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Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op, dat het terrein dat door dit 
wetsontwerp word t beslagen, wel zeer u i tgebreid is en dat er veel overhoop 
word t gehaald. Deze leden stelden een aantal vragen met betrekking tot de 
u i twerk ing van de Arbe idsomstandighedenwet in het algemeen. 

Dit wetsontwerp is zeker veel omvat tend, de definit ieve vormgev ing l igt 
niet op voorhand precies vast maar kan meer worden gekarakteriseerd als 
ontwikkel ingsproces. Als ik de opmerk ing van de P.v.d.A.-fractie dat er veel 
overhoop word t gehaald zo mag verstaan, ben ik dit met haar eens. Het 
spreekt daarbij dan ook bijna vanzelf dat met dit ontwikkel ingsproces vele ja-
ren zullen zijn gemoeid . Het wetsontwerp zal zeker op vele punten nog moe-
ten worden ui tgewerkt. Ik sluit niet uit dat daarbi j wel verschil len van me-
ning zullen optreden. Niet temin ver t rouw ik erop, dat bij de u i twerk ing een 
even grote mate van eensgezindheid zal bestaan als met betrekking tot de 
ui tgangspunten van het voorgestelde wetsontwerp. 

Voorts vroegen deze leden, of enig inzicht verschaft kan worden omtrent 
de invloed die de budgettaire druk uitoefent op de ui tbreiding van het perso-
neelsbestand die uit de invoering van de Arbe idsomstandighedenwet voort-
vloeit. 

Hierover w i l het volgende opmerken. Ten t i jde van de indiening van het 
wetsontwerp is ui tgegaan van een ui tbreid ing met een aantal van 200 mede-
werkers bij de invoer ing van de Arbeidsomstandighedenwet . Hierbij moet 
onder meer worden gedacht aan het ui tvoeren van nieuwe taken, zoals het 
over leg in het kader van de Arboraad en het onderhouden van contacten met 
de ondernemingsraden in de bedri jven. 

In het kader van de meerjarenraming is voorts een bedrag van f 3,5 min . 
opgenomen, als vo lgt verdeeld over de jaren 1979 t /m 1982: f 1 m i n ; f 1 m i n ; 
f 1 m i n ; f 0,5 min . De raming van deze post houdt in belangri jke mate ver-
band met de kosten van opleid ing als gevolg van het aanscherpen van de ei-
sen op het gebied van de arbeidsomstandigheden en de vei l igheid en ge-
zondheid van de werknemers in bedri jven. De Arbeidsinspect ie zal vo ldoen-
de moeten zijn geëquipeerd. De groei zal echter beheerst moeten plaatsvin-
den. De opnamecapacitei t , ook van de afdel ingen van het directoraat-gene-
raal van de Arbeid in Voorburg, speelt hierbi j een rol. Nieuwe medewerkers 
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moeten zich de basisfilosofie van de wet en andere werkwijzen eigen maken 
als gevolg van organisatorische en procedurele veranderingen. Bij een der-
gelijke beheerste groei zullen, naar reeds in eerder stadium is gesteld, zeker 
acht jaren nodig zijn alvorens de Arbeidsinspectie op peil is. De wijze waarop 
de dienst zijn taken straks gaat uitvoeren zal successievelijk via besluiten en 
regelingen gestalte krijgen. Dit geeft de gelegenheid om telkens met concreet 
onderbouwde voorstellen te komen ten aanzien van de budgettaire gevolgen 
en consequenties op het gebied van de mankracht. Overigens zal zeker niet 
alleen de ontwikkeling van de Arbeidsinspectie tempo-bepalend zijn. Immers 
ook de arbeidsorganisaties zullen voldoende moeten zijn geëquipeerd en ook 
werkgevers en werknemers moeten zich de basisfilosofie van de wet en de 
andere werkwijze eigen maken. 

