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I. Inleiding  

Ii  1948  heeft de toenmalige minister van Justitie aan de Stichting van 
den  Arbeid adviësgôvraagd Over de herziening van het vennootschaps-
reght in verband met de medezeggenschap van de factor arbeid. De Stich-
ting van den Arbeid heeft de bij haar aangesloiien organisaties eerst in 
de gelegenheid gesteld deze vraag in eigen kring te onderzoeken. De 
aangeslôten organisaties hebben vervolgens voorlopige rapporten opge-
steld ten  behoove  van het bestuur van*de Stichting. Het laatste van 
deze rapporten werd in.l952.'bljde Stichting ontvangen. De hier bedoel-
de :rappo.rtengavenechter. zeer uiteenlopende meningen te zien, zodat 
de Stichting van den Arbeid er niet in slaagde het door de minister 
gevraagde advies uit te brengen. 

In de Regeringsverk1ang van 23.oltober.1956,,was inidde1s een onder-
zoek in uitzicht gesteld  naar. d vaag. om  herziening .van het vennoot-
schapsrecht-met het oog:op.4e1'medenzeggenschap  cer arbeiders en de 
puulieke verantwoording,.  ~de open vennootschappen. Deze aankondiging 
was mode voör de Stichting van don. Arbeid een reden verdere stappen 
va,nde Regering af te wachten. H. . 

•. 
•.. 

Op 8 april 19O werd bij beschikking van de minister vn Justitie de 
003nm19si00ñdernëming5recht ingesteld.' Haar we'dopgedragen een onder-
zoek in te stellen naar de vraag of de rechtevorm der ondernemingen 
herziening :belioef t' en daarbjCmnhèt  bijzonder de aandacht te besteden 
aan het besttiur en toezicht bij de grote onderneming, alsmede aan de 
publieke verantwoording van de oMerneming. 

In deze commissie werden benoemd prof. mr. P.J. Verdam (voorzitter), 
drJ.R.N. van den Brink, prof. mr. N..E.H. van mr. W.F. 
de Gaay Fortmn., prof. mr, .W.C,.L. van der. Grinten, prof.. mr. L.J.Hijmans 
van den Bergh, mr, W..F. Liohteiauer, mr.. dr. O.P.M. Romme, prof. dr. 
F..J:.Th.Rutien, prof.,mr.P.,Snders, A.A.van Sandck,rn. M. van der 
Stoel, drs. J.M. den Uyl,.prof...rnr. J, Valkhoff, prof. dr.. H.J. Witte-
veen,. mr.; L. de Vries;(secre,taris), mr. B.C. de Die. (djunct-seoretaris)6 
Na het overlijden van• A.Â.. van Sand.iok werd ir. L.H. ,. de, Langen tot lid 
benoemd, na benoeming van prof. dr. H.J. Witteveen tot minister van 
Financiën werd deze vervangen door J.A. Hamburger. 

De commissie-Verdam had van de minister drie richtlijnen meegekregen 
:Indeee.rstep]aats kreeg zij als, uitgangspunt .dat de wete1jke rege-
ling. van de. oideeming moet zijn afgestemd ,p. het feit dat het econo-
misch leven hier te lande berust op een bestel waarin do produktie 
ondernmingswijze geschiedt.  Eon  tweede richtlijn wees op hot waarde-
volle 'vàn het aansluiten bij de nationale ontwikkeling, de hier heersen-
de algemene opvattinge±i en organisatorische verhotth.tien. Tenslotte ont-
viflg de dothrIssie-Vérdm de:'''radd met oorzi highe-id: të werk te gaan 
en gedachtig te zijn aan de internationalè ve lohtingen van de Neder-
landse economie. 

Het rapport van de commissie-Verdam werd op 26 november 1964  aan de 
minister van Justitie aangeboden. Dit rapport bevat een vijftal 
voorstellen 

1. een voorstel dat betrekking heeft op een ontwerp van wet op de 
jaarrekening van ondernemingen; 

2. een voorstel tot wijziging van artikel 53 e.v. van hot Wetboek 
van Koophandel betreffende het enquôterecht; 

3. een voorstel betrekking hebbend op de vergadering van aandeel-
houders, de positie van certificaathouders, de taak van de 
commissaris alsmede de kandidaatstelling en de leeftijdsgrens 
van de commissaris; 



4. een voorstel dat betrekking heeft op een aantal wijzigingen in 
de Wet op de Ondernemingsraden 

5. een voorstel dat tot trekking heeft nadere voorzieningen te 
treffen met betrekking tot het commissariaat, het verschaffen 
van in8p3aa1k van het erknemersbestand bij de samexste11ing van 
het college van cotimissariaen, het verplicht stellen van het 
commissariaat voor de open N.V.'s, hot recht van keuze van een 
of meerdere der commissarissen door de werknemers, het benoemen 
van z.g. commisarssen aigemeen belang. 

Het politieker.progarnmavan D'66- de:volgendc.  vogendpunten„ welke min 
. of' meer-_ verband-. ho~aden* met-; de. voorstellen:. van deeomi.eiVerdam: 

"De door de Commissie-Verdam voorestane ettelijke egeiing tot ver-. 
scherping van de aan 'de. inrichting van jaarstukken te stollen eisen 

.: worden onderschreven." (punt •31, :blz.., 27) .. , 

"Uitbreiding en waar nodig - invoering van een publikatieplicht van 
ondernemingen en instellingen wordt noodzakelijk geacht." (32, blz. 27) 

."De.doorde Commias.ieVerclam voorges.taneï. van het enquete- 
recht voor aandeelhouders wordt .onde:rs:teund."(33,biz..27) 

"Bepalingen ter regeling van de certificering van aandelen zijn gewenst 
c icaathouders moeten worden toegelaten tot de algemene vergaderi 
van aarideelhouders eh moeten - op gelijke vOet met aandeelhouders - 
de bevoegdheid hebben een dorgelijke vergadering bijeen 1e roepen. Het 
voorstel van de dommissie 'äa'  om certificaathoudel's een enquête- 
nacht te geven wrdt (34, blz. 27) 

"Ter controle op' de naleving van de wettelijke' bëpalingen wbrdt de in- 
stelling. vn  een•'•Veno.o chapskamerbepieit.naar.analogievan de 
Verzekeringskamer*," (35, blza 27). .............:': ,. ', 

"De partij wil de ondernemngsraad vervangen door een pqrsoneelsraad, 
uitsluitend, beslaande uit. gekozn pe,spne.ls,1e4pn: en onder voorzitter-
schap van een. 'pers,onee'lslicl, Qnder.zoct moet worden welk', bevoegd-
heden aan deze raad noeten worden toegekend in aanvulling op het ter-
zake voor de ondernemingsraad bepaldo." (30, blz.:.  27) 

"Een wettelijke regeling  dent  het aaxrtal comnissariaten dat door Mn 
.'erso,on.kan woden vervuld te..beperkn 'en de spreiding •ez'van to be- 
vorderent"' (36., blz.'. 27) . . . . . 1,, 

 

Om: do.ve:o.rstelle,n 'van.' de, comnissie-Ve da, te kunnen toetsn aan boven-
xerrnelde, politiee'progsmmapun,en amscle.  een .andpunt e kunnen 
bepalen t.a.v. de materi,e van do respectievelijke vooronerpen van 

d.00r.'de. hoodgroap Democratisering, 'Arbeidbeste1 vijf kern- 
groepen . op.ge'ri'ht:.:. .... . . ..' 

:. ,,, ,. 
, ... . .. .. . 

Twee kerngroopen, n,l. de kerngroep Jaarrekening Ondernemingen en de 
kerngroep EJuôterecht hebben inmLddals hun onderzoek bedindigd. De 
belanrijks'e Dun'ten uit do discussies in deze kerngroepen zijn in 
dit stuk neergelegd. 

.. . . 
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'It. Btreffende  een  we Jaar?ko.ning.. van ondernemngon 

A, Rapport Vrdam:- S.E,R-advies 

'Dnimith±e-Vedam heeft haar beschouwing H over, de, jaaro1çening afge- 
• od de opstelling van een ooroitwrp voor enwet.ap:.:de jaar-
rekening van ondernémingen. Globaal genomen bevat dit voorontwerp een 
eèling vn de volgende punten 

I. de verslaggeving door het bestuur van een bdencming (inrichting 
• ........

. ..; . van de jaarstukken) . . . . 

2. de openbaarmakJ-rig .van de jaarsti.ikken.(publica±ieplicht) 
3 de sancties  op de niet-nakoming van de voorgestelde bepalingen. 

Ad 1 Wat de verslaggoving bctroft het volgende 

De commissie-Verdam acht een ruime inforuatie en9  ingeval de jaar-
rekening openbaar wordt gemaakt.,. pub4ctie van groot belang. In de 

•,e:erste plaats noemt zij: de .versciiaferè van ricodragend kapitaal , 
die. recht hebben O:. .ve.rantwoordin otrent het beheer van .de door hen 
ter beschikking gestelde middelen. Ook obligatiehouders en andere 
belangrijke crediteuxen hebben, naar de commissie opmerkt, groot belang 
bij informatie. Voorts zijn er de werknemers, die in hun el,angen nauw 
verbond.n zijn met de bloei van de onderneming. en belangrijke groep 
i5. .001.:'die:.v n  ....e  potentiële leve  ranciCrs.ën afnemers. .Ten slotte 
kan men dr eën algrneen blang in zien dat, in gevallen.,waar finan-
ole gegevens omtreit de toe stand van ondernemingen naar' buiten 
kömeng  deze aan rd€iijke eisen voldoen. 

De commissie-Ver4am noemt de bestaande wettelijke bepalingen met be-
trekking tot de verplichting tot het opmaken van een jaarrekening 
onvoldoende. De zeer summiere verslaggeving waarmee sommige bedrijven 

..wensen te .volstaan en dis. et  de huidige wete1jkë bepalingen niet 
in strijd. is4, weerhoudt and.ere, concurrerende 6edr]jven ervan een 
rumer inzicht te verstrekken, hoewel zij in biisel hiertoe wel 
bereid Zijfl.e 

Openheid acht de commissie-Verdam in het algemeen voor gezonde ver-
hpudingen in het bedrijfsleven.van groter belang dan geheimhouding. 

. . 
In: diegeest dienen de voorstellen van de commissie danoök te worden 
e!nterpretoerd. 

