is als het ware een posi-
tieve daad van de werkgever. Ik draai 
nu de situatie om en zeg: gesteld dat 
de ondernemingsraad resp. de com-
missie met een voorstel komt om een 
regeling te treffen, dan kan de werkge-
ver dat voorstel afwijzen. De weg die 
de commissie dan open staat, is het 
vragen van een aanwijzing. Gebeurt 
het naar aanleiding van de discussie 
over het jaarplan, dan kan zij weigeren 
in te stemmen met dat jaarplan. Dat 
geeft onfrisse situaties en moeilijke 
toestanden. 

Welnu, mijn gedachte - naar ik 
hoop, zal de Minister die wil len over-
nemen - is nu, dat het besluit van de 
werkgever om 'neen' te zeggen aan 
een zelfde procedure wordt onderwor-
pen als een besluit van de werkgever 
om zelf een regeling te treffen. Dat wi l 
zeggen dat hij de instemming nodig 
heeft van de ondernemingsraad inge-
volge artikel 12, lid 9. 

Ik bestrijd niet dat het een wat ge-
wrongen constructie is, maar ik zie op 
dit moment geen eenvoudiger weg 
om iets van het initiatiefrecht dat ik zo 
graag zou wil len, te realiseren. 

De heer Bakker (CDA): Ik verwacht 
daarvan dat de geschillen aanzienlijk 
gaan toenemen. Je krijgt dan te maken 
met de situatie, dat ondernemingsra-
den vele ideeën langs die weg er als 
het ware doorheen zouden kunnen du-
wen. En dat is natuurlijk ook de bedoe-
ling van de heer Jansen. 

De heer Jansen (PPR): Dat is heel dui-
delijk de bedoeling. Dat hebt u goed 
aangevoeld. 

De heer Bakker (CDA): Dat lijkt mij in 
strijd met de geest van de wet, want 
die gaat uit van samenwerking. Er 
moet overleg zijn. Waar een bepaald 
minimumniveau niet aanwezig zou 
zijn, kan via aanwijzing resp. eis de 
zaak recht getrokken worden. Het ni-
veau daarboven is een groeiproces, 
waarbij partijen praten, instemmings-
recht mogelijk is en dergelijke. U wilt 
nu naar één van de twee partijen de 
mogelijkheid geven dat zij via initia-
tiefrecht als het ware haar zin kan 
doordri jven, terwij l de andere partij, 
de werkgever,... 

De heer Jansen (PPR): U zegt het ver-
keerd. Ik wil het niet naar één partij 
hebben, maar naar twee. Het is nu 
naar één partij in het ontwerp opgeno-
men, maar ik wi l dat de andere partij 
het ook heeft. 

De heerWeijers (CDA): En wat wi l t u 
dan precies in het wetsontwerp heb-
ben? 

De heer Jansen (PPR): Ik wi l het nog 
wel een keer uitleggen, maar de heer 
Bakker heeft het begrepen! 

De heerWeijers (CDA): Als hij hetbe-
grijpt, moet ik het ook begrijpen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden zich 
bij interrupties te beperken tot verzoe-
ken om verheldering. Daarna kan ie-
dereen voor bestrijding van de ge-
dachtengang van de heer Jansen het 
woord krijgen. 

De heer Bakker (CDA): De heer Jansen 
denkt gelijkwaardigheid te bereiken. In 
de onderneming ligt echter een be-
paalde verantwoordelijkheid bij de 
werkgever. Dat verandert de heer Jan-
sen. Naar mijn idee zal het leiden tot 
polarisatie. 

De heer Jansen (PPR): De vrees dat 
polarisatie zal optreden is gebaseerd 
op gebrek aan vertrouwen in de be-
reidheid tot samenwerking in de on-
derneming. Polarisatie kan langs de 
andere weg ook ontstaan. 

De heer Van Dis (SGP): Hoe verhoudt 
het initiatief van de heer Jansen zich 
tot het in de wet opgenomen 'redelij-
kerwijs'? 

De heer Jansen (PPR): Dat is helemaal 
geen probleem. Geeft een onderne-
mer een negatieve beschikking op een 
initiatief en krijgt hij op dat besluit 
geen instemming van de onderne-
mingsraad, dan kan hij in beroep gaan. 
Dan kan hij zich beroepen op het 'rede-
lijkerwijs'. 