Het verheugt mij, dat de doelstellingen van het wetsontwerp door deze le-
den indrukwekkend genoemd werden. Zij vrezen echter dat deze doelstellin-
gen wel eens te hoog gegrepen kunnen zijn, wanneer het om de concrete 
vormgeving hiervan gaat. Dit omdat de ondernemingsbelangen (continuïteit 
en rentabiliteit) wel eens zouden kunnen botsen met hetgeen de wet beoogt 
(veiligheid, gezondheid en welzijn) en het nastreven van materiële verlan-
gens remmend zal werken op de realisering van hetgeen met het begrip wei-
zijn wordt aangeduid. 

Nu geloof ik niet dat een ondernemingsbeleid, gericht op veiligheid, ge-
zondheid en welzijn, op zich zelf strijdig is met ondernemingsbelangen als 
continuïteit en rentabiliteit. Investeren in sociaal beleid zal naar mijn mening 
op zich zelf eveneens gunstig kunnen zijn voor de economische ontplooiing 
van ondernemingen. Indien ik deze leden zo mag begrijpen dat de verschil-
lende ondernemingsdoelstellingen, waarvan de sociale doelstelling er één 
is, op korte termijn met elkaar in botsing kunnen komen sluit ik dit zeker niet 
uit. Zo kan er onder omstandigheden ook zeker een spanningsveld ontstaan 
tussen in geld meetbare materiële verlangens en de realisering van het wei-
zijn. 

In vele gevallen valt aan een afweging niet te ontkomen. Door opname 
van begrippen als de best bestaande regelen der techniek, de stand van de 
bedrijfsgezondheidszorg en de stand van de ergonomie, alsmede de ar-
beids- en bedrijfskunde én het gebruik van de redelijkerwijs-clausule, is ener-
zijds gewaarborgd, dat met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn 
al het mogelijke moet worden gedaan, terwijl anderzijds verzekerd is dat dit 
niet kan gaan ten koste van de continuïteit van de onderneming. Het wets-
ontwerp bevat daarmee als het ware een zelfregelend element. Deze rege-
ling vraagt een samenspel tussen werknemers ("Vertegenwoordigers), werk-
gevers en overheid. En dat impliceert overleg. 

Het wetsontwerp voorziet in een aantal opzichten in deze behoefte of lie-
ver noodzaak tot overleg, op landelijk niveau in de Arboraad, regionaal in de 
districtscommissies en op het niveau van de onderneming in de onderne-
mingsraad of de Arbocommissies. Ik meen dan ook dat er voldoende waar-
borgen zijn om te komen tot een verantwoorde afweging van de verschillen-
de doelstellingen en verlangens die door de leden van de P.v.d.A.-fractie zijn 
genoemd. Deze leden herinnerden aan een door mij gedane uitspraak: «Ar-
beid wordt weer gezien als onderdeel van het maatschappelijk en individu-
eel bestaan». 

Ik merk dienaangaande op, dat ik een aantal argumenten genoemd heb 
waarop deze uitspraak steunt (Hand. Tweede Kamer, zitting 1979-1980, blz. 
4675). Ik heb daarmee overigens niet bedoeld te zeggen, dat er geen andere 
tendenties te signaleren zijn. Bij de installatie van de Voorlopige Arbeids-
raad heb ik mij ook in deze zin uitgelaten. Overigens kan naar mijn mening 
uit het toenemen van het aantal inactieven niet de conclusie worden getrok-
ken waarop deze leden doelen, namelijk dat arbeid niet meer de betekenis 
heeft die daaraan vroeger werd toegekend. Naar mijn stellige overtuiging is 
het overgrote deel van deze inactieven maar al te graag bereid weer in het 
arbeidsproces opgenomen te worden. Uiteraard heb ik niet beoogd te zeg-
gen dat ik geluiden die duiden opeen ander denken over arbeid onbelangrijk 
vind. 
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Ik merk echter wel op, dat onze samenleving nog altijd gefundeerd is op 
de veronderstelling dat er arbeid wordt verricht en dat dit een maatschappe-
lijke noodzaak, een plicht tot arbeid impliceert. 

Voorts hebben de leden van de P.v.d.A.-fractie mij om een toelichting ge-
vraagd ten aanzien van het verband tussen welvaart en welzijn, dit naar aan-
leiding van mijn uitspraak dat uit de groei van de welvaart de behoefte aan 
welzijn werd geboren. 

