
Voorzitter: Postma

Tegenwoordig zijn 59 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van den Berg,
Bierman, De Boer, Van den Broek-
Laman Trip, Cohen, Dees, Van Dijk,
Van Eekelen, Eversdijk, Gelderblom-
Lankhout, Van Gennip, Glastra van
Loon, Glasz, Van Graafeiland,
Grewel, De Haze Winkelman,