De cothmi ie-Verdäiheeft zich beperkt tot liet voorstellen van bepa- 
lingen omtrent de ..bala de, en verliesekeni:ng en de toelich- 
tingop deze stukkenZij.bëveeit derhalve geen vo.örschriften m.b.t. 
het prospectus of jaarverslag. Zij heeft daarbij. overwogen, dat 
alle émissies, waarbij notering ter beurze een. rol see.it moeten 

• voldoen aan do voorschrif.n van de Vereniging voor den. Effecten-
handel. Wat het jaarverslag betreft, meent do commissie dat aan 
regelen daaromtrent geen behoefte bestaat en de verdere ontwikkeling 
•in de. praktijk. kan worden af gewaoht. . •. . .., 

Dé sbciaa1conoisohe . adhee± eind mei .1966 över.de .voorstellen 
• ...vah de cothis.iC-érdam ±zak cle jaarrékoning.advies utebracht 
aan de ministe. • • • • 

De S.E.R. .ndesch.rijft de opzet van de öominïasieVérdani:tom de voor- 
• 

• 'schrifteibetreffendë de inrichting der jaarstukken te :beperken tot 
een-  aantal'rijalgemeeigefornitileCrdc bepalingen, die zich niet in 
verstarrende detaillering verliezen eni derhave dus 'speelruimte laten 
voor'  aanpass"«ï , ng. tomstandighéden van .ëlkebedrjîstak en elke 
ondbëmin.Voorheterige steI cle S.EeR.ëen aantal invoegingen, 
aanvul iiiienen wijzigingen voor9  .therendee21s van technische aard. 
Enkele daarvan zullen hierna ter sp.rake kome n. 
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Ad .2. Op het. pwtv-ande publicat.iol.ict bljkt nde. commissie-Verdam 
geen e mlhè'id té1t 

Een (grote) meerderheid van  .áe thans 
bestaande wettelijke regeling van de publicatieplicht (slechts de open 
N.:V."s behoeven te publiceren) niet gewijzigd behoef tte- worden. 
De commissie i- :1.9 ,er, zich daarbij wel.van bewust dat hier feitelijk sprake 
is van discriminatie, die tot niet geheel zuivere .cbñ.o'uentiever- 

•.............houdingen aanleiding kan geven, wanneer de open N.V. Wei, en de be-
sloten"N.V, kan dezelfde omvang niet haar 'jaarrekeningmoet publiceren, 
doch zij acht dit nu eenmaal een gevolg van he.t feit dat de eerstge-
noemde een beroep op de anonieme kapitaalmarkt heeft gedaan. 

Een minderheid van de commissie-Ver.am  (Van der Sbl, Den Uyl, Valk-
hoff en De Vries.) is echter van mening dat., zpal onderscheid tussen 
de, open en besloten N.V. inzake de publi'caie 

. 
- van do jaarrekening 

gemotiveerd moge zijn uit een oogpunt van het verschil in positie ten 
o.zichte van de 'kap'itaalversch'affers, dit stellig niet het.: geval is 
uit  eon  oogpunt van de andere belanghebbenden bij publicatie van de 
jaarrekening. Zij wijzen er op dat de commissie betoogd heeft, dat 
naast cle verschaffer van het risicodragend kapitaal anderen (cre-
diteuren, werknemers, afnemers) evenzeer belang hebben bij een ruime 
informatie. 

In 'do' S.E,R1 blijkt. tenaanzien van de publicatieplicht ook een meer-
derheid,a-'enminderheidestandpiiflt (Zie S...E.R.-advies pag. 22-23). 
Maar,  hier blijken de rollen juist omgekeerd te zijn hier bepleit de 
meerderheid uitbreiding van de publicatieplicht. Naar het oordeel 
vai deze mee.deheid moet hot standpunt van de wetgever Yan 1928/1929 
dat publicatieplicht van open N,V 'a i1een is gerechtvaardigd ter 
bescherming van do belangen van de anonieme kapitaalverschaffers, 
als verouderd wdi'den aangemorki. De Raad acht het voor do hand liggend 
dat in het nieuwe vennootschapsrecht ook de grotere .besloten N.V.'s 
-tot  ht  "o:eibaa. rkoi n hun jaärrkeningen worden 'verplicht, n.l. 
de N.V.'s met een geplaatst kapitâI väh ten mi'nste vijfhonderdduizend 
gulden, zoals ook werd voorgesteld door de hiervoor bedoelde enkele 
leden, .. , ' ,.' - , •' ,. •. . , 

. ' en grote minderheid' van de' Raad meent echter. t.er..'een reden is 
thans de ptiblïkatiepl1cht tot grotere besloten'-,N.V. t  uit te breiden. 
Deze minderheid erkent wel dat er verschillende groeperingen zoals 
•aandeelhouders, werknemers en,credite.ue,n bang kuflnen hebben bij 
kennisneming van de Jaarstukken. Di a Dit  
zijn aan het belang van de naamloze vennootschap, ook kan er tussen de 
belangen van deverscl-uiilende groepen bij.de  naamloze vennootschappen 
betrokkenen in de.zeeen. onderlinge. tegenstelling ,bestan 

Tot welke consequenties uitbeidnig van de publicatieplicht zou :1mnnen 
leiden, moge' blijken uit het volgende 'oorbe1d - 
Het f ei t dat 'in veel 'besloten NV' 's vrijwel het gehele, ,vermogen van 
aandeelhouders is ingebrabht, brengt"medeclatdikwijls' op-de balans 
vemogenbtanddelen'voorowen de.op,korte,-termijn zijn to liquideren. 
Deze; hebben geen,, andere functie,. dan., om waarborgen, dat in geval 
van overlijden van een of meer grote aandeelhouders middelen aanwezig 
zijn om het successierecht te voldoen. Publicatie van deze balansen 
z een.t.opii.ohting,:vegen:w1ke dikwijls,-diep , vou moen.ingaan op 
bijzonder persoonLijke s.tuaties, waarbij leeftijd en levenskansen van de 
be. trkkenem in;-he oëtencomn. .... 

Er moge nog  op  w9rden gewezen da de ondernemers die voor hun onder-
nemng. de .keuze an.de. be.slotçrn. N.V.-yorm hebben, gean,of gehand-
haafd, hertoe dikwijls zijn gebracht door c overweging dat deze beslo-
ten vorm in  hi.  specifieke omstandigheden aarbogeb,iedt in de con-
currentiestrijd. Deze keuze hebben zij gemaakt ondanks het nadeel dat 
zij aldus minder gemakkelijk toegang verkrijgen tot de kapitaalmarkt. 
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in bijzondere, mate onderhevig aan de 
concurrentie vanuit het  bin  nenand e'u'it he buit'enland. Zij be-
vinden zich i .eze positie door hun aard of omdat zij verkeren in de 
pioniersfase die niet behoeft samen te valleh met de periode waarin 
zij, tot de .rotere ondernemingen getekend kunnen wo'zden. 

D eplihting, ook voor beslQtn, N.y. 's. om .gedetailee.. gegevens 
pub 'ikte maken, en met name om deze aldus ter kennis te brengen van 
concuirenten., zou zeer wel de, betrokken ondernemingen en daarmede de 
dynamiek van het Noderlandse bedrijfsleven kunnen schaden. 

Ten aanzien van veel buitenlandse concurrentie geldt bovendien dat 
juridisch. en feitelijk op hen lang niet dezelfde'verplichtungen inzake 
publicatie drukken,'' 

Bestaan er, aldus de minderheid van de S.E.R., voor de besloten N.V.'s 
're1e bezwarën tegen' invorung van een publica;tieplicht,. aan de andere 
kant zijn de belangen die anderen dan aandeelhouders bij publicatie 
hebben op een andere, meer gerichte en daarom meer effectieve wijze 
te waarborgen. . . . . 

Ten aanzien van werknemers is een doelmatige ,oplossing mogelijk binnen 
de personeelsvortgenwoordiging (ondernemingsraad). 'Belnn van andere 
groepon, zoals oredrture, kunnen eveneens op  andere manieren worden 

• 
. gewaarborgd.  

Het birgçijk recht en  dc  praktijk 'hebben constructies geschapen, die 
met name gt9. en J.angloperde belangen  an  crediteurenzeker weten te 
beveiligen, 0'edi"ceûrèn el'i: zij die voorñemns 'zijn om vorderingen op de 
'ond-erneming te doen ontsta, zullen bovendien behoèfte hebben aan 

'.. . meer recente in1oatie dan de jaarrekening vermag tè' geven; een infor- 
matie die men zich in de p raktijk ook langs andere wegenb]Jjkt te kunnen 

• . verschaffen. 

Ad. 3. Wat de naleving van .-de web op de jaarr.ekeninen de daarbij te 
hanteren sancties betreft,, heeft, de commiss'i.e-Verdam het volgende 
voorgesteld. .'• . . .. . . ' . 

De naleving 1wi]. men 'allercerst 'gewaarborgd zien, door voor te schrijven • 
dat bij open en de grotere besloten.naamloe vennootschappen (kapitaal 
boven f 500.000,.-) de jaarstukken door een registerapcointant moeten 
wdrden onderzocht, 

 

Bij de sancties had de commissie de keuze uit drie mogelijkheden, name-
jk handhaving hetzij door de strafrechter, hetzij ddor'eenadministra-

tiof overheidsorgaan, hetzij door de burgerlijke reöhter. 

De commissie heeft haar keuze laten vallen op een sanotiebevoegdheid 
welke primair is toegekend aan een gespecialiseeid civielrechterlijk 

„college,- . de   onderemingskamer - verbonden aan aan het'msterdarnse Gerechts- 
hof. Bij deze ond.ernemiugskamer kan i1ere belanghebbende en daar-
naast de prooureiij-genëraal bij het Hof te .tmstôrdm bezwaren in-
dienen tegen de. j'aarrekOning van een onderneming. De ondernemings- 
kamer kan verîO'ien's de j' rekening nietig 'v"ekiaen en bevelen 
geven omtrent do inrichting van de'ze jaarrekening 

.Als ultimum remediurn bij niet-nakoming van de bevelen van de onderne-g 
 kn de economische strafrechter ingeschakeld worden, die 

de strafffe,n en maatregelen uit de Wet op de Economische el3 eten 
ka'n opleggen. ' ' • ' ' ' 

• 

Uit het bovenstaande blijkt dus dat de commissie de mogelijkheid om een 
administratief overheideo-r@an..- ..de. md.tschpeke -in te stellen 

"he'ëf t::verworpen. ' .....' • •.•. ' 

hne plannen van de commicsieVedm 'blijft onze ennöotsohapswereld 
dus verstoken van een administratieve 'iiist'nti die' âbtehalve en 
'stélselmatig alle jaarekeningen van ondernmungencoutroleert. 

De voorgested.e ondrnemngskamex' treedt lecht"o indien bezwaren 
• tegen een jaarrekening aan haar kenbaar zijn  gemaakte 
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D Beschouwingen van de kerngroep Jaarrekening Ondernemingen 

l. RiChtlijnen  omtentde inhoud van deiarrekening 

In de' artikelen 24, 25 en '26 van het 'vborohtworp worden enige voor-
schriften gegeven over de inhoud van -Cie wint- en verliesrekening. 
Deze zijn te summier, De S,E.R. is van mening dat. in artikel 25 mede 
zou dienen te wo-'den voorgdschreven volgens welk grondpatroon de 
rekening behoort te worden opgesteld. Het voor te schrijven grond-
patroon der rekeningn zou moeten inhouden dat de diverse posten 
wôrden gegLoepeerd n een bepaalde volgorde, n.l. bedrijfsresultaten, 
de overige baten, de overige lasten, de belastbare winst„ .de voor-
zieningen voor de belastingen over de winst en, tenslotte-9  de 
nettowinst.  

WIJ zouden echter nog verder willen gaan en vanwege de zo nodige stan-
daardisering in Europa op het gebied van de inhoud van jaarverslagen 
een Europees grondpatroon voor de resultatenrekening willen voor-
schrijven. In dit verband willenij w verwijzen naar het gronatroon 
dat door de Europese Federatie van Beleggingsanalistpn is vastge-
steld (zie bijlage). 