Ik zou allereerst willen opmerken dat op zich zelf over deze samenhang uit-
spraken zijn gedaan. Niet alleen door McGregor, maar bij voorbeeld ook 
door Maslow, die daarover al weer geruime tijd geleden behartenswaardige 
dingen hebben gezegd. 

Ik vraag mij echter af of het verband tussen welvaart en welzijn wel zo 
rechtstreeks is - zoals deze leden suggereren - dat kan worden gesproken 
van een rechtstreekse relatie. 

De economie gaat traditioneel uit van de stelling, dat menselijke behoef-
ten, onder andere op het vlak van de welvaartsgroei, in principe onbegrensd 
zijn. Maar tegelijkertijd gaat zij uit van de vaststelling, dat mensen een rang-
orde aanbrengen in hun behoeften. Dit impliceert, dat in bepaalde situaties 
prioriteitsverandering in het behoeftenpatroon kan plaatsvinden. Onder-
zoek van de laatste tijd - de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid gaat daarop in zijn rapport «over sociale ongelijkheid» ook in - geeft aan 
dat er thans groeiende ontevredenheid blijkt te bestaanten aanzien van in-
houdelijke aspecten van werk en carrièrevooruitzichten dan wel ten aanzien 
van inkomen. Daarom vind ik de door deze leden gegeven uitspraak dat «de 
bevrediging van welzijnsbehoeften steeds naar achteren wordt geschoven 
ten gunste van welvaartsgroei» te ongenuanceerd en eigenlijk achterhaald. 
Het risico dat innoverende technologie in strijd kan komen met het streven 
naar welzijn lijkt mij zeker niet denkbeeldig. 

In recent onderzoek rondom de problematiek van de micro-elektronica 
werd dit met zoveel woorden verondersteld. Hieraan kan overigens niet de 
conclusie worden verbonden dat dan maar moet worden afgezien van de in-
voering van innoverende technologieën. Wel is gewezen op het belang van 
corrigerende maatregelen, waardoor bij voorkeur in stadia van ontwerp en 
invoering van dit soort technologieën nadelige effecten op de inhoud van de 
arbeid zoveel mogelijk gecompenseerd kunnen worden. Wanneer hieraan, 
in combinatie met een adequaat scholings- en omscholingsbeleid, voldoen-
de aandacht wordt besteed zal een maatschappijbeeld, als door de leden 
van de P.v.d.A.-fractie gevreesd, zich mijns inziens niet voordoen. 

Deze leden vragen zich verder af, of de enkele malen in het wetsontwerp 
voorkomende formulering «redelijke» en «redelijkerwijs» niet teveel speel-
ruimte aan de ondernemers laten. Ook de leden van de V.V.D.-fractie plaats-
ten bij deze en soortgelijke formuleringen een kanttekening. Eerder merkte 
ik reeds op, dat bij de bedoelde verplichtingen een dergelijke toevoeging 
niet kan worden gemist. Een werkgever zal zich niet alleen door de belangen 
van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers kunnen laten lei-
den; ook met andere belangen zal rekening dienen te worden gehouden. 
Wat als redelijk dient te worden beschouwd kan in zijn algemeenheid niet 
worden beantwoord, maar zal van geval tot geval dienen te worden vastge-
steld, afhankelijk van de vraag wat in de gegeven omstandigheden van een 
goed werknemer mag worden verwacht. Bij de belangenafweging zijn ook de 
werknemers betrokken, bij voorbeeld in het overleg tussen de werkgever en 
de Arbocommissie. In een aanwijzing of eis zal het districtshoofd van de Ar-
beidsinspectie voor een bepaalde situatie een interpretatie aan de bedoelde 
formuleringen kunnen geven. Een aanwijzing wordt eerst gegeven nadat on-
der meer de werknemers in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord. 
Eventueel zal in beroep de Minister van Sociale Zaken, na advisering door de 
Arboraad, een uitspraak doen. Uiteindelijk zal de administratieve rechter een 
beslissende uitspraak kunnen geven. 
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De opvatting van de leden van de C.D.A.-fractie, dat moet worden voorko-
men dat door uitvaardiging van algemene maatregelen van bestuur en/of 
richtlijnen een verambtelijkt dirigisme zou ontstaan, kan ik onderschrijven. Ik 
denk echter niet dat voor een dergelijk dirigisme gevreesd zal behoeven te 
worden. Het thans voorgestelde systeem van delegatie en subdelegatie is 
niet nieuw. Dit systeem treffen we ook al in de Veiligheidswet 1934 aan. In 
het thans voorliggende wetsontwerp is van dit systeem niet afgeweken. Bo-
vendien wordt naar mijn mening het gevaar voor verambtelijkt dirigisme in 
deze constructie juist tegengegaan doordat zowel organisaties van werkge-
vers als van werknemers, via de Arboraad, bij de totstandkoming van de uit-
voeringsmaatregelen betrokken worden. 