De heer Bakker (CDA): Gaan wi j deze 
weg, dan kun je onmiddelli jk vergelijk-
bare wegen gaan ten aanzien van in-
vesteringen, personeel, kortom het ge-
hele veld van het ondernemingsge-
beuren. 

De heer Jansen (PPR): Toen ik sprak 
over instemmingsrecht ten aanzien 
van investeringen gericht op veilig-
heid, gezondheid en welzijn heb ik ge-
zegd, dat ik mijn motie veel verder had 
kunnen uitbreiden. Ik had een betoog 
kunnen houden over alle investerin-
gen. Alle investeringen hebben im-
mers te maken met veiligheid etc. Ik 
heb dat echter bewust niet gedaan. 
Vanzelfsprekend is die parallel te trek-
ken. Had ik mij gericht op het hele ter-
rein, dan had ik moeten wachten op 
een herziening van de Wet op de on-
dernemingsraden. Ik onderken de pa-
rallel. Dat beoog ik echter niet met het 
initiatiefrecht dat ik op dit moment 
graag toegekend zou zien. Ik zie dat 
slechts in het kader van de wetgeving 
waarover w i j thans spreken. Dat wi l 
niet zeggen, dat ik het een andere keer 
niet anders zou wil len. Dat is echter 
een geheel andere zaak. 

D 
Minister Albeda: Als ik de heer Jansen 
goed begrijp, gaat het om twee zaken. 
In de eerste plaats wi l hij dat een in-
stemmingsrecht van de onderne-
mingsraad of -commissie aanwezig is 
met betrekking tot investeringen voor 
veiligheid en bevordering van het wei-
zijn. Naar mijn mening kan die niet 
strekken tot de doelstelling die de heer 
Jansen voor ogen heeft, omdat de in-
stemming er in het algemeen wel zal 
zijn. Het probleem is veeleer dat de on-
dernemingsraad in veel gevallen meer 
zal wil len dan de werkgever. Ik zie niet 
helemaal wat de zin is van dit instem-
mingsrecht. 

Het tweede punt is het initiatief. 
Naar mijn mening zal een initiatief van 
een ondernemingsraad of -commissie 
in de eerste plaats kunnen leiden tot 
een verzoek om wetstoepassing als 
het om een interpretatie van de Ar-
beidsomstandighedenwet gaat. Daar-
toe zullen de meeste technische voor-
zieningen bij de investeringen worden 
gerekend. In dat geval is het aan de 
overheid om de wet te interpreteren. 
De bedrijfscommissie heeft die taak 
niet. In de visie van de heer Jansen zou 
de bedrijfscommissie nu juist weer 
wel die rol moeten spelen. 

Heeft het initiatief daarentegen be-
trekking op een procedure, dan geldt 
al het instemmingsrecht. Het gaat dan 
echter om regelingen die geen betrek-
king hebben op technische maatrege-
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Albeda 

len bij investeringen. Dat is een terrein 
waartoe de bed rijfscommissie weer 
wel is toegerust. Ik heb aan beide 
voorstellen van de heer Jansen geen 
behoefte. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Over het eerste punt be-
staat duidelijk een verschil van opvat-
ting tussen de Minister en mij. 

Wat betreft het instemmingsrecht 
met investeringen doet zich inderdaad 
de situatie voor zoals de Minister die 
schetst. Ik kan mij echter ook goed si-
tuaties voorstellen waarbij er voor de 
ondernemingsraad redenen zijn niet 
met een investering in te stemmen, 
ook al past die in een regeling, omdat 
de aard van de investering niet is zoals 
zij die wil len enz. 