Tegen de inhoud van artikel 12 ("dee1emnigen") bestaan nogal wat 
bezwaren. Volgens dit irtikel wordt als deelneming hasciouwd het 
houden van aandelen van een ol3derneming tot een nominale waarde van 
ten minste en vierde deel van haar geplaatst kapitaal. 
Het is echter niet uitge9loten, dat d m.', prioriteitsaandelen en 
oligirchische clausules een onderneming kan worden beheerst, terwijl 
de deelnemende onderneming een kleiner aandeel clan '25%:  van het ge-
plaatste kapitaal kan bezitten. Het gaat bij de openheid van do onder-
neming niet alleen om het zichtbare finhnôi1e'belahg in:de vorm van 
het, bezitten van een aandelenpakket, doch ook omhet;inzicht geven in 
een bopaalde belangensfeeren machtspositie wolke de verslaggevenöe 
onderneming door bijzondere constructies zou kunnen hebben, hetgeen 
een indirect financieel belang inhoudt. 

De tekst van de tweede volzin lid 1, artikel 12 van het voorontwerp 
zou dan moeten luiden (althans volgens een minderheidsvoorstel in de 
kerngroep) 
"Als deelneming wordt beschouwd het d m,v, prioriteitsaandelen, oligar-
chische clausules of anderszins . feitelijk behorsen van de onderneming 
waarin wordt deelgenomen, Voorts wordt als deelneming beschouwd het 
hebben van ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal van de1  
onderneming, tenzij het bezit van tijdelijke aard is of niet past in 
het kader van de deelnemende onderneming". 

Tenslotte zijn wij van mening, dat de open vennootschappen verplicht 
moeten worden binnen drie maanden na afloop van het boekjaar reeds de 
jaarresultaten bekend te maken, waardoor aandeelhouders 0fl andere be-
langhebbenden korte tijd na afloop van het boekjaar op de hoogte zijn 
van de behaalde resultaten in hun onderneming. 

Be jaarstukken dienen binnen zes maanden na aflpop van het boekjaar 
te worden gepublceerd en niet binnen acht maanden, zoals de commissie-
Verdam dat voorstelt. Gebleken is, dat het merendeel van de Nederlandse 
open N.V.'s hun jearverslagen reeds binnen deze termijn publiceren 
Hot verdient o.i, ook aanbeveling de'ôpen N.V» teverplichten tussen-
tijdse cijfers te publiceren. 

2 Publicat r ieplicht van aarekeningen 

Zoals in de commissie-Verdam en in de S.E.R. de meningen over dit 
onderwerp ierdee1d waren,  zo zijn ook in onze kerngroep uiteenlopende 
standpunter verdedigd. 

Iie voorqtandbrs van de publicatiep1icht, ook voor do grotere besloten 
N.V., hebben betoogd dat van de zozeer nagestreefde openheid en demo- 



cratisering van do Nedilan'1sç vennootschappen weinig terecht komt in-
d?en:men de publicatieplicht beperkt tot de relatief kleine groep van 
de zogenaamde open vennootschappen In dit verband zijn illustratief 
d. abatistieohe gegevens op dj,t punt uiL 1962 (latere cers zijn helaas 
xiiet beschikbaar), 
Daaruit b1ijki, dat er in Nederland 450  open n 25.000 besloten vennoot-
schappen waren, en dat bij de open N V s 395.000  en bij de besloten 
N,V.'s 567.000 personen werkten, terwijl de opzet bij de opën vennoot-
schapen f14  miljard en bijdo besloten vennootschappen fl9 miljard 
bedroeg. 
Door deze groep is voorts betoogd, dat ons land ook onder de besloten 
N.V»s een aantal zeer grote en belangrijke ondernemingen telt. Onder-
nemingen, die langzamerhand een zodanige betekenis en functie hebben 
gekregen in onze maatschappij, dat:zij van vitaal balang zijn geworden 

• "voor de lokale regionale of landelijke gemeenechapp, waarbinnen zij 
werkzaam zijn. Het is daarom nietlangor t.e aë'cete dt het bestuur 

.vandegeljke' ondernemingen zijn, beleid geen enkele publieke ver- 
antwodirig behoeft af, te loggor, dat de op een hoog peil staande Neder-
lard  ±ivancile pers ten aanzien van  doze  ondernemingen niet in staat 
is haar corrigerende m: stimulerede rol te vervullen en 'dat belangrijke 
groepen als werknemers  on  crediteuren geen inzicht kunnen verkrijgen in 
de economische gang van zaken.'in de , onderneming waaraan zij zich gebon- 
den hebben. 

De te'genstandore van de algemene pib1icatieplicht sluiten zich aan bij 
do argnientatie van de meerderheid der commissie-Verdam en do minder- 
heid van do.LR. . ••. 

•, Bij de discussies in de krngioepen hebben zij met name nog op de volgen-
de punten 'geezeri.  

Zoal bij de mee é,  thatschpeljko vraagstukken is dat van  de publica-
ielicht voor , veifflootschatpen in wCzen ooeen.kweie van belangen- 
afieging. •' ' ' 

H •• . 

Enerzijds zijner ei aantal belangen; zoals die van aandeelhouders, 
wo:rknomers  on  oreditrnren,:, de pleiten v66r zo ruim mogelijke informa-
tie, anderzijds. verzet .voolçc1 het belang van,  do ondër ioing zich tegen 
publicatie. 
Ben juiste oplossing zal dus dan gevonden zijn anné'er op evenwichtige 
en doelmatige wijze aan de ondeacheid.eno belan-gen toch 'zoveel mogelijk 

• recht gedaan wordt. 
.• 

. ... . ' 

In.  one,  economisch bestel et ;zjn onderncingsgeirijze productie, geba-
seCid op' een vrije crnourritii'is in feite publica'tiep'licht een on-
logische en onnatuurlijko zaak 

• 

• Bij do open vennodtsb'hapTibn zou men kunnen spreken. van :eQn noodzakelijk 
kwaad2  noodzakelijk om do anoniëme kpitaalverschaffere 4e nodige in- 
formatie 'liove±c'haffen', • . ' ' . 

Bij de hebloten venndotsöhappen bestaat  dote  noodzaak niet, omdat daar 
de verschillende belanghebbenden wel op en nciere,  moer besloten, 

• •. , 
wij zo de - oor Ie"tiohséiijke iifformatie kunenkrijgen 

• " Daar komt"bij' dat de"büslo't'en vennb'ö'tsohappen in"het algemeen zich 
• ' 

minder goed kunnen wapenen tegen hot:uit pub-licatieplicht voortvloeien- 
• eocür"e±ti-nadeel dan do 'röte open vennootschappe. Bij cle open 

• 

" ïenno'd ch'eri ithterth zullen, geieI huii"mee.st'al veelzijdige en ge-
onplideecle od nemngestuOtuur, vCel minder gemakkelijk concurren-
tiegVoelige -gegèije'tie' uit de (gecoie1ideerclo) :jaarstukken kenbaar 
Worden dan'bijde besloten vennoötschap, die vaak slechts een 
product;of"n-brancho"-nderneming is, me een eenvoudige struc-
tuur waarin weinig te vereluieren valt. Wordt door een algemene publi- 

, cetplicht nationaal gezien de concurrentiopoitie van de besloten 
vonnootschappen moolij1or, nog meer zal dit gelden in internationaal 
veibnd. Want zelfs al worden in de E.E,G. op dit punt thans uniforme 
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:voorschr:ften ppgeete]4,.:in.  de praktijk zullen zij toch niet het effect 
hebben, dat wij Nederlanders.  - gezien onze opvattingen ovo1r de wet en 
haar n i alevng en gezion het hoge peil ven onze accountandy - ervan 
zouden .verwchen, Kijkt en verder dan de E.E.G. dan blijken een groot 
aantal landen, die uit concurrentié-oogpunt voor ons van grote bete-
kenis zijn., voor hun besloten venn.00tchappen in het gehel geen pu-
blictie.plioh te kennen. Voorbeelden. USØA. 'Onada de Scandi-
navische landen, Zwitserland, Oostenrijk, Zuid-Afrika en Austra]i. 

Enagèmene piiblicatieplièht zou derhalve betknn, dat wij op Vrij 
eenzijdige wijze de keukendeur van  eon  groot deel var  one  bedrijfsleven 
openzetten. Dat dit een ontmoëcligond effeôt zal hebben op dit bedrijf s-
leven en dat het bepaalde ontplooing'uoelijkhcden zal afreinen of 
frustreren i zonder meer duideLjk. 

De voorstanders van de algemene publicatieplicht stellen dat door pu-
blicatie de meeste vade opzienbarend dc6nfitUres en bodrijfesluit-
ingen van de laatste tijd voorkomen of beter opgoçrangen zouden 7ijri. 
Daartegenover staat echter het feit,. dat de d kudigen,het er wei 
or eens zijn dat publictie van jaaritukken geenszins een waarborg 
vormt tegen wanbeleid, en dat men de betekenis die do jaarrekening 
in dit opzicht kan hebben teveel pleegt te oveDscliattCn. Dit blijkt 
ook wel duidelijk uit het feit, dat evidente mislukkingen  vowel  bij 
open vennootschappen (Nyma, Beeren, tThink-Dao) *al.r-î bij besloten ven-. 

2 
noo.tsphappen (Van Heyst, Texeira, Vascomij) zijn 'voorgekomen. 

Publicatieplioht is voorts door haar voorstanders noodzakelijk geacht 
om te komen tot grotere openheid en democratisering van het bedrijf s-
leven, juist ook gezien de belangrijke maatschap3eljke functie van 
een aantal grote beloten venhootechappen.. 
Bij nadere an1yse van deze argumenten -.zo stelle do tegenstanders - 
is een zekervdcl van onbehagenôver devaagheid.., e .magerte en 
het slogan-krkter érvan moeilijk te onderdrukken :Ken 1ijgt toch wel 
de indruk dat deze argumenten veeleer  politick  on. emotioneel getint 

; ziji dan. dat zij.op' rationele grondenberusten. 

Naarde mening van.de tegenstandersder ai gom enèpublicatieplicht 
bestaan er methoden die een betere beIàngenafgin.g inhouden en die 
veel doelmatiger zijn om te komen tot evenwichtige en gezonde ver- 
houdingen in de: onderneming. . . 

... 

Hierbij valt te denken aan • . . .. 

- de verplichting voor iedere naamloze vennootschap oa bi±inen zes maan-
den na a±lopp van het boekjaar haai volledige jaarstukken bij do  vend  
noobchapskaer (nadeo uitwerkin:g van dit. begrip elders in dit 

• rapport), in te dienen. Deze jaarstukken, die door • eei registeraccoun-
tant gecertificeerd moeten zijn, strekken uitsluitend tot kennisneming 
door dei.'onnodtsohssktuer. . . ;. . 

Aldus„ heeft men een continuwerkende oitroio van Cen :dekundig en 
onafhankelijk orgaan. Uit deze  Controls  kunnen een verder onderzoek 
ofwClbepaald maatregelen ijoo:tvloe±en, Een nan.der levert een 

• deugdelijke waarborg voor alle belanghebbenden bij de vennootschap, 
zonder dat deze laatste een aantasting van hdal concurrentie-positie 
behoeft te ondergaan. . . 

fl ... • . . .. . . 

deverpliôh'ting voT het bestuur 'van vennootschap om 
aan de onderflemingsr e ad dor vennootschap tijdig en regelmatig de nodige 
inforthaties omtrent de gang van zaken te verschaffen.  
Een doigelijke regeling is overigens reeds in voorbeieiding in het 
kader van de herzien ing- van de wet op cle ondernemingsradon. 