Ook wil ik er op wijzen dat algemene maatregelen van bestuur bedoeld in 
artikel 24 in ontwerp worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant 
alvorens zij voor advies aan de Raad van State worden aangeboden. 

Voorts hebben de leden van de C.D.A.-fractie erop gewezen, dat voorko-
men moet worden dat door deze op integratie gerichte wet, waarin de Ar-
beidsinspectie een belangrijke taak in de uitvoeringsbegeleiding krijgt, niet 
alleen spanningsvelden ontstaan, maar mogelijk ook desintegratie. Zij merk-
ten nog op, dat goede samenspraak vooraf tussen Arbeidsinspectie, onder-
nemingsraad en vakorganisaties een positieve bijdrage kan leveren, welke 
opmerking ik volledig kan onderschrijven. Ik heb reeds opgemerkt, dat het 
wetsontwerp geënt is op samenwerking en overleg; zo noemde ik al de Ar-
boraad, de districtscommissies en het overleg bij een aanwijzing, zodat 
vrees voor desintegratie naar mijn mening niet op zijn plaats is. 

De leden van de C.D.A.-fractie lijkt één verslaglegging van de onderschei-
dene betrokkenen beter dan verschillende verslagen met van elkaar op 
grond van wensen van één of meer partijen afwijkende invalshoeken. Mij is 
niet geheel duidelijk, wie met onderscheidene betrokkenen bedoeld worden. 

Als het gaat om betrokken partijen binnen de onderneming, dan moet 
enerzijds één verslag zeker niet uitgesloten geacht worden, maar anderzijds 
moet aan betrokkenen wel de ruimte gelaten worden om een eigen geluid te 
laten horen. Mochten betrokkenen buiten de onderneming bedoeld zijn, dan 
ben ik van mening dat deze een eigen verantwoordelijkheid hebben, waar-
door een bundeling niet zinvol geacht kan worden. 

Deze leden kunnen erop vertrouwen, dit in antwoord op een desbetreffen-
de vraag, dat de Arbeidsinspectie een zodanige benaderingswijze zal kiezen, 
dat het overleg, zoals hierboven uiteengezet is, volledig tot zijn recht zal ko-
men. 