De situatie wat betreft het initiatief-
recht die de Minister schildert is de si-
tuatie die ontstaat wanneer door de 
werkgever een bepaalde regeling is 
voorgesteld. Het is mij erom te doen 
op de een of andere manier een weg te 
zoeken om ook een voorstel van de on-
dernemingsraad, respectievelijk van 
de commissie tot gelding te kunnen 
brengen. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het lijkt mij duidelijk dat de onder-
nemingsraad of de commissie altijd 
een voorstel kan doen. In die zin heb-
ben zij het initiatiefrecht. Het hangt 
verder af van de materie waarover het 
gaat welke rechten de ondernemings-
raad daarmee heeft. Als het werkelijk 
gaat om een interpretatie, toepassing 
van de wet, dan vraagt hij toepassing. 
Voor het overige kan het alleen gaan 
over procedures en daarover is in-
stemming noodzakelijk. Er zit, dunkt 
mij, toch een misverstand tussen ons. 

De heer Jansen (PPR): U i t w a t d e M i -
nister zegt begrijp ik in ieder geval dat 
hij op zich gunstig staat tegenover initi-
atieven die door commissies of on-
dernemingsraden worden genomen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel 13 en het daarop voorge-
stelde amendement en over artikel 14 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over het nader gewij-
zigde amendement-B. Bakker c.s. (stuk 
nr. 163, II) tot invoeging van een arti-
kel 14a. 

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een vraag herhalen 
die ik al in eerste aanleg aan de Minis-

ter heb gesteld, maar waarop ik geen 
antwoord heb gehad. Ik heb de Minis-
ter gevraagd of hij kon toezeggen dat 
hij zo spoedig mogelijk in overleg zou 
treden met de bewindslieden van 
Volksgezondheid om te bekijken hoe 
die opleiding tot bedrijfsarts zo snel 
mogelijk van de grond kan komen. Wij 
kennen nu niet de situatie dat, zoals 
oorspronkelijk in ons amendement 
werd voorgesteld, reeds in de over-
gangstijd ieder bedrijf moet zijn toege-
rust met, respectievelijk moet zijn aan-
gesloten bij een gezondheidsdienst. 
Wij hadden begrip voor het praktische 
argument dat onder andere door de 
Minister is ingebracht, namelijk dat er 
niet voldoende artsen beschikbaar 
zijn. 

Ik heb in eerste termijn herhaald.wat 
ik ook al in de openbare commissie-
vergadering had gezegd, dat er vol-
gens de boekjes over enige jaren een 
aanwas van artsen is te verwachten. 
Wij zijn van oordeel - wij dachten dat 
de Minister die mening ook was toege-
daan - dat er heel wat schort aan de 
huidige opleiding. Dat zien wi j als een 
van de oorzaken waarom op het ogen-
blik pas zo'n beetje als tiende keus, de 
heren medici bereid zijn als bedrijfs-
arts te gaan functioneren. Het zou een 
belangrijke steun kunnen zijn als de 
opleiding tot bedrijfsarts zou kunnen 
worden verbeterd. Dat zou een aantal 
aspirant-artsen er veel eerder toe kun-
nen brengen deze keuze te maken. Ik 
wijs dus nogmaals op mijn verzoek, 
hierover met de betrokken bewindslie-
den in overleg te treden. 

Minister Albeda: Ik heb geen pro-
blèem met het voorstel van de heer 
Toussaint. 

D 
De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zit nog met een technisch 
probleem. Op dit moment behoort ar-
tikel 14 tot het eerste hoofdstuk van 
het wetsontwerp en artikel 14a valt on-
der een volgende hoofdstuk. Hernum-
mering lijkt mij hier een zinnige zaak. 
Dat was oorspronkelijk ook de bedoe-
ling van de beide indieners, maar door 
een misverstand heeft dit voorstel een 
andere nummering gekregen. Daarom 
stel ik voor die hernummering alsnog 
aan te brengen. Het wetsontwerp zal 
er daardoor beter gaan uitzien en een 
logischer volgorde vertonen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 15, waarop 
zijn voorgesteld: 

drie nader gewijzigde amendemen-
ten-B. Bakker c.s. (stuk nrs. 163, II, III en 
IV); 

een tweede nader gewijzigd amen-
dement-Wessel-Tuinstra c.s. (stuk nr. 
178). 

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vermoed dat sprake is 
van een misverstand. In ons amende-
ment nr. 163 wordt reeds verwezen 
wat het ontslagrecht van deskundigen 
betreft, naar de inhoud van artikel 6, 
lid 5. Op hetzelfde onderwerp heeft be-
trekking het amendement nr. 178. Ik 
heb de indruk, dat het dubbelop is, als 
nu een nieuw amendement wordt in-
gediend, dat betrekking heeft op het-
geen in ons amendement is onderge-
bracht. 