De conclusie mag zijn, dat net punt publicatieplicht gecompliceerder 
is, dan. men hij oppervlakkige beschouwing zou vermoeden Wil men bij 
dit'controversiële onderweip tot ocx-i rechtvaardige en doelmatige op-
lossing komen, dan zal de nodigo bezinning en oen genuanceerde bena-
dering niet misplaatst zijn, 
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3. Sanct.es ö de naleing Van do wet. Vennootschaiskamor of onder-
s1amer 

va e instaÏiate van. de,  commissie-onbeid,. 
Verdam, zei de minisber e wijze waaop do iviiig va nadere wette- 
lijke bepalingen zou kunnen wrden verzekerd, vérdioftt  tie  bijzondere 
aandaöht. De vraag of een i te stellen vennootschapskamer met het 
toezicht op deo. naleving --zou hohren te worden belast, zal mede door 
u onder ogen •gezien:mootexi• worden--", - 

De commissie-Verdom heeft i haar rapport op 
n 

deze opdracht als volgt 
gereageerdg "Daar toge de staf aÏs primair sEnctie derhalve ver-
schéidene hewren kunnen worden éeópperd 'heeft 'dejcommissie nage-
gaan 9  of er niet reden toe is,  -, áè  waarborg -voor denaleving der wet-
telijke bepalingen in de eerste plaats te zoeken in do oontrole hetzij 
van een administratief overheidorgaan, hetzij van do burgerlijke recht. 
In-de' Ve±exiigde -Staten is de keuzetu,ssendezetwee instanties, voor 
wat'botreft do -inhod'an. de:jaartukon op eerstgenoemde gevallen.-
do.Socurities Exchange Cormissian.Qntvangtde jaarstukken van alle 
-belangrijke ondernemingen, beordeelt.,in hoevrre deze voldoen aan 
redelijke eisen vanirers-laggeving en,±s bevoegd,bindende aanwijzingen 
omtrent-  de opstelling der jaarrekening te geven. Dit t stelsel werkt 
bevredigend ën is-in de littpratuur-ook voor Nederland in de vorm 

'vanz  eon  "eniioota,apskarner" aanbevolen" . 

Inderdaad is het begrip vennoote m chapekaer reeds jaren bekend. In 
1951  heeft prof. nr. P. andere de instelling van een vennootechaps-
kamer verdedigd, Do "II V IC zou 'toezicht hebben te houden op do naleving 
der (versöhe'rpte) V6orschrfthi'i inzakë de jaarverslaggeving door de 
groteN..IT.'s, waarbij de kring dier grote N'V»s wat ruimer wordt ge-
trokken, zodat er ongveer 1500 onder zulleh vallen. Haar taak zou 
mede omvatten een zeker toezicht op fusies, het aangaan van belangen-
gemeenschappen door grote N  V.'s  e.d. en wel, doordat d,ergelijke ope-
raties afhankelijk worden gesteld van een "verklaring van geen bezwaar". 

:..00kde-katholieke.werkgevers hebben -i het 'verleden gepleit voor de 
'-----'vennootsc1aap-skamer welke toezicht dient te houden op de wettelijke 

minimum-eisen m.b.t, publikatie van balans, "exploitatieresultaat 
wïnetbestemming, deelnemingen, eigendom van grote aandelenpakketten 
en prioriteitsaandelen. 

' - Tijdens er kortgeleden gehouden studieonfe.reIntie van de Nederlandse 
Centrale - van Hoger Personeel bepleitte prof. dr,. S. -Kl eerekoper de 

t, instelling van een..Vennootschapskaer me ,ontro1oor registerac-
countants, Deze laatsten zouden devakbewe'giig moeten waarschuwen bij 
naderend onheil in de onderneming. Medezeggenschapis dan overbodig, 

- - 

- Dd Vennôotschapskamer 'ge'ef aldus prof.- Kleerekoper, ,de ware oplossing 
voor je medezeggenschap, zomede voor- htenqutereOht en de openheid 
in' de ondxieming.'  

• - - Hoewel de. commissie-Verdam van oordeel is, dat  ht  In de V.S. gevolgde 
systeem bevredigend werkt komt zij toch in haar rapport tot de volgende 
uitspraak 1'Niettethni heft de ommiss1e gemeend haar keuze op een - 

gespecialiseerd - civielrechterlijk college te moeten laten vallen." 
In Hoofdstuk  IV an  het rapport en in artikOl 36 van het ontwerp van 
de wet op de jaarrekening i deze gedachte nader uitgewerkt "geschil-
len omtrent jaarrekeningen kunnen door een belanghebbende voor de 

- - "Ondneniiskamer"- va'n het Hof Ansterdam 'samengesteld op een wijze 
analoo aan die van de Pachtkamer van het Hof AriihOm - worden gebracht'. 
In teenste1ling tot een vennootÖhapskamer zal.'naar het voorstel 
van de comm,issie de ondernemingskauier niet ambtshalve en stelselmatig 
alle aarrekeningen van onderneaingen con al trerOn 1Zoals de S.E.C.  
in do V.  S. dit el doet). 
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De ,ondernemngskamer.. geeft slechts beslipsingen omtrent die jaarreke-
iiii"d'iè"i"éen belanghebbende of e'ocureurGeneraal bij het 
gerechtshof te Amsterdam aan haar oordeel rdem'thiderworpefl en  slechts 

met betrekking tot de en waartegen die ede of de 
Proorr-Geeraal bezwaar maakt. . 

De bezwaren van de commissie-Verdam tegen een vennootschapskamer zijn. 

1. een proceduré voor"een onafhankeljkrrechterlijk college is met meer 
rechtswaarborgen omgeven dan do totstandkoming van oen beschikking 
van een, administratief overheidsorgaan; 

2.. er behoeft geen geheel Teui.1 oi'gan te' worden gecieerd; 

3. een vennpotschapskamer, die  ale  jarrekeningeû onderzoekt, vergt 
• een omvangrijk apparaat, 

ad 1. De kerngroep meent,' dat de doorhaar voorgestelde procedure met 
niet minder eohtarbo-rgen is omkleed dan de van de commisMie - 
rd;Bdaéh 'dient bovendien 'te wödCn dat een vennootschaps-

'kather niet is-'eén 'willekeurig 'deel Ivan  ht  bestuur, dat inciden-
eel thet öãed'urokwetiea te maken krjgt,aar een onafhanke-

lijk orgaan, te vergelijken met de Verzekeringsicamer, dat speciaal 
gericht zal zijn op de ondeihavige taak, 

ad 2 bij de instelling van een vennootschapskamer kan aansluiting ge-
worden bij débestande Verzekeringscaei'.,De daarbij rijzen 

de problemen lijken niei'o'noverkbmenlijk. Een bezwaar tegen het 
voorstel vande commissieVerdam is, dat het,parke,t van de 
Procureur-Generaal is Loegeru6t voor en ie1ere deskundig 
heid mi ten aanzien  an  de onderhavige roletna'tiek Ook 
daar zou derhalve en min of meer nieuw apparaat moeten worden 
opgebouwd, 

ad' 3.de door de kerngroep voo,gestelde vennôotsöhapskamer zal niet 
alle jaarstukken odeL'zoeken, doch sechts  eon  klein deel ervan 

Daartoe ie geen omvangrijk apparaat veieist. Incidenteel zouden 
't schaps amer'aan-acco'-antantskantoren A, 

de opdrachten 
gegeven kunnen worden voor het ver zame'len vai gegevens, indien 
door een samenloot van omstandigheden ds kleine vaste staf van 
de vennootchapskmer het werk tijdelijk niet aan zou kunnen 

Onze kritiek m.'b.t. de door de cdmmi'ss'ie'-Verè.äm g&telde onder- 
nemingskamer richt zich hoofdzakelijk tegen het, 'fëi,t, dat de commissie 
volledig is voorbijgegaan aan de opdracht een college in te stellen 
dat met he±'toezichopde naleving Van de"wetteljke bepalingen t.a.v 
de inrichting van do jaarrekening zou behoren te worden belast. 
Naar onze `woning is een controle op deze nalevng noodzakelijk, In de 
venoötschapskamer zien wij 

a. een middel om conbrole uit te oefenen op de naleving van de wette- 
'lijke voorschriften;, « ' 

b. een instrument bij het uitvoeren van de: enquête's nar het in de 10,1  
ondernemingen gevoerde beleid. 

Wij,zijxi  van mening dat door instelling van  de door dë c6mmiesie-Verdam 
• ' . gewenste 

11 
te.hoge eisen zullen worden gesteld aan 

de do an Immers,. ' wanneer een 
• bel,aghebbende,: van. oordeel is dat de jaarrekening  van'  'een  onderneming 

niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent in de wet is J bepaald, kan 
hij de onderneming dagvaarden, La.w wanneer de belanghebbende niet 
tot dat oordeel komt of kan tcomoi, kan er desonaank toch sprake zijn 
van een wet9oveçtr?ding zond dat hierbegen wordt Ingegrepen. Niet 
alleen de aandeelhoudere moeten zeer deekundig zijn L a,v. de inrichting 

L van de jaarrekening, dii., geldt ook voor werknmer, obligatiehouders 
en de in de onderneming, Waarbij nog dient te 
worden gedacht, dat door zi'ksrming de groep van' 
ondeskundige aandeelhouders voortdurend grote wordt.Vooral deze 
nieuwe groep zal meer waarborgen 'behoeven, 1111 
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Belanghebbenden zullen er niet snel toe overgaan een klacht bij de 
-en denemingskamer te poneren 0f om een onderzoek in de ondocnemg 
te vZ'deken, Wannriuer sprake is van. "een verzoek op onredelijke 
'g±oirt'('zie blz,  6'9:r ört'Verdam, wijziging van.het.Wei3oek van Koop 
handel m,b,t,, het enquterecht) is de verzoeker verplicht de schade 
te vegoed.en Juist dit punt zal belanghebbenden er van weerhouden 
naar de ondernemingskamer te stappen. Voorgaande 1

1
betekeit, dat veel 

:iwet'ies, .e' van zeer goo't. belang kunnen zijn, niet  an  de rechter 
sullen worden voorgelegd. 

Bij het bestuderen Van de voorstallen van de comuisie-Verdam t.a.v.  
d onreingskaer:kan men .ih'iiet aan de indruk ,onttrokken, dat 
de commissie f de deskundigheid van aafldeelhouders en werknemers 
overschat, f de bedoeling heeft gehad het aandeelhouders en werknemers  
niet gemakkelijk te maken bij het deponeren van klachten bij de onder- 

. nemingskamer. ... , . . 

Instelling van een ondernemingskamer betekent in feite, dat er een 
volkomen onvoldOende ontröle op de naleving van de we op de jaar- 
rekeningeii zal zijn . . . 

a. de ondernemingskamer hoeft het niet be doen; 
b., de ondeskundige 'belanghebbende" kan het niet' doonl 
c,. de deskund1é (accoantant, beleggingsanalist  etc)  •mag het niet doen 

(omdat de rechter hem niet als belanghebbende zal erkennen).  

Zoals hierbovn reeds is vastgesteld geeft de vennootschapskamer meer 
waarborgen aan  alien  die op een of andere manier betrokken zijn bij het 
wel..n wee in,,.cle ondernemingen, . 

Wab" de smensteling: 
1
én' werkwijze .van de vennootschapskamer (V,K.) 

betreft het volgende 

Gedacht wordt aan een beperkt college van een man of vijf, benoemd 
door de Kroon, 
De V.K. zal een beperkte vaste staf hebben, in de eerste plaats belast 
met het toezicht sub, a,9  in de tweede plaats als administratief 
centrum voor enquete's. Deze laatste zullen overigens in hoofdzaak 
worden uitgevoerd door ad hoc geassumeerde deskundigen, evenals de 
vaste staf aan te wijzen door de V.K. 
De vaste lasten van de V,K. worden gedragen door de Staat, dan wel 
middels een bijdrage van het bedrijfsleven naar het voorbeeld van de 
Kamer van Koophandel. De kosten van de enquête's zullen uit dezelfde 
middelen worden bestreden behoudens de bevoegdheid van de V.K. daarin 
een bijdrage op te leggen aan de onderneming, het bestuur of de klager 
(met beroepsmogelijkheid op de rechter). 

