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N r . 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 23 mei 1980 

Bij de openbare behandeling van het wetsontwerp Arbeidsomstandighe-
denwet (14497) heb ik mij nog niet uitgesproken over een aantal van de in-
gediende moties. 

Voor de duidelijkheid lijkt het mij goed, dat ik u thans schriftelijk mijn visie 
geef op alle ingediende moties. 

1. Motie nr. 120 van de leden Jansen en Moor over artikel 15, eerste lid. 
Wet op de ondernemingsraden. 

Commentaar: 
Ik wijs er volledigheidshalve op dat de bepaling in artikel 15, eerste lid, van 

de Wet op de ondernemingsraden, inhoudende dat vaste commissies in 
meerderheid uit leden van de ondernemingsraad moeten bestaan, door de 
Kamer bij amendement in de wet is gebracht en dus uitdrukkelijk door de 
Kamer zelf toen is gewild. Indiende Kamer thans deze motie aanvaardt, ben 
ik van mijn kant evenwel bereid haar uit te voeren. 

2. Motie nr. 172var\ de leden B. Bakkeren Weijers inzake inwerkingtre-
ding van de wet. 

Commentaar: 
Tegen de voorgestelde jaarlijkse rapportage aan de Kamer omtrent de 

voortgang van de gefaseerde inwerkingtreding van de diverse onderdelen 
van de wet bestaat geen bezwaar. Ik ben bereid aan die inwerkingtreding ho-
ge prioriteit te verlenen. 

3. Motie nr. 173 van het lid Wessel-Tuinstra handelend over eigen Arbo-
diensten op de verschillende departementen en zo nodig gezamelijke Arbo-
diensten. 

Commentaar: 
De motie gaat ervan uit dat voor de centrale overheid gelijke verplichtin-

gen zullen moeten gelden als voor het bedrijfsleven. Aan de lagere publiek-
rechtelijke lichamen wordt evenwel in de motie niet gedacht. De motie 
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heeft ook gevolgen voor de Rijksgeneeskundige Dienst voor de gevallen, 
waarin er bij de departementen geen eigen Arbodienst in het leven kan wor-
den geroepen. Ik zal over de motie contact opnemen met de andere be-
windslieden en de Kamer van de resultaten daarvan op de hoogte stellen. 

4. Motie nr. 174 van de leden Hartmeijer en Wessel-Tuinstra handelend 
over samenhang tussen voorzieningen in het kader van de milieuwetgeving 
en het stelsel van het arbeidsveiligheidsrapport. 

5. Motie nr. 777van de leden Toussaint en Wessel-Tuinstra is van een ge-
lijke strekking, maar dan met betrekking tot de raakvlakken van de Arbeids-
omstandighedenwet met de algemene gezondheidszorg. 

Commentaar: 
Ik zal over deze zaken met mijn ambtgenoot van Volksgezondheid en Mi-

lieuhygiëne in nader overleg treden en zal de Kamer hierover rapporteren. 

6. Motie nr. 775van de leden Hartmeijer, Moor en Toussaint. Motie be-
oogt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad en de Commissies 
voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn met betrekking tot het jaarplan in 
studie te nemen en de Kamer daarvan op de hoogte te stellen. 

Commentaar: 
Ik ben bereid aan het in deze motie vervatte verzoek te voldoen. 

7. Motie nr. 776van de leden Moor, Jansen, Wessel-Tuinstra, Hartmeijer 
en Toussaint over de organisatie van de Arbeidsinspectie. 

Commentaar: 
Ik ben bereid te bevorderen, dat de Arbeidsinspectie voldoende wordt uit-

gerust. Zoals ik in de openbare vergadering al heb gesteld, acht ik de in de 
motie genoemde termijn van 5 jaar erg kort. Ik heb gezegd aan een termijn 
van ca. 8 jaar te denken. 

8. Motie nr. 783van het lid Jansen, stellend dat de ondernemer instem-
ming van de ondernemingsraad behoeft voor het doen van een belangrijke 
investering ten behoeve van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van 
de werknemer. Daartoe dient de Wet op de ondernemingsraden te worden 
aangepast. 

Commentaar: 
Ik wil deze motie ten sterkste ontraden en wel op drieërlei grond: 
a. De motie stelt een essentiële wijziging van de Wet op de onderne-

mingsraden voor; het is mijns inziens niet juist, dat deze in het kader van het 
wetsontwerp Arbeidsomstandighedenwet aan de orde wordt gesteld. 

b. De motie komt mij overigens ook onjuist en overbodig voor, omdat in-
vesteringen op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in 
de praktijk in verreweg de meeste gevallen het gevolg zullen zijn van of sa-
menhangen met een regeling op het gebied van de veiligheid, de gezond-
heid en het welzijn, welke regeling reeds aan instemming van de onderne-
mingsraad is onderworpen. Wordt instemming met de regeling niet verkre-
gen, dan is het praktisch ondenkbaar dat de investering toch plaats zal vin-
den. Afzonderlijk instemmingsrecht voor de investering is derhalve niet no-
dig. 

c. Ook als de hierboven geschetste samenhang tussen de investering en 
de regeling niet zou bestaan, lijkt het nog ongewenst om voor een investe-
ring op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn een re-
giem in te voeren dat afwijkt van wat voor alle andere investeringen geldt. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 
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