De heer Nijpels (VVD): Dat moeten wi j 
dan straks maar verder uitzoeken. 

Als het amendement van de heer 
Toussaint wordt aangenomen, blijft 
ons amendement overeind, omdat wi j 
een andere gedachte daarover hebben 
dan de heer Toussaint. Ons amende-
ment zal als een sub-amendement op 
het amendement van de heren B. Bak-
ker en Toussaint moeten worden be-
schouwd. 

De heer Toussaint (PvdA): Eerst moet 
dan worden gestemd over het amen-
dement, dat betrekking heeft op artikel 
6, lid 5. Ik meen, dat het niet onwaar-
schijnlijk is dat daarvoor een meerder-
heid is. Als wi j dan verwijzen naar de 
tekst van artikel 6, lid 5, dan verwijzen 
wi j in feite naar de geamendeerde 
tekst. 

De heer Nijpels (VVD): Dat is toch een 
schitterende gedachte. 

De heer Toussaint (PvdA): Amende-
ment nr. 178 is overbodig. 

De heer Nijpels (VVD): Neen, dat klopt 
niet. 

De Voorzitter: Dit is de laatste discus-
sie, die wij hierover hebben, tenzij her-
opening van de beraadslaging wordt 
gevraagd. Daarnaar moet nooit wor-
den gestreefd. Procedureel moet er 
natuurlijk wel voor worden gezorgd, 
dat men op alle eventualiteiten is voor-
bereid, dus zowel op verwerping van 
het eerste in stemming komende 
amendement als op aanneming daar-
van. 

De heer Bakker (CDA): Procedureel 
kan het kloppend worden gemaakt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel 16 en de daarop voorge-
stelde amendementen, 17 en het daar-
op voorgestelde amendement, 18 en 
de daarop voorgestelde amendemen-
ten, invoeging van een artikel 18a, arti-
kel 19 en de daarop voorgestelde 
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Voorzitter 

amendementen, 20 en de daarop voor-
gestelde amendementen en 21 wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 22, waarop 
zijn voorgesteld twee tweede nader 
gewijzigde amendementen-Toussaint 
c.s. (stuknrs. 170,1 en II). 

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen ik enige tijd geleden 
dit amendement ter sprake bracht, gaf 
de Minister geen commentaar. Ik ga 
ervan uit: Wie zwijgt stemt toe. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik weet het niet precies, maar ik 
neem aan, dat het een van de amende-
menten is, waarover in de OCV is ge-
sproken. 

De heer Toussaint (PvdA): In de OCV's 
is over allerlei amendementen ge-
sproken. Dit amendement heeft gelei-
delijk aan steeds meer staartjes gekre-
gen. Het gaat over de vraag, aan wie 
de uitslag van een geneeskundig on-
derzoek, dat door derden is ingesteld, 
ter beschikking komt? Met 'derden' be-
doel ik de Arbeidsinspectie. Aanvanke-
lijk stond er: aan belanghebbenden. 
Wij hebben ervan gemaakt: aan de 
werknemer, diens huisarts en de be-
drijfsarts. 

De heer Nijpels had eraan toege-
voegd 'en aan de werkgever, voor zo-
ver het arbeidsomstandigheden be-
treft'. Wij hebben daarop gesteld, dat 
de bodem uit onze intentie was ge-
haald, namelijk privacy en emancipa-
tie van de werknemer. Wij hebben nu 
een nieuw amendement, voorkomend 
op stuk nr. 170, ingediend. Daarop is 
aan het staartje van de heer Nijpels 
een nieuw staartje toegevoegd: name-
lijk 'met uitsluiting van gegevens van 
persoonlijke aard, betrekking hebbend 
op de werknemer'. Dat geheel is in-
middels mede ondertekend door de 
heer Nijpels himself. 