De V.K. brengt jaarlijks een openbaar rapport uit over haar activiteiten-. 

Alle ondernemingen zijn gebonden binnen zes maanden na het einde van 
het boekjaar volledige jaarstukken bij de V.K. te deponeren. Deze 
laatste voldoen minimaal aan de bij de Wet te stellen eisen. Deze 
verplichting geldt voor alle open vennootschappen en voor alle besloten 
vennootschappen, waarvan het balanstotaal de f 3 miljoen overschrijdt. 

De gedeponeerde rekeningen worden ondertekend door directie en oommi-
sarissen en zijn voorzien van een verklaring van een registeraocointan, 
die een boekenonderzoek heeft ingesteld. 

Een meerderheid in de kerngroep meent, dat de vennootschapskamer een 
actieve taak zou moeten krijgen, tw, de vennootschapskamer zou ambt.-
,--halve moeten onderzoeken of de jaarrekeningen aan de wettelijke maat-
staven voldoen, en zou de bevoegdheid moeten krijgen bij twijfel daaraan 
een boekenonderzoek in te stellen. Indien de vennootschapskamer gebro-
ken constateert, zou zij de onderneming correctie en aanvulling moote::'. 
vragen, 
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Woxdtdezc niet of onvoldoende verstrekt, dan zou de vennootsohaps-
kamer een besluit tot afkeuring kunnen publiceren en/of een klacht 
bij het O.N. kunnen doen, welke voorwaarde is voor strajvervolging 

T.av 1de do de,krngroep vporgestede'abtievëro1'•vn de vennoot- 
sohapskame bleek men in brodere kring va ' af*ijzend te staan 
tegenover dit denkbeeld, Men was echter wel van mening, dat, wanneer 
de vennootschapskamer op dé'h'oogte word.tgébrachtotrent ernstige 
rnjstanden, in een onderneming, deze gerechtigd' al:'.zijn hierover 

'.contact op te nemen met hen, die b;evoegd zijn een onçIezoek te vragen  
(by  een groep aandeelhouderB of een gekwalificeerde meerderheid van 
het peisoneel, zie deel  III  van dit rapport betreffende het enauête-
recht). Het wordt ai hen, die tot het indienen var een verzoekschrift 
bevoegd zijli overgelaten of een gedaan, de 
vennootschapskamer is derhalve niet gerechtogdeen..oriderzoek ongevraagd 
uit te voeren. 

De vennoo1chapskamer zal degevraagd ad„yi,es ,
geven over. de verslagge-

ving en is bevoegd algemene regels te stellen voord inrichting van 
de jaarstukken, waarbij narEuro.pese eenvormigheid kan worden ge-
streefd. 

Wanneer slechts tot een beperktepublikatep]4cht voor de besloten 
vènnootschppen' wordtbethloten. (hoven een balanstotaal 'van f 8 miljoL ) 
dan stTrecken de . gedeponeerde verslagen van de anderebesloten vennoot-
schappen (met balanstotaal -tussen ,' ƒ 3 miljoen en f 8 miljoen) uitslui-
tend tot kennisneming door de vennoots'chapskamèr 'en.zijn niet ter in-
zage van anderen. Bij de wet kan 'äohtér bepaald worden, .dat aan be-
paalde persdièn of instanties daaruit bepaalde gegevens worden ver-
strekt, 

T) 
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III bref.fende een   wet  'tot wijziging vai hët'Wtboek vanKoöphandel 
Met-  

A 'Ra é ort-Ve rdam-SE,R,dvies 

• Het 'ebht van enquête behelst de bevoegdheid tot het, .:doen instellen 
van een onderzoeknaar het bestuur vaneen onderneming, indien er 

• •een..gegrond:vérmoeden van wanbeleid bestaat. 
Onder de huidige wetgeving komt het recht van enquête toe aan (een 
grbép) àandè1houdes van een naamloze vennootschap die (tezamen) 
ciVjfde. gedeelte of meer -van het- vennootéchapskpitaal bezitten. 

• Ht  onderzoek dient bij de rechtbank. aangevra.gd  te worden. De recht- 
bank kan n.a.v. het onderzoek geen maatregelen treffen. 

De wijzigingendié  door de zgn, commissie-Vedam werden voorgesteld 
zijn de volgende . 

het bezit van een tiende gedeelte van het kapital, ofwel het 
bezit van j 500,0009- is voor (een groep) aandeelhouders voldoende 
om een enquête te kunnen aanvragen; 

. . 

• 

- ook de erkende werknemersvakeentrales: kunnn een verzoek doen; 
• .. 

• de procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam krijgt even- 
eens de bevoegdheid en enquête te vorderen;.  

- het enquêterecht zal ook de coöperatieve verenigingen gelden; 
- de rechter (de ondernerningekamer van.  ht  genoem1e gerechtshof) kan 
•ingeval uit het onderzoek wanbel-eiden wantoestanden blijken de 

• 

. vÖlgende' maatregelen treffen 
a. sohosing of vernietiging van een besluit van de vennootschap; 

• Ii.  schorsing en ontslag van directeuren n commissarissen; 
C. tijdelijke aanstelling van directeuren en commissarissen; 

tijdelijke voorziening tot afwijking van de akte van oprichting; 
e, ontbinding van de vennootschap. 

In het S,E.R,-dvies over deze materie wordt voorgesteld 

- een vakbond kan het initiatief tot een beroep op het enquterecht 
nemen; het verzoek zal echter-door een-  erkende vakcentrale bij de 
onderneminskamer ingediend moeten worden; een niet bij een erkende 
vakcentrale aangesloten vakbond kan de meergenoemde procureur- 

• general  voor een verzoek inephakelen; 
- (dit betreft een voors-tel van een meerderheid van de S.E.R.) de 

ondernemingekamer kan -een vennootschap bevelen de gevolgen van een 
besluit nader to regelen met inachtneming van bepaalde aanwijzingen 

• (by.  de toekenning , van een schadevergoediig o. wachtgeld aan ge- 
dupeerd personeel); 

- de ondernemingskàmer kan een onderzoe.k gelasten naar toestanden bij 
- • 

... .

in  het buïtenlnd gvestigde dochterondornemingen of filialen van 
• Nederlàndee.bë&ijven (ook dit is een meerderheidsvoorstel); 

• . 
- als ee ezoek op onredelijke gronden wordt gedaan, kunnen de ver- 

: zoekers tot een vergoeding .van de daardoor geleden schade aan de 
•vënnootscha worden veroprdeeld; 

- hot verslag van een onderzoek zal niet altijd voor iedereen ter 
• inzage liggen, • • 

• 
. 

.. • B.Bes:ohouwingen van de Jcernro e Enquô  ire  cht 

De belangrijkste  punten  an  vèrschilti en het rapport van de commissie 
• -. •Vedam (nader  an  te duidCn als a.iï.) en de opvattingen van de kern- 

groep zijn de • volgende • • . • • • . . 
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• pekens.toIçknde tot het instellen van een enquête worden niet 
gericht tot do reohteïlijkeaä'ht,zoal-s-  de OOV. voortelt in het 
voetspoor van de geI±de re1ing maar 'tot den" onafhankelijk ad-
ministratief overheidsorgaan, de vennootschapekamer, die ook be-
last is met he& toezicht op de jaairekeningen, 

2.  Ht  recht een enquete te vragen dient niet te worden beperkt tot 
groepen áan(ieslhouders en bepaalde .werknemersorganisaties, zoals 
de O..V. voostlt, maar kotht in beginsel toaan iedere natuurlijke 
of reöhpersoon . 

regeling van hot encj,utereöht.dient niet slechtste gelden 
t.a.v..iiaarnlozè vennootschappen en c-oöperatieve verenigingen, maar 
ten aanzien van alle ondernemingen, dit in een zodanige rechtsvorm 
wordn gedreven, dat de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk 
zijn voor do schuJ,dei van de onderneming, en voorts t,a.v, onder-
nemingen, waarin deze persoonlijke aansprakelijkhèid wel bestaat 
en bovendien het aantal werknemers een bepaalde grëxis overschrijdt. 

Toelichting S '. 

adl, De kerngroep verwacht van de 'door de..C,V. voorgestelde regeling 
geen wezenlijke verbetering ten opzichte van de bestaande toe-
stand,. die een doodgeboren kindje is. gebleken te, zijn. Het belang 
rijkee, bezwaar tegen do bestaande regeling en die van de C.V. 
1s dât het nauwëljks mogelijk is een enqute tijdig in te 8te11e4 
indien aran vooraf moet gaan een procedure voor een rechter-
lijk college Het'gosóhil tussen de vezoekes  on  de onderneming 
al. allicht een zodanig gecOmpliceerde vorm krijgen, dat de be-
hanèin ervan n'eonôo'tkört geding niet mogelijk zal zijn. 
Bovendien zal ook: een gespecialiseerd rechterlijk college, zoals 
vooréstOd doOr de 00V.,veelal-behoefte hebben aan onafhanke-
lijke deskundige bedrijfseeonômischevoorlichting alvorens  eon  
beslissing te' kunnen ge''en. Dat betekent dat er tussen het in-
dienen van het..:verzoek en..debesj+issing erop allicht maanden 

• • .. 
zullen verstrijken0 In die • tijd kan, ind.idn het verzoek gegrond 
was, er aan de orderneming onherstelbare schado zijn toegebrachte 
De kerngroep stelt zich de gang van zaken aldus voor 

• . Nadat het,  vezoek de V O ND  hCeft bereikt horen een of meer leden 
van de V.K, riaar aanleiding daarvan het bestuur van de betrof- 

' .• fende, ondernething de raad van commissarissen en de ondernemings- 
• 

.S 
• of p eeonei1sraad0 Vervolgens belist' de V,K; 'of hij aanleiding 

viittqt,'instel:Lén van het gévraagdeonderzoek. Daartoe 
• beslit déX,' eleöhts, indienhem is gebloken van gegronde 

redenen om aan een juist beleia en een goede, gang van zaken te 111, 
S • . twijfelen. . 

• .. S  •, Van deze belissing'kunnen zowel de. oorsproniceljke verzoekers 
al de ondeineming beroep instellen bij de rechter. De wetgever 

• S 
zou de 'behandeling vn het hoger beroep icunnen opdragen hetzij 

• , 
aan het üol,l'ege van Berbe,5 van het. Bedrijfsleven, hetzij aan een 
bepaald Gerechtshof. Iiidieri voor het laatste wordt gekozen, 
dient beroep in cassatie Van de uitspTaak van het Hof mogelijk 
te zijn. •' . • . • . 