Inderdaad zullen, ook dit in antwoord op een opmerking van de C.D.A.-
fractie, de belangen van anderen dan de werknemers, bij voorbeeld van pa-
tiënten en leerlingen/studenten, kunnen botsen met die van de betrokken 
werknemers. Zoals hiervoor al is uiteengezet ten aanzien van de belangenaf-
weging ten gevolge van de formulering «redelijkerwijs» en dergelijke, zijn 
mijns inziens voldoende waarborgen aanwezig dat een resultaat tot stand 
komt waarbij in voldoende mate met alle betrokken belangen rekening is ge-
houden. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie, of de 
overheid wel de deskundigheid en de informatie bezit om de bevoegdheden 
met betrekking tot de werkomstandigheden, waartoe bij voorbeeld artikel 24 
de mogelijkheid biedt, op verantwoorde wijze uit te oefenen, wil ik het vol-
gende opmerken. Ik ben mij ervan bewust, dat het aan de overheid ter 
beschikking staande wettelijk instrumentarium alleen op goede wijze kan 
worden gehanteerd, indien die overheid over de vereiste deskundigheid en 
informatie beschikt. Ik zal dan ook bevorderen dat deze deskundigheid en in-
formatie voor zover noodzakelijk worden aangevuld, om op adequate wijze 
op dit wetsontwerp te kunnen inspelen. 
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De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af, of de uiteindelijke afweging 
tussen wat sociaal wenselijk is en wat economisch mogelijk is niet op be-
drijfsniveau moet plaatsvinden. Ik merk op dat een dergelijke afweging uiter-
aard ook op het niveau van de onderneming zal moeten plaatsvinden. Ik 
mag hierbij verwijzen naar de artikelen 3 en 4. In dit laatste artikel wordt be-
paald dat de werkgever bij het voeren van zijn algemene ondernemingsbe-
leid dit mede moet richten op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo groot 
mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het wei-
zijn van de werknemers binnen het bedrijf of de inrichting. Het beleid ten 
aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn is dus gezien als een onlosma-
kelijk element van het totale ondernemingsbeleid. En dat houdt in dat bij de 
bepaling van het beleid en het doen van keuzes alle beleidselementen (waar-
onder ook de economische randvoorwaarden) in de overwegingen worden 
betrokken. Overigens zal ook buiten de onderneming (op regionaal, bedrijfs-
tak- of landelijk niveau) de afweging tussen sociale wenselijkheden en eco-
nomische mogelijkheden kunnen plaatsvinden. Zo voorziet het wetsontwerp 
in ieder geval in een aantal organen waarin dit mogelijk is (Arboraad, 
districts-com missies). 

Met betrekking tot de opmerkingen van de leden van de V.V.D.-fractie over 
de uitwerking van de wettelijke regels, merk ik op dat het wetsontwerp een 
raamwet is waarin uitgangspunten, bevoegdheden en procedures zijn vast-
gelegd. Ik meen dan ook dat er alle ruimte is voor het door de V.V.D.-fractie 
- en ook door mij - voorgestane overleg tussen de sociale partners en het 
overleg binnen de onderneming bij de nadere invulling van de wet. Zoals in 
het voorgaande reeds is aangegeven, zal de door deze wet vereiste belangen-
afweging er niet toe kunnen leiden dat de continuïteit van de onderneming 
in gevaar komt. 

Voor de leden van de V.V.D.-fractie die geïnteresseerd zijn in de stand van 
zaken in andere landen wat betreft wetgeving ter zake van arbeidsomstan-
digheden, verwijs ik naar de bijlage van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag (Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14 497, nr. 11, blz. 48 en vol-
gende). 

Wat het begrip «welzijn in verband met de arbeid» betreft, kan ik opmer-
ken dat het welbevinden bij het werk geplaatst moet worden binnen het ka-
der van de tijd en dat dit in overeenstemming moet zijn met de onder de 
werknemers levende opvattingen daarover. Ik meen dat het thema welzijn 
zoals dat nu in het wetsontwerp, met name in artikel 3, nader is beperkt zich 
goed leent voor overleg tussen betrokkenen. Dat zich daarbij wel eens moei-
lijkheden of conflicten zullen voordoen - zoals de leden van de V.V.D.-fractie 
vrezen - sluit ik niet uit, maar ik ben er niet beducht voor. Overigens deel ik 
de opvatting van deze leden, dat het onjuist is om welzijnsbevorderende 
maatregelen centraal, buiten betrokkenen om, op te leggen. Naar mijn me-
ning zijn in het wetsontwerp - onder meer door het voorschrijven van over-
leg op verschillend niveau - voldoende waarborgen ingebouwd om dit te 
voorkomen. 

Bijzondere onderwerpen 

§1 

De leden van de fracties van de V.V.D. en van het C.D.A. vestigden de aan-
dacht op het feit, dat niet expliciet is voorgeschreven dat het jaarverslag van 
de deskundige diensten ook aan de werkgever dient te worden toegezon-
den. 