Dit hele onderwerp is besproken in 
de openbare commissievergadering, 
maar er is aanleiding voor mij erop te-
rug te komen, omdat van de kant van 
de Minister enige bedenkingen te 
voorschijn kwamen. Hij verwees toen, 
naar ik meen, naar de artsen enzo-
voort. De Minister heeft nu niets ge-
zegd. Ik ga ervan uit: Wie zwijgt, stemt 
toe. Ik neem aan dat hij geen bezwaar 
heeft tegen het amendement, zoals het 
nu aan alle kanten is ingepakt en aan-
gekleed. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik herinner mij dat dit een zaak was 

van het ambtsgeheim en ik geloof dat 
door de laatste toevoeging aan de 
staart dat probleem weg is. 

De heer Weijers (CDA): Dus u neemt 
het amendement over? 

Minister Albeda: Ik wacht de stem-
ming af. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 23 tot en met 28, 29 
en het daarop voorgestelde amende-
ment, 30 en 31 wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 32, waarop 
zijn voorgesteld: 

vijf gewijzigde amendementen-Nij-
pelsc.s. (stuknr. 137, II to ten met V); 

drie gewijzigde amendementen-
Weijers c.s. (stuk nr. 142,1 tot en met 
III). 

D 
De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb een vraag aan de 
heer Weijers. Ik was onder de indruk 
van een zin uit zijn betoog die luidde: 
'Als wetgever bieden wi j hen een 
goed stuk gereedschap via deze wet. 
Het maatschappelijk t immerwerk moe-
ten zij zelf verrichten.'. 

Ik vond dat een prachtige zin en een 
goed uitgangspunt om het wets-
ontwerp in te plaatsen. Ik ben nu een 
beetje verwonderd over de amende-
menten, die de fractie, waartoe de 
heer Weijers behoort, heeft ingediend. 
In deze amendementen, voorkomende 
op stuk nr. 137, wordt niet aangege-
ven, dat het t immerwerk door de soci-
ale partners moet worden gedaan, 
maar het wordt weer in handen gege-
ven van de Minister, casu quo de Ar-
beidsinspectie. 

D 
De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb bij de algemene be-
raadslaging duidelijk aangegeven, dat 
welzijn een breed en belangrijk terrein 
is en dat het wel degelijk denkbaar is 
dat daarop aanwijzingen zouden moe-
ten volgen. Dat betekent niet, dat werk-
gevers en werknemers niet samen aan 
de slag kunnen. Het zou goed zijn, als er 
helemaal geen aanwijzingen meer no-
dig zouden zijn. 

Ik wil ook nog een vraag stellen aan 
de Minister in verband met zijn betoog 
in eerste termijn. De tekst van ons 
amendement is zodanig dat de moge-
lijkheid van aanwijzing ruimer wordt, 
terwijl de heer Nijpels een andere kant 
uit wi l . Wij hebben daarmee artikel 11 
eigenlijk laten wegvallen. Artikel 11 
houdt als het ware in de samenwer-
king die verplicht is tussen werkgevers 

en werknemers. Daarop kan men 
moeilijk een aanwijzing geven. Daarop 
wilde ik graag commentaar van de Mi-
nister hebben. Ik zie nu dat artikel 11 
zelf onder lid 7 valt, dat wi j wil len laten 
vervallen. 

D 
De heer Nijpels (VVD): Ik heb nog 
steeds geen antwoord gekregen op 
mijn vraag. Ik ben het natuurlijk vol-
strekt met de heer Bakker eens, dat 
welzijn een zeer belangrijke zaak is. 
Waar het hier echter om gaat, is dat de 
inspectie zelfstandig de bevoegdheid 
krijgt, aanwijzingen te geven. Wij v in-
den echter dat de werkgevers en de 
werknemers gezamenlijk moeten be-
palen wat welzijn inhoudt. Met andere 
woorden: Laat hen eventueel vragen 
om een aanwijzing. 

De heer Bakker (CDA): Wij kennen bij 
veiligheid en gezondheid wel de mo-
gelijkheid van aanwijzing zonder dat 
werknemers daarom vragen. In de on-
dernemingen zijn situaties denkbaar, 
dat de werknemers onder druk staan 
of hun rechten niet kennen. Ik zie niet 
goed, waarom u ten aanzien van vei-
ligheid en gezondheid wèl meegaat en 
ten aanzien van het welzijn de werkne-
mers die achtergestelde positie wi l t 
geven. 