Het hoger beroept schorst de beslissing van 4dO V.K. om een en- 
quote in te stellen niet. Dat doet eerst de beslissing van de 

S S . 
rechte'r.. indiexddz.e,het verzoek .o,'.eenOnque ongegrond acht. 
De besliesing V O ND ,  v'n do is niet openbaar evonmin als het door 
de Katne'bepalcieondrzoek. De schadelijke gevelgen voor de 
onderneming, ingeval de rechter de beslis'sing van de V.K. om 
tot een er4quôte over te gaan mocht erñietigei, zullen daarom 
beperkt zijn. Dat risico kan de leiding van de onderneming 
bovendien tot een minimum beperken door aan de V.K. alle gewens-
te inlichtingen te geven, voordat deze zijn beslissing neemt. 
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ad 2 De kerngroep is van mening dat ook erklingexi,Jçleine groepering ,-
en of andere daiide:erkende centrale werknernrsorganisaties 
(aan welke de..C 1T0 het..reoh.t om een en et* te vragen toekent) 
.di recht behoren te hebb'en. Ovehiliigheidenndere omstan-
di,he.den. 1nnnLrnmers veroozaken, dat de door de CDV. genoemde 
groepering?n..net.actief z5jñ Heiie echter duidelijk dat de V0K, 
en de o4rnethîiig tegn queulanten bescherrddiexèn te worden. 
In, dit verband, ptelt de kerngroep de volgende regeling voor 
De V.K. is slech verplicht ccii verzoek mi behandeling te 
nemen. indien he is ingediend door 

'• 

1) de meerderhid'an de zaad van Commissarissen - m 
 een groep. aandeelhouders of certifi'oaathouders, vertegen-
woordigende en bepaald percentage van het andelenkapitaa1 
afhankelijk van &e omvang van het geplaatste k'apitaal; 

3) een gekwalificeerde meerderheid van het persôneel, werkzaam 
in de onder2-ieming0 

Andere  verzoeken kan de' V.X. terzijde leggen. 'Tegen een desbe-
trende beslising van iie V.K. staat geen beroep bij de rechter 
open. 

. 

ad 3 De kerngroep is van mening, dat de ondernemingen zo belangrijke 
onderdelen van de samenleving zijn, dat een onderzoek naar moge 
lijk wanbeleid van de ondernemer in het algthenö'geljk moet 
zijn. Slechts bij klind ondernemingen, waarin de ondernemer zelf 
,aanspakelj1c is, voor de sôhulden, kan deze môgeljkheid gemist 
wodon6 -. .., 

De kerngroep bese1'dat zijn bedoeling aldus 'degrenzen van een 
hérziening van het vennootschapsrecht te buiten Oaat. Hij meent 
niettemin reeds  flu  op dit punt' te moeien wijzen opdat de wette-
lijke régëliîig ten aanzien van de vennootschappen zodanig zij, dat 

' .. deze te gelegener tijd op zo eenvoudig mogelijke wijze op andere 
ondernemingen zal kunnen worden toegepast. 
De kerngroep begrijp niet:, waarom  de C.V. van oordeel is, dat 

, . een enquêterecht buiton NVencoöperatieve'Vereniging noch 
goed dnkbaar,, noch prktisehhanteerbaa.isb Waarom zou een 
orderoek naar wanbeleid in eei grote vennootschap onder firma 
niet mogelijk zij op analoge wijze als hij een N.V.? 

Voor het overige kan naar de merizTg vande kerngroep aansluiting 
worden geoht hij de voorstellen van de 00V0 Dat betekent met name 
dat, de LIC naar aanleilîig in een dbsbetreffend verzoek op grond 
van de uitkomst van het ondèrzoek 'bepaalde voorzieningen kan treffen. 
Var de be-tjcéf'fond.o besohikki±igen van de 0K3 staat beroep open hij de 
rechtè'j2 alá hiei"bovenvermeid :De VOIC kan de voorlopige tenuitvoer-
legging van de ..voorzieningen bepalen. 
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•  IV Voorweten 

Tensldtte-zouden-. wij het volgende willñ opmerken 

Er ontbrkt hélaas in Nederlend een wetbe4jke regeling welke zich 
keert tgen  ht  ebuk va voor.tensohap door:  het bestuur en oom-
misearissen omtrent speo3alo feiten of omstaiidiheden, die naar alle 
waarschijnlijkheid de koe  LS  zouden beinvioeden, indien zij openbaar 
worden (bv, door,  onverwcht goede of slechte resultaten over een be-
paalde prode, aan een op hande zijnde fusie, aan een dividendver-
hoging of' -verlaging). 
Wij zijn d.aarqm yan, mening,' dat in. Nederland voor en dergelijke rege-
ling zeker 3lts is; 0-ben naamloze.vennotsohappen moeten o.i. 
wo.rden.yerplicht een register to houden, waarin dè aandelen in de 
N.V, die, doorof 'ten behoeveQtn de be.stuurder.e en commissarissen 
worden gehüen 9  worden ingeschreven en: waarin,, tevens gegevens om-
trent de aan- en verkoop wrde genoteerd. Binnen een bepaalde 
periode ia ailo.qp, van iedere rnaandrdienen, eventuele mutaties in het 
register operibaac te worden gEmaakt'. De estuurders en commissarissen 
mogen slechte aandelen op naru in hun vennootschap, bezitten en dit 
aandelenbezit moet openbaar zijn, 

Samenvatting •: • ' 

.10 De jaarekeningan ondernemingen dient vol een  Europees 
grondpatroon ie worden opgesteld. 
'Verwezen kan worden naar het grondpatroon. dat door de Europese 
Federatie van Beleggingsanalisten is vaeigstkld 

2. De open vennootschappen dienen verplichtte zijn de jaarresultaten 04 

• binnen drie maanden, na;  afloop van, het boekjaar bekend te maken. 
De' jaarstu1çkei. dienen binnen zes maanden gepubliceerd te worden 

3. Ovwogé 1ai'i'iorden ook. het d',m,v. prioriteitsaandelen9  oligar-
chische clsule ofandërszins feielijk.be1eersen van de onder- 

... -1:1 i ... neming als deelneming te beschouwen, 

4° Het vraagstuk van d algemen i'catie licht dient gevrijwaard 
te.wo'rden.yanpolitieke en mo'tionè1 argumentaties. Om tot een 
rechtvaardige en doelmatige oplossing srvn te komen verdient dit li 
vraagstuk een genuanceerde benadering' 

» '.' 

: • Aan de 'Vennootsohapekamer. iordt de voorkeur gegven boven een 
Ondë'rnemingekamer. Be 9ohakamer dient belast te zijn met 

•....het toezicht rop de naleving. van de wettelijk voorsöhriften betrei-
fende de jaarverslaggovin van ondernemingen en met de uitvoering 
van enqute'.s naar het in'de ondernei'ng'n'gevdèrde beleid. 

6. Verzoeken strekkende' tot het instellen, van een 'jte dienen tot 
de Vennootschapskamer gericht te worden. 

7 Het enquterecht komt in beginsel toe aan iedere natuurlijke of 
rechtspersoon, 

80 De regeling van het enquterecht dient te gelden voor alle onder-
nemingen die in een zodanige rechtsvorm worden gedreven, dat de 
bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van 
de onderneming en voorts voor ondernemingen waarin deze persoonlijke 
aansprakelijkheid wel bestaat  on  bovendien het aantal werknemers 
een bepaalde grens overschrijdt. 

9. Een wettelijke regeling die zich keert tegen het gebruik van 
voorwet2nschU wordt noodzakelijk geacht. 
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Bijlage 

RESULTATENREKENING 

196, 196, 196.  

Omzet (inclusief belasting) 

NETTO OMZET 

+ Mutatie voorraden halffabrikaten en gereed produkt 

+ Voor eigen rekening vervaardigde vaste activa 

± Ontvangen  royalties,  licentierechten  etc.  

= TOTALE BRUTO OPBRENGST 

- Kostprijs gebruikte materialen 

- Betaalde royalties9  licentierechten  etc.  

Overige externe kosten 

= TOEGEVOEGDE WAARDE 

Lonen, salarissen  etc.  

Overige interne kosten 

= BEDRIJFSWINST VOOR AFSCHRIJVING 

+ Inkomsten uit niet-geconsolideerde deelneming 
en beleggingen 

Betaalde rente en andere financieringskosten 

= WINST VOOR BELASTING 

- Belasting op de winst xclusief bijzondere baten 
en lasten 

Aandeel van minderheidsbelangen in winsten van 
geconsolideerde deelnemingen 

= NETTO WINST 

Bijzondere baten en lasten (na belasting) 

NETTO WINST INOL BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 

(vastgese1d door de Europese Federatie van Beleggingsanalisten) 
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op aa ondernemingsraden tot etand io gabraoht. Grote nadruk wordt •g1egd 
op de gevieeneohp vn wrkeeie ai ¶rkfle1ere in de ond neing op th 
aamenwerking tune beide 
De. afkëér van cIe ken io ni enbaar Dit intitiiut is Op de tegenstel- 

, 
 

ling  tusseri wke ei yerknemer gent en daar neemt de wet afstand  
vane  liet vert ênoraigende karakter van  dc  kern wordt vervangen door 
het p itafre karkte vn  dc  ondernomlngsraadé En deze uitgangspinten 
van de wet laat ok de zgn KornraieuioVerd,im onaangeroerd.  

OOnniee1c ziet in , dó ondernemingsraad een Instelling die s  omdat ze 
dioht bij de werknowers otaut o  een verbetering in hot oontact tuseen 
leiding en werkaecre kan bewerkctelligc& (het rapport van de koie 

; bl 86). t "het overleg in de ondoemingeradcn cloohte moeizaam op 
gang komt en op weinig peotaoulair resultaat ken wijzen" wijdt de kom - 
missje aan "het nog niet ,ingespeeld. zijn van werkgevers  on  werknemers 
en  Ac come  onvoldoende belangstelling oï deskundigheid van de werknemers 
mat betrekking tot, .hetgeen in het bedrijf buiten de onmiddellijkewerk 
sfeer  ligt" ) 

,. :; : Uit deze. oitaten blijkt dat  dc  koami eieVerdan de ondernemingereed 
blijft zien  ale  een knooppunt voor kontakt  on  informatie,  due ale  een 
kommunikat-ie-orgaané ZIJ onthoudt zioh van voorstellen tot de wet, die 
mOei1iJkacden met betrekking tot 4e hiIrarohieohe etruktuur van de onder- 
neming zou kannen utlokkon : .: 

Da voorstellenven kommiccie komen in het kort hierop neer.  
Dc  bevoegdheden van  dc  SooIaalEoonomieohe Raad tot instelling van een 
ondernemingeread dienen uitgebreid te worden  Dc  mogelijkheid van een 
centrale, ondernemingsraad voort  twee of moer tot een  - groep behorende 
ondernemingen dient geregeld te, worden 
De verplichting vande onernemingeleidng om mcdodling te doen van da 
economicohe gang van zaken in de onderneming dient aangevuld to worden 
met "en deagevraagd daarover nadere mededeling te doen, tenzij het belang 
der onderneming zich daartegen vrzet  Dc  verplichting om de o0r. te 

• raadplegen omtrent, de gevolgen ,yoor weraemerc van alle n±jpende 
maatregelen, en 1  om d bline, wthot en vorliecrekening plua toelichting 
daarop ter bespreking over to leggen, dient aan do bevoegdheden yen  dc  
or toegevoegd to worden •'.,,. 