Ik merk hierbij op, dat deskundigen uit de diensten, zoals ook in par. 2 van 
het voorlopig verslag is opgemerkt, geen werknemersvertegenwoordigers 
zijn, maar functionarissen die hun taak onder verantwoordelijkheid van de 
werkgever uitoefenen. Zij zijn - met specifieke waarborgen voor de goede uit-
oefening van hun taak - belast met taken ter bevordering van goede arbeids-
omstandigheden. Juist doordat zij binnen de ondernemingsstructuur ver-
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antwoording schuldig zijn aan de werkgever, behoeft niet expliciet de ver-
plichting te worden opgenomen het jaarverslag aan hem toe te zenden. Dit 
geldt mutatis mutandis ook voor de niet tot de onderneming behorende geza-
menlijke dienst (artikel 20). Ook die dienst is verantwoordelijk tegenover de 
aangesloten werkgevers; reeds uit dien hoofde moet hij het jaarverslag ook 
aan de werkgever zenden. 

§2 

Naar aanleiding van de bijzondere positie die het wetsontwerp geeft aan 
deskundigen en mentoren vroegen de leden van de fractie van het C.D.A. 
zich af, of niet ook personeelsfunctionarissen in een meer onafhankelijke po-
sitie moeten worden geplaatst. 

Ik merk op dat uiteraard ook andere functionarissen dan de bedoelde 
deskundigen en de mentoren van groot belang zijn voor de werknemers. 
Niettemin meen ik, dat er goede reden is om in het kader van dit wets-
ontwerp de bijzondere bescherming te beperken tot die functionarissen, die 
expliciet het recht en de plicht hebben gekregen, onafhankelijk van het oor-
deel van de werkgever, adviezen te geven aan werknemers en werknemers-
vertegenwoordigers. Het is vanwege de taak die de wet hun oplegt - dit ten 
antwoord aan de leden van de V.V.D. - dat deze functionarissen een ver-
sterkte rechtspositie dienen te krijgen. 

§3 

De leden van de C.D.A.-fractie memoreerden, dat in dit wetsontwerp huns 
inziens de mogelijkheid wordt geopend tot onderverdeling der inspectiedis-
tricten, daarmede wellicht doelend op de districtscommissies. Zij vroegen 
zich af, of deze onderverdeling geografisch en/of sectoraal gedacht moet 
worden. 

Ik wijs erop dat van een onderverdeling van het ambtsgebied van een dis-
trictshoofd geen sprake is. De bedoeling van artikel 45 is om op regionaal ni-
veau een samenwerkingsorgaan van overheid en bedrijfsleven te kunnen in-
stellen. Behalve aan territoriale samenwerkingsverbanden kan gedacht wor-
den aan commissies voor bepaalde sectoren van het bedrijfsleven. 

§4 

De leden van de fractie van de V.V.D. signaleerden onduidelijkheid inzake 
het begrip «werkeenheid» in verband met de verplichting tot werkoverleg. 

Ik merk hierbij op, dat het overleg op de werkplek zelf als «overleg aan de 
voet» het complement is van het «geïnstitutionaliseerde overleg» op hoger 
niveau in de onderneming (vergelijk de memorie van toelichting, blz. 45). 
Het directe overleg in de werkeenheid zelf kan niet worden gemist. Wat als 
werkeenheid dient te worden aangemerkt is afhankelijk van de feitelijke en 
organisatorische situatie binnen een onderneming en kan niet in het alge-
meen worden vastgesteld. In principe zal daarbij naar mijn mening het uit-
gangspunt moeten zijn dat er een samenwerkingsverband van werknemers 
bestaat waaraan leiding wordt gegeven. 

§5 

In antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie betreffende 
een eventuele doorkruising van het aan de SER gevraagde advies inzake het 
sociaal beleid in de onderneming, merk ik op dat in de memorie van ant-
woord aan de Tweede Kamer (zitting 1978-1979, 14497, nr. 5, blz. 12) erop 
gewezen is dat het door dit wetsontwerp bestreken terrein wel een onder-
deel uitmaakt van het algemeen sociaal beleid in de onderneming. Eventueel 
zou de arbeidsomstandighedenwet alsnog kunnen worden aangevuld in-
dien het advies van de SER betreffende het algemeen sociaal beleid hiertoe 
aanleiding zou geven. 
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§6 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen, waarom met betrekking tot 
arbeid in de burgerlijke openbare dienst afwijkende regelen kunnen worden 
gesteld: er mag wat betreft de arbeidsomstandigheden toch geen verschil 
zijn tussen werknemers in burgerlijke overheidsdienst en in particuliere 
dienst. 

