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De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor. 

Het amendement van de leden B. Bakker en Toussaint, voorkomende op 
het stuk nr. 163, word t als volgt gewi jz igd: 

I 

In onderdeel I, wo rd t de laatste zin van artikel 14a, zevende l id , als volgt 
gelezen: 

Op het beëindigen van de dienstbetrekking van de in de dienst werkzame 
deskundigen is artikel 2 1 , derde tot en met vi j fde l id , van de Wet op d e o n -
dernemingsraden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
de derde zin van het derde lid van laatstgenoemd artikel als volgt word t ge-
lezen: De kantonrechter verleent de toestemming slechts indien het hem 
aannemeli jk voorkomt dat de beëindiging geen verband houdt met het feit 
dat de deskundige zijn taak uitoefent met behoud van zijn zelfstandig oor-
deel op het gebied van zijn deskundigheid en van zijn onafhankel i jkheid ten 
opzichte van degene die aan het hoofd staat van het bedrijf of de inr icht ing 
waar in hi j werkzaam is. 

II 

In onderdeel IV, word t de laatste zin van artikel 15, vierde l id, als vo lgt ge-
lezen: 

Op het beëindigen van de dienstbetrekking van de in de dienst werkzame 
artsen en vorenbedoelde andere deskundigen is artikel 2 1 , derde tot en met 
vi j fde l id, van de Wet op de ondernemingsraden van overeenkomst ige toe-
passing, met dien verstande dat de derde zin van het derde lid van laatstge-
noemd artikel als vo lgt word t gelezen: De kantonrechter verleent de toe-
s temming slechts indien het hem aanneemli jk voorkomt dat de beëindiging 
geen verband houdt met het feit dat de bedrijfsarts onderscheidenl i jk de 
deskundige op het gebied van het welzi jn zijn taak uitoefent met behoud van 
zijn zelfstandig oordeel op het gebied van zijn deskundigheid en van zijn on-
afhankeli jkheid ten opzichte van degene die aan het hoofd staat van het be-
drijf of de inr icht ing waar in hij werkzaam is. 
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III 

Onderdeel VIIA wordt als volgt gelezen: 
In artikel 16, vijfde lid, wordt de laatste zin als volgt gelezen: 
Op het beëindigen van de dienstbetrekking van de in de dienst werkzame 

veiligheidskundige is artikel 21, derde tot en met vijfde lid, van de Wet op de 
ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat de derde zin van het derde lid van laatstgenoemd artikel als volgt wordt 
gelezen: De kantonrechter verleent de toestemming slechts indien het hem 
aannemelijk voorkomt dat de beëindiging geen verband houdt met het feit 
dat de veiligheidskundige zijn taak uitoefent met behoud van zijn zelfstandig 
oordeel op het gebied van zijn deskundigheid en van zijn onafhankelijkheid 
ten opzichte van degene die aan het hoofd staat van het bedrijf of de inrich-
ting waarin hij werkzaam is. 

Wessel-Tuinstra 
Nijpels 
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