De heer Nijpels (VVD): Voor de situ-
atie, dat de werknemers hiervan geen 
gebruik durven te maken, hebben wi j 
in het wetsontwerp nu juist een bepa-
ling opgenomen, die de vakbeweging 
de mogelijkheid geeft, om aanwij-
zingen te vragen. Bovendien, als de 
angst van de werknemer voor het vra-
gen van bepaalde maatregelen uit-
gangspunt voor deze wetgeving is, 
denk ik dat wij op de verkeerde weg 
zitten. Ik ga ervan uit dat de werkne-
mer zo geëmancipeerd is, dat hij zich 
niet door een boze werkgever zal laten 
weerhouden. 

De heer Bakker (CDA): Ik heb toch het 
gevoel dat de heer Nijpels om het pro-
bleem heen loopt. Hij beantwoordt 
niet de vraag, waarom hij voor welzijn 
een andere invulling wi l dan voor vei-
ligheid en gezondheid. 

De h§er Nijpels (VVD): Ik wi l geen an-
dere invulling voor welzijn hebben. Ik 
vind alleen dat de werkgever en de 
werknemer gezamenlijk moeten bepa-
len, wat welzijn is en dat de overheid 
niet dient uit te maken wat voor werk-
nemers X, Y welzijn inhoudt. 

De heer Bakker (CDA): Als de heer Nij-
pels hetzelfde wi l , gaat hij met ons 
amendement mee. Wij trekken dit ge-
lijk op en maken deze uitzondering 
niet. 
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Voorzitter 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 33, 34, 34a, 35, 36 en 
de daarop voorgestelde amendemen-
ten, 37 en de daarop voorgestelde 
amendementen, 38 en het daarop 
voorgestelde amendement 39 en de 
daarop voorgestelde amendementen, 
40 en de daarop voorgestelde amen-
dementen, 41,42 en het daarop voor-
gestelde amendement en 43 tot en 
met 52 wordt geen beraadslaging ge-
voerd. 

Beraadslaging over artikel 53, waarop 
zijn voorgesteld: 

een amendement-Weijers c.s. (stuk 
nr. 87), waarop is voorgesteld een 
sub-amendement-Hartmeijer c.s. (stuk 
nr. 158); 

een amendement-B. Bakker c.s. 
(stuknr. 15011); 

een gewijzigd amendement-Weijers 
c.s. (stuknr, 169,111). 

De heer Bakker (CDA); Mijnheer de 
Voorzitter! Gehoord de discussie zou-
den wi j ons amendement op stuk nr. 
87 wil len intrekken. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nu het CDA zo verstan-
dig is geweest, dit amendement in te 
trekken, trekken wi j natuurlijk het 
amendement op stuk nr. 158 ook in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment Weijers c.s. (stuk nr. 87) is inge-
trokken, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. Het sub-
amendement-Hartmeijer c.s. (stuk nr. 
158) is hierdoor vervallen. 

De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wijs erop, dat het amen-
dement op stuk nr. 150 een relatie 
heeft met ons amendement op stuk nr. 
163. Daarop staat nog stuk nr. 146, 
maar dat is het oude nummer. Dat 
staat mede in verband met de numme-
ring in artikel 14a. Op het moment dat 
wij hier de normale nummering gaan 
toepassen, zal dat amendement van-
zelf verdwijnen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 54, 55 en 56 en het 
daarop voorgesteld amendement 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 
De Voorzitter: Ik stel voor de stemmin 
gen te houden op woensdag 28 mei 
a.s. 

De heerNijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan er ruim voor de stern-
mingen een stemmingslijst verspreid 
worden? 

De Voorzitter: Ik heb daarom ook 
voorgesteld om pas over 14 dagen te 

stemmen. Er zal dan niet alleen een 
stemmingslijst zijn, maar ook een lijst 
van eventuele nadere amendementen 
of sub-amendementen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik had nog 
graag het oordeel van de Minister over 
de door mij ingediende motie op nr. 
173 over de invoering van Arbo-dien-
sten op de departementen. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn nog wel meer moties 
waarover de Minister nog geen oor-
deel heeft gegeven. 

De Voorzitter: De Minister kan natuur-
lijk ook een preadvies geven vooraf-
gaande aan de stemmingen of schrif-
telijk. 