Ik merk dienaangaande op, dat de openbare dienst naar aard, organisatie 
en overlegstructuur van het particuliere bedrijfsleven verschilt. Dit kan ertoe 
leiden dat de voor het particuliere bedrijfsleven geldende regels zich niet of 
minder goed lenen voor toepassing op de openbare dienst. Eventueel afwij-
kende regels zullen er niet toe moeten kunnen leiden, dat de arbeidsomstan-
digheden van het overheidspersoneel ongunstiger worden dan die van per-
sonen in het particuliere bedrijfsleven. Ik wijs er nog op, dat bij het vaststel-
len van dergelijke regels voor het overheidspersoneel tevoren overleg 
wordt gepleegd met het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. 

§7 en 9 

De leden van de V.V.D.-fractie zijn van mening dat, waar in artikel 3, eerste 
lid, onder a, gesteld wordt dat gelet moet worden op de «best bestaande» 
regelen der techniek ten einde de grootst mogelijke aandacht aan het welzijn 
van de werknemer te geven, aan de werkgever een opdracht wordt gegeven 
waar deze redelijkerwijs niet aan kan voldoen gezien de snelle technische 
ontwikkeling op velerlei gebied. Ik wijs deze leden erop, dat de werkgever 
aan een aantal verplichtingen dient te voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden. Hierdoor zal de problematiek die deze leden signaleer-
den zich naar mijn mening in de praktijk niet voordoen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. wijzen erop dat in het genoemde ar-
tikellid wordt gesproken van de «best bestaande regelen» en in artikel 4, 
tweede lid, wordt gesproken van de «algemeen erkende regelen». Tevens 
wijzen zij erop dat de volgorde ondernemingsraad c.q. commissie, werkge-
vers en werknemers in artikel 17, vierde lid, onder c, verschilt van die in arti-
kel 19, derde lid. Dit verschil in formulering is het gevolg van het overleg met 
de Tweede Kamer. De thans in artikel 3, eerste lid, onder a, gebezigde formu-
lering is bij amendement in het wetsontwerp opgenomen, een amendement 
dat alleen betrekking had op genoemd artikellid. Ik wijs er voorts op dat het 
verschil in volgorde in de artikelen 17 en 19 geen inhoudelijk verschil ople-
vert. 

§8 

De leden van de fractie van de V.V.D. constateren een onevenwichtigheid 
in de voorlichting aan werknemers. Met hen ben ik van mening, dat de infor-
matie waar het hier om gaat voor alle werknemers van belang is. 

Ik verwijs in dit verband naar hetgeen in artikel 6 is bepaald. Ik heb echter 
gemeend voor jeugdige werknemers die gaan deelnemen aan het arbeids-
proces in een speciaal artikel een aantal onderwerpen op te sommen, opdat 
zij die informatie krijgen die voor hen in het bijzonder van belang kan zijn. 

§10 

De leden van de fractie van de V.V.D. achten het gewenst, dat de Minister 
van Economische Zaken in de Arboraad vertegenwoordigd is. Ik ben mij er-
van bewust, dat bij hetgeen in de Arboraad aan de orde is veelvuldig econo-
mische belangen betrokken zullen zijn. Ik zal er in ieder geval voor zorgen 
dat in die gevallen, voor zover nodig, de Minister van Economische Zaken bij 
dit overleg zal worden betrokken. Overigens wil ik opmerken dat de Minister 
van Economische Zaken reeds in de Voorlopige Arbeidsraad vertegenwoor-
digd is. Het ligt in de bedoeling dat deze Voorlopige Arbeidsraad zijn functi-
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oneren en zijn samenstelling evalueert alvorens het wetsartikel met betrek-
king tot de Arboraad in werking zal treden. Mocht deze evaluatie mij aanlei-
ding geven om taak of samenstelling van de Arboraad te willen wijzigen of 
uit te breiden dan zal ik daarvoor de nodige stappen ondernemen. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 
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