De ogélilchèitl van een gemeonechepolijkc iorgadering van or en read 
van -kommicea ceon moet geregeld worden En verder Wordt de instelling 
van een agendakominieeie beloit . . 

liet voorstel om do óro de bevoegdheid tl geven deskundigen tot deelne-
ming aan het beraad in do or uit to nodigen, ie hot enige dat de aan 
dacht op d pèoitie van do ereonceisverteenwoordigcrc de zgn gekozen 
ore&en richt Dat deze pocitie aéndaoht vordient p  mag blijken uit 
een onderzoek waàrvañ hierna vorelag gedaan ordt 

o Thd onradenbel te'ehwooj 
» 

Volgens veilen is do godnohte: dat de gikozo or4odan  dc  bc1ngen van 
het door hen vertegenwoordigde personeel. hebben *tei bewaken en het goede 
.funktioncrsn van de anderncmig elechte  ale  grens daarvoor hebben »te aan-
vaarden, vaarden, bedreigend» oo da mogelijkheid ven gcmencchappelijk cal ver- 
trouwvol beraad in de- »or » » ,» 

» • ,». 

+)Herzien  ing  vah het cndornemingsreobt, Rapport van de Comaissio inge- 
steld bij bcéohikktngan de Minister van Juctiticieh» 3 april» 1960, 
Staatsuitgeverij, 'sGrrvenkage, 1965b1Ce 8667 » 

een artikel dernemingeaden» .en .belngenbehartigingtt 
in De VakbaweIng, Ikderblad.  yen, het liederlende Verbond van \Vakvereni-
gingen, van 6»jwi 1967, welk artikel zlf weer  On  uittrekcel is van 
con onderzoeksverslag datr in Mens  on  r darneming, januari 1968 0  ver- 
oheen van do hand vgn A J omo 01211, , clgcpycitcgenwoâiging 

»en bcrèad. in de»dcriij:  



Tot dusver in vereohillende landen 'en ook in  one  land verricht sociaal 
onderzoek wijst echter in  eon  endere'riohtingJuist,  in ,ondemnemirgn 

tr dobelannbehetigirtgunktio van de or.- erkend en benut word, 
om het bor&d tot enige bloei,  

D kaxtodat in een  oz' eon  zekere PAté Van belangenbehartigende pero 
noolevertgenwoöiging gèrealisoord wordt ie.voraIaThanke1ij van 

7 de vraag boe aterk de polti van do gakoon orole4on lxi de raad ie 
• Binnen de wettelijk aang4jven  kadere. teen aleohta een beperkt aen- 

tal mogelijkheden om die poeiti tav etovigen 
Vier van deze ogelijkhe4en out do' vlgondo ' 

1 geegold oderling vooverlg vAn de gekozen or4loden over de in 
de vergadering van de o4r to bohan4elen m'oi 

24 bet o4reeketeriaat ligt In handen van een gekoaea orlid; 

5 het aehierwego blijven van  eon  door de direktie uitgecefondo oenur 
op do publikatie van het o4rvag; 

4gereela overleg tuaee,de gekooc 8rloden en bit vertegenwoordigde 
peroonee14' • ' •, • .. 

:; 
, 

Nu in uit onderzoek gebleken dat hot 'raad 4 n ondernemingsraden waar-
in meerdere van'  doze  ,f alle mogauijkhadon. geealiooerd veren bloeion 

• dorp wee dan In,. öndernémingaradezt waain  goon  of eieob'bs enkele van deze 
:mogeiujkheen bent waen 
De graad van bloei  ward  afgoretoxt i do froquontie de duwt  on  het 

• gehalte van hot or'berade D bi . .LÏertegonwoordigend oxid 
'.alngèradon vertonen  eon  door do jarer gelijkblijvende en ecea 

• gondovorgedorfmequentio 
stij- 

bij  dc  oveiodaalt deze frequentie.. 
liet beraad in do belaxigenvertegenwoordigende o4r schijnt niet  veal  
moe±oamer te vrlopen want de duur va4 dn vargaderinen blijkt niet 
veel langór to eijti den die vati do andre ondamnemingareden4 
De inhoud van hot beraad in do bOlanonvertogenwoordigende ondernemthge 
radon wan van moor gewicht dan e1der9.:horhaaldelijk vond  eon  diocueeio 
pleata over hot ondamnoiningobo  laid  in oljn geheel en meermalen kimen 
'bi4 loonvraepttikken' aan do andie ondernemingsraden be 
porkte men zich tot een vrijblijv4ndo üitwileefigling van informatie over 
aktle ontwikkelingen en probleinonp waarbij de gekozen o4r44eden min 
of moor ala "klankbord" voor do bodrijThleldinfungeordon do 0ar,  
daar weinig meer d-in do piacte waar do leiding oer Uproefballoui; 1t 
lolatenli tm to zien hoe bepaalde vooroteilen en maetegolen rikon 
Opmerkelijk ie dat*in do ondernemingen met een bel ,,nvertegonwoordi 
cnde 0r4 demoatieoher to werk wordt gCgaan8 In  doze  ondernemingen 

le bet eytoém van erkoverleg goed vai do grond gekomen dit in tegen 
atelling tot de andere ondernemingen. In ondernemingen met  eon  bo].augen 
vortogenwoordigendo o.me rappor'beerdonlde divoree lijn otaf en hulp 
afdelingen do grootete mate van invloed op het totlo bedrijfsbeleid. 
Deze ondernemingen ondereoxtoaddoxi ziob doet Ooit geringer aantal hièmar 
obiecha niveaunp terwijl e peraoneeleafdóling er op een hoger hirar 
ohiach: niveau zat met rlatiof groter' bemocienie met hot bedrijfebeloid 
Blo zodanig • 

De otdernomingaraden met et belaxtgonvoDteganwoordigende etx'ekkinig wer-
den hoofdzakelijk in &'midddlgroto bijven gevonden (500  man perao- 

. 
ntcel)j en hot 4zjn vooxniathelijk «00d9r produow:ende bedrijven met over 
wegend gecohoelde handarbeiderA ' De ,n.iro ondernomireraden vindt men 
in do groototo bedrijven (3000 tot70Q'men eraoneel) meteen hoog par 
eaxitago twitte hoorden 'geepo  on  rdwil lik pereonoel 
De nithomaten  an  dit onderzoek moete tot do voorzichtige eloteom 
leiden dat d belangextvereganwoordigende o8r4p waarin de nadruk JACt 
p een versteviging van  dc  positie der gekozen o4r,4adén,. uit een-eog 
nut van lovondg en boutdntjdend bemand kenalijk niet hij de onder 

ineredon * mii hot aecent eozder vtC: c >jliohtploging op het 
ijdse ve orwon o& aemonworking liat htemgeeteld ken wordei., 



L 
De huidige Wet op de onierriemingraden gaat uit ven de onderneming  ale  
een bedrijfegeeensohp waarbinnen eaenepraak en redelijk overleg oe 

• ten worden geregeld. De ondornemingaraad wordt vooral gezien  ale  een 
konikatieorad Voor rnover het overleg in de ondernemingsraden nog 
niet. aan de vewaohtingen baantwoordtp moet dit, geweten worden aan het 
nog niet ingeepeeld zijn van workgovero oii werimoaers ma.v  an  het 

• falen van mensen Of hot feit dat het ondernemingoreadwezen op weinig 
zpektakulafr resultaat ken wijzen mîezohion aan  eon  gebrekkige opzet 
van de ondernen4ngoread geweten kun worden 9  is  eon  vraag waar maar wei- 
nigen aan  too  komen • 

Toch zouden wij in het licht van de sub o weergegeven ond.erzoekresulta 
ten juist voor de struktuur van de ondernemingsraad aandacht willen 
vragen. De nadruk die bij het tot stand komen van de wet op de onder 
nomingeraden gelegd is op het gomeeneobepo1arakter van een onderneming 
en op de wenselijkheid van eamenwerking  on  overleg ie op zichzelf begrij-
pelijk en ok jniztBeijpelijk oatdataan het gezamenlijk doorstane 
corlogeleed in do vleknaoorlogee jaren  can  allergie voor tegenstellingen 
en konflikten verbonden . Lt  jtiistp omdat èen onderneming een samen- 
werkingsverband-16 met . gemeenschappelijke doelstelling 
Het gevaar'van id  n deze is echter dat do tegenstellingen 
al te zeer verdoezeld worden "Iedere -gezontlop zelfbewuste  on  dynamische 
maatschappij kont en erkent konflikten in  hear  etruktuur; want de ver 
loochening daarvan heeft even ernitigo gevolgen voor de maatschappij 
le do verdringing van psychische konflikten voor de enkelingt niet wie 

het over het konilikt heeft g  maar wie het probeert te verzwijganp loopt 
hot gevaar g  erdoor van zijn stuk gebracht to worden," aldus do  Duitse 
socioloog Pulph Dabrondorf+)  
Eon  ondeneming wordt door gozagsverhcudan goksnrnorkt t, Aan gezage' 

• • verhcvudngen zijn spanningen herent 7 k. is dat zulke spanningen een 
aanvaardbare  on  gakontroleerdo uitweg ku nan vinden Loopt men achteloos  
cam  deze vereiste voorbijl dan bestaat de mogelijkheid, dat  doze  epannin 
gen zich ontleden in vruchtoloze verschijnselen  ale  een wilde staking, 
ziekteverzuim personselaverloop, een gerr'iteerde sfeer in het bedrijf, 

• onz 
Daarom ken het zijn. nut 'hebben do menselijke kontakten binnen do onder 
neming zo te organiseren, dat do spanningen in een legitiem en geroglo 
montoord systeem van spel en tegenspel zichtbaar kunnen worden. Dit be 

• tekent  eon  aanmerkelijke verhoging  van 0.@ kans dat do werkelijke oorza 
ken van dto spanningen  gevonden worden en bestreden kunnen worden 
Det ligt voor de hand dat zulke o'doning van menselijke kontakten gericht 

• dient te zijn op een zekere "onschendbaarheid" van do betrokkenen. Zit 
iemand iets dwars, dan moet hij daar. uiting aan ktuuon geven zonder dat  

hij hoeft te vrezen Awat zijn kritiek represailles uit te lokken„ Zo lang 
• die huiver bøstat, zullen do spanningen sluipwegen volgen, wet in on&er 

nemingen tot non eooiaalpsyohologische gaeril3e kan leden 
Spreken we over het vertegenwoordigend ovg op  ht  niveau van do  on-

e:  dornemingedirektie - • ~helen niet dat b.tñen darbeidoorgenisatie 
veel aan d.o1 rogula konflikten gedaan wordt  on  ken worden dan 

• moot vastgesteld. wor • dat in da onderno ngsrcdd to weinig mogelijk 
heden voor tegenspel vn de zijde van do g'ozen o0r èd.on bestaan,  
Zaken  ale  het gemeenschappelijke belang, do gozeenlijko verantwoorde- 
lijkheid de verdienste van plezierige samonworçing en van redelijk over- 

• log zijn altijd zo uitdrukkelijk geaccentueerd., dat er langzamerhand een 
taboe rust op zelfs de gedachte aan onenigheid, wrijving, 'uitspreken van 

• onbehagen enz. gn toch moot voor de mensen in bet bedrijf duidelijk zicht- 
baar zijn dat hun vsrt. t oor • s. 'van een eigen, ,identitoit 'uit kunnen 

) Daph D&Wend.orfr  ,ellskef cad qihoit,  Piper  Mohen 1961, 
b1z 197-19B 
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opereren, willen zij het gevoel hebben dat, ze ook in hun onmiddellijke 
omgeving een eigen inbreng kunnen hebben. 
De bestaande situatie heeft zich kunnen ontwikkelen omdat de groep 