Minister Albeda: Ik geef daar de voor-
keur aan, mijnheer de Voorzitter, maar 
ik wil nog wel een opmerking maken 
over het amendement van mevrouw 
Wessel over Defensie. Er moet toch 
sprake zijn van een klein misverstand, 
want zij heeft gezegd dat er bij Defen-
sie toch grote groepen burgerperso-
neel werken die zonder meer onder de 
wet zouden moeten vallen. Dat is juist, 
maar in het ontwerp is dan ook tot uit-
drukking gebracht dat het burgerper-
soneel van Defensie behoort tot het 
burgerlijk overheidspersoneel en daar-
mee valt onder de ja-tenzij-construc-
tie. Ook het amendement op stuk nr. 
169 bevat eenzelfde bepaling in art. 2, 
lid 2. Die afwijkende positie van Defen-
sie heeft alleen betrekking op arbeid 
die wordt verricht door militairen. Wei-
licht kan mevrouw Wessel met deze in-
formatie haar amendement nog eens 
heroverwegen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Het is inder-
daad een verduideli jking, maar zij 
maakt mijn amendement toch niet he-
lemaal overbodig, want er is dan toch 
nog de gewone militair die niet in een 
gevechtssituatie is en die toch ook be-
paalde arbeid verricht. Ik zal er in ieder 
geval verder over nadenken, maar 
vooralsnog handhaaf ik mijn amende-
ment. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De behandeling wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 21.45 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. twee Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de wetsontwerpen: 

Wijziging van de overgangsbepaling 
van de Wet van 19 maart 1980, Stb. 
124 (Wijziging van enkele bepalingen 
met betrekking tot de huur en verhuur 
van bedrijfsruimte) (16 182); 

Aanvulling van de Wet financieel 
statuut van het Koninklijk Huis tot re-
geling van de uitkeringen aan Prinses 
Juliana en haar echtgenoot (16183). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de er bij behorende stukken, zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, met de mededeling, 
dat zij zich in haar vergadering van 7 
mei 1980 heeft verenigd met het haar 
door de Tweede Kamer toegezonden 
voorstel van wet gedrukt onder num-
mer15 800-VI. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3°. de volgende brieven: 
drie, van de Minister van Buiten-

landse Zaken, ten geleide van teksten 
van akkoorden respectievelijk met de 
Bondsrepubliek Duitsland inzake in-
vordering van premies voor de sociale 
zekerheid, met België over de toepas-
sing der wederzijdse wetgeving op het 
punt der sociale verzekering en met 
Colombia inzake Tarieven en Handel; 

een, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
het accountantsrapport en de jaarreke-
ning over 1974 van het Academisch 
Ziekenhuis van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam; 

een, aan de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning over de wijziging van het Besluit 
huurprijzen woonruimte-

een, van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken, ten geleide van 
het jaarverslag 1979 over de toepas-
sing van de Colportagewet; 

een, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
ten geleide van het verslag 1978-1979 
van de Interdepartementale Commis-
sie voor Beleidscoördinatie ten behoe-
ve van Migranten uit Suriname en de 
Nederlandse Antillen (ICBM). 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te doen drukken en ze voor kennis-
geving aan te nemen; de bijgevoegde 
stukken liggen op de griffie ter inzage; 

4°. de volgende brieven: 
een, van de Minister-President over 

de 5 mei-viering (16005, nr. 5); 
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een, van de Staatssecretaris van 
Justitie, over de instelling van de Com-
missie Psychiatrische Therapeutische 
voorzieningen Gevangeniswezen 
(14102, nr. 26); 

een, van de Minister en de Staats-
secretaris van Financiën, met de Nota 
Aard en omvang van de belastingfrau-
de(16180); 

een, van de Staatssecretaris van Fi-
nanciën, inzake de kansspelbelasting 
(15 358, nr. 10). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

5°. de volgende adressen: 
een, van G. J. de Wi t te 's-Gravenha-

ge, met betrekking tot een naamswij-
ziging; 

een, van Maatschap exploitatie in de 
Zimmermanpolder te Goes, met be-
trekking tot kapitaalsbelasting. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