• gekozen o,r.-leden als zodanig geen enkel recht kan laten geld.en en 
• geen enkele sanktie tot zijn beschikking heeft. Deze groep heeft bui- 

ten wat hem van direktiezijde wordt toegestaan, geen middelen om zelf-
stndig te opereren„ In elke bevoegdheicI, aan de o.r. in de huidige 
gedaante toegekend, deelt de direk'bievertegenwoordiging, zodat de. per-
soneelsvertegenwoordiging slechts van die bevoegctheden gebruik kan 
maken voor zover daarover met de direktie overeenstemming is bereikt, 
wat in feite betekent: voor zover de direktie daartoe toestemming 

• heeft verleend. De belangenvertegenwoordigend.e or. uit de vorige para-
graaf kon van de grond komen, omdat het ondernemingen betro' met een 
leiding die met zo'n ontwikkeling instemde. S 

De vraag is of het welslagen van een ondernemingsraad zo uitsluitend 
aan het goeddunken van de bedrijfsleiding moet worden overgelaten en 
of het niet aanbeveling verdient de personeelsvertegenwoordiging zoveel 
middelén te geven, dat zij enige druk kan uitoefenen in de richting 
van "levendig en houtsnijdend beraadt', 

r Dit heeft niets te maken met het aanscherpen van belangentegenstellingen 
of de herinvoering van de klassenstrijd,- het gaat om de 1eatie van 
omstandigheden waarin open overleg en werkelijke samenwerking. mogelijk 
zijn. Echt samenspel is niet mogelijk zonder ruimte voor tegenspel. 
Binnen gezagsverhoudingen kan zo !n  ruimte slechts. geschapen worden 
do.p. ondergeschikten en hun representanten een aantal rechten te geven, 
op grond waarvan zij kunnen uitspreken wat zij Op hun hart hebben. Uit-
eindelijk is wezenlijke samenwerking slechts mogelijk tussen partijen 
die inenigerlei opzicht op voet van gelijkheid ten Opzichte van elkaar 
verkeren. Deze voet van gelijkheid zal in de onciernemingssituatiebe- 

S werkstellig'd moeten worden door althans op direktieniveau de positie 
van de groep gekozen o.r.-leden zodanig te verstevigen, dat de direktie 
desnoods gedwongen kan worden bij zijn beleid rekening te houden met de 
belangen die deze o,r.'-leden hebben te bewaken. 
Het ie daarbij. ernstig de vraag of men van',  pèrsoneelsvertegenwoordigers 
in een ondergeshiktheidsrelatie mag verlangen in de eerste plaats het 
goede fuiktioneren van de onderneming te dienen,  Dear  is de direktie 
voor. Men kan hoogstens eisen dat de personeelsvertegenwoordigers in 

• het goede funktioneren van de onderneming een grens voor hun eigen 
aktiviteiten erkennen. 

S 

De konvergerencie krachten in een onderneming zijn overigens van dien 
aard dat men zich eë±'der ongerust moot maken over dO vraag of de span-
ningen wel voldoende uit de verf komen dan over de vraag"of eenheid en 
vrede bewaard kunnen worden. 
Het voorgaande geheel overziende moet de slotsom zijn dat de instelling 
van een afzonderlijk orgaan voor personeelsvertegenwoordigers verhelde-
rend kan werken. 
Een onafhankelijke personeelsvertegenwoordiging zal nuttig kunnen zijn 
voor die werkgerers, die niets van de ondernemingsraad wilden maken. 
De werkgevers, die er wel iets van maakten, zal het des te gemakkelijker 
vallen zo'n instituut te aanvaarden, 

e. D1 6 en de ondernemingsraad. 

Inhe politieke programma van D66 staat op bz. 27 te lezen: 
"De .partij wil de ondernemingsraad vervangen door een personeelsraad, 
uitsluitend bestaande uit gekozen personeelsleden Onderzocht moet wor-
den welke bevoegdheden aan daze raad. thoetei.jorden toegekend in aanvul-
ling op het terzake voor de ondernemingsraad bepaalde." 

L 0 b FC 
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'061 1 rt do van do o»vtttig uit dt deiokrati' 
X Lifl VOfl VOI OdtP1iOht hudt 

eooti& ,een micivezotand bestaan„  
4 :Jo Vn Ut doacl atto zieh zou moeten beperken tot het 

oLi3co torrein. Moral 'oer oh iaohto en eagevhoudin 
)oroen. 1int demOkrtio aun do o ;eotold to wóraen duo66k 

;)fiGktO7i4OOhC macbto en  SOW  j00W11rPESOn 19t optreden van 
bncig  on  bet toLI vr koi1oktiv ar id3overeenkomoton dat 
:teproot e ohilt typc ogiooh in  goon  enkel opzicht van bet 

uUtioke riljon geCe 0arlementa.rioo en zián mOthoda  vex.  
• „„ing. Men vegiet ieh L. men Moent dt rdom paal en  pork  

o iinnen etellen aan d !imor Z4 ndom von matoriile en 
Yirïle middelenjPTA en eenl&,  birj a reohtogTond mogen zijn 

Meen het uitoogewn 'vp ht moneen : 1 

ysal vogiet zicth  ale eon  ,øi% dat deoiatio afb' doet aan de slag- 
al ei" niet dokra 

maar ooie 11  van verdeing van r ]jkheden binnen een 
WMAMStioch uem Naar mate de uitvo . 

• ht  olagvaardiger 
etjn cal oe gevende .maoht ih to' algemener richtlijnen voor 

'beleidov,rYtrg mooi 
a vortot ioh ol'' t dat domotatie bet rrwebeeiiooen van hlle  

eienan voor L'LU" .t tie  heeft eloebto te garanderen dat het 
enplioi hij u van degenen waaovooj he beotu geldt  

rd ooefon(t  
on « OverttrtT'. g dot demokratie ook op do ekonomicobe orde 

dorolen von t.' . na  be 

d 7 ;tt earing van (te arbeido' rhoudingen vloeit 
vb do et orduaa -"togonovor hij reken' 

" an  v'entwoording voreohvl(tigci lo g  niat kaa itten Uit de aard. 
'' .ccak dient (to "î:oomde fiuur dat  eon  penuingme etor do kaomieeie 
con 120roor  do olksvortogonioordigtng ou voorzitten vermeden te 

noord!zr CCOfl0  vo,aetoordirtgopl&oht g-y:roken g  'wat opgevat kan wor  
ale oat oi "orri van" verantwoord4 rn plioht Verkiezing van de 

0 ' doo" het poreoneal con hieraan ' voretetrekkendo mate toge 
• ' • omen Volotman ken voor'alonog cwhter worden met do toekenning van  

too.  een do proon0olevorioc5 noordiging in die  atop  dat do pl t,  
die lee tcikcmniug  eon  da oij(o von do direktie impliceert de verant 

• piioht volke uit v" ' etug voerkomi COVOCI mogelijk ènaren 
'i ei'ro 9  op gom do, kcan'n.. ,te georinteordo karakter v,n. do ouder,  

• .'. '. o ed dat :oo domokra't4e' in do eigenlijke hier gehantoo'rdo zin 
W000 nieto van doen hecft wordt zodoende vervangen door het 

'ntatievo, op' of±'oktievo heleidekontrole gerichte karakter van een 
c(tto p in do termen van D66 

• 

' 

oeo in do annv 'i - kan or meectal Moeilijk eer .geaproken worden 
von .. 'e"ero e mre In fKte zijn in vele ondernemingen degenen 

in 
ir emoro 

all C' i v', ngen di in  eon  cedea  J. ge reohievorm worden gedreven, dat 
e heetno niet :reoonliik anneprakelijk zijn voor do cohulden van 

C: I dan oo'" '"o  can  lador  Lie  in hei bedrijf werkzaam 
ie en verkiezingen voor d pereoneeloraaddeel 

• :( ', 1 • van do direktie &bt' • en  Doze  leden 
ri l ho4 (t  an  boet en vertegonuoorch 

recht onthouden moeten worden 
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50 Aan de px  one  eleraad dienen in de eerate plaae in aaneaste vorm  
do viei parlementaire grondrechten  tò  worden toegckend tw,  

E, liet recht van exiqugtot dit ken gaan in do vorm van een verzoek 
• * aan een Vennöâ.taohapokaer of enige andere  matching  die mat 

hot onderzoek bolact ia 

b ièt recht van InItiatiefg dit betreft de bevoegdheid tot het aan-
gaan van oyerenkome ton inzake aecialo regelingen voor  hat  
bedrijft 

c het recht van intorpollntio do zal zich 
nimmer aan een verzoek om vovduidelcing van haar beleid of 
welk onderdeel daarvan ook mogen onthrokken 

G het recht vn *am0ndomont er kennen wieigingevooretehlen be 
treffende do rihthînen van het ondernemingeboloid worden inge 
diende 

De pemoneelaread heeft recht op vergadering in werktijd *  
Op do verslagen van de vergaderingen met do diroktievertogonwoordi 
ging dient  goon  censuur van diroktiozijdo mogelijk to zijn e  noch 
zal icto aan de olijkheden om binnen het bedrIjf ruimere bekend  
hold  to géve - hot booppokne in  doze  vorgaderingon in de weg go  
load  mogen werden 
O pereonealeread moot d le enheid hebben zich met het 'vertegen- 
woordigde peroenoc1 te VO-re-  arie  

Do ereoneoloraadeleden dicoi recht 'to hebben op scholing en vor 11 
* 

* 

Do vergüClorineveri van do poroenoolorûcd al dan niet in aanwezigheid 
van de direktLevertn?xrdiging titaan onder voorzitterschap van een 
lid ut haar midde» 
Voorta verde overwogen do read  eon  recht van beroep jegens het han * 

• delen van do onderneingaleidng toe te konnions  te richten op een 
instantie voor

"61- 

bodrijforoohtereak 
* 

Do verkiozlngek voor do pordonealadionon anzga  
• Uvrjjo hijeten pleate to vinden Voovreokton met betrekking tot de 

de kandideatetolling moeten worden afgoechaft 
* 

Overwogen worde pa oneelokatogorin do gelegenheid to bieden bun 
• eigen kandidaten to tollesrip para1o1 aan  eon politick  dietrikten 

Voor de, kieegerechtighold en de vkieebearheid dienen geen leef 
tijdegrenzon te gelddno Kioegerochtigd  on  vorkioebaar is men wan-
neer men hanger dan édn jaar in hot bedrijf werkzaam ie gowooet 

7 Do onechondbaarkeid van het poreonootehid hhijt een moeilijk punt 
Overwogen worde in dit verband hot overleg met de dir: to doen 
patavindOn met een delegatie met last en rug -S, alt do per 

• oenooleread o wordt do kaas vrgroot dat do direktie niet zal 
keten welke opvattingen en vooretoflon van welke poreoneoleraade 
leden zijne • * 

tL Overwogen wordo voorts of aan do pereonoeleraad een (beperkt) 
reohtspereoonhijkheid kan urden toegekOnd 

9 Er zullen v raioaingon gctrofen moeten worden die bet mogelijk 
• maken do W`@Ponlné van de rechten van de »erooneoleraad te bekoa 

tiiron. in 08vorband zonden fondetrn gevormd kunnen worden 

- e 

.• 

* • • * .'. • * 
s •. * * • • S 

* * 

Dit zijn vooretehbon voor verwecenhijking op korte tarmijn 
* Bet ken goed zijn z it het oog op langer termijn  hat  hoofd eens to 

buigen over d'- • ipo zelf van do ekonomisohe ewdeo Betn or 
• * reêle ehtarn 4.1 • . 

een private ondornomingsgcwize produktie 
of aapekte a hei dereokratiache model beter tot zijn 
recht komt ? • 

* 
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