6°. de volgende brieven e.a.: 
een, van medewerkers en studenten 

van de P.A. 'De Klokkenberg', over de 
vestigingscriteria; 

een, van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland, over de financiële ge-
volgen van de provinciale indeling van 
de Waddenzee; 

een, van het College van Bestuur 
van de Katholieke Universiteit te Nij-
megen, met een motie inzake de maat-
regelen tegen Sacharov; 

een, van het Regionaal Centrum Bui-
tenlanders Zuid-Holland-west, over de 
toepassing van de Wet Arbeid Buiten-
landse Werknemers; 

een, van het College van Bestuur 
van de Universiteit van Amsterdam, 
met een motie over de instelling van 
een 'Voorbereidingscommissie ZWO-
projectfinanciering Technische Weten-
schappen'; 

een, van A. de Baas-Cupedo, over de 
sociale uitkeringen; 

een, van de Ondernemingsraad 
DSM, over de werkgelegenheidssitu-
atie bij het bedrijf; 

een, groot aantal, tegen de plannen 
voor een nieuwe vormgeving van het 
voortgezet onderwijs; 

een, van de algemeen secretaris 
RAI, over de verhoging van de motor-
rijtuigenbelasting; 

een, van het organisatiecomité 
'5 mei aktie', met een verklaring tegen 
het facisme; 

een, van de fam. Bosma, over de on-
geregeldheden op 30 april in Amster-
dam; 

een aantal, voor de jaarlijkse viering 
van 5 mei als Bevrijdingsdag; 

een, van de directeur van het Cen-
traal Opbouw Orgaan Surinamers, 
over de recente gebeurtenissen in Su-
riname; 

een aantal, over de uitkeringen aan 
oorlogsgetroffenen; 

een, van L. Worms, over zijn zakelij-
ke en persoonlijke belangen bij een be-
drijfsvoering; 

een, van het Actiecomité Lauwers-
meer, over de eventuele vestiging van 
een militair oefenterrein in de Mar-
newaard; 

een, van de Crisisgroep Weduw-
naars, met het jaarverslag 1979; 

een, van de Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van Vogels, over het 
behoud van de Oostvaarderplassen; 

een, van E. Geveke, met een afschrift 
van zijn brief aan de President van de 
Verenigde Staten van Amerika, over 
de acties ter bevrijding van gegijzel-
den in Teheran; 

een, van gedeputeerde staten van 
Overijssel, met een motie over de soci-
aal-economische ontwikkeling in 
Twente; 

een, van de P.v.d.A., afdeling Alme-
re, over de minimumuitkeringen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Heerhugowaard, over spoedige afron-
ding van de wetsontwerpen Antikraak-
wet en Leegstandwet; 

een, van oud-Minister In 't Veld van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
over de problemen rond het kraken 
van woningen; 

een, van de Verenigde Bedrijven 
Bredero NV, met het jaarverslag 1979. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

7°. de volgende afschriften van brie-
ven: 

een, van A. J. Rikhof, gericht tot de 
Vara, naar aanleiding van de rellen op 
de dag van de Troonswisseling; 

een, van de A-kring Utrecht C Be-
scherming Bevolking, gericht tot de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten, over de reorganisatie van de B.B.; 

een, van de wethouder van Sociale 
Zaken, Volksgezondheid en Bijzondere 
Groepen, van Rotterdam, gericht tot 
de Landelijke Organisatie Bijstand, 
over het beleid ten aanzien van de so-
ciale uitkeringen; 

een, van het bestuur van de Onder-
wijsraad, gericht tot de Staatssecre-
taris van Onderwijs en Wetenschap-
pen, over het niet aan de Tweede Ka-
mer doorzenden van het OPVO-advies. 

Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 

8°. de volgende academische proef-
schriften: 

van B. Nooteboom: 'Retailing: ap-
plied analyses in the theory of the 
f i rm ' ; 

van P. E. de Hen: 'Actieve en re-ac-
tieve industriepolitiek in Nederland'; 

van I. A. Agung gde Agung: 'Renvil-
Ie; als keerpunt in de Nederlands-lndo-
nesische onderhandelingen'. 

Deze proefschriften zijn opgenomen in 
de bibliotheek der Kamer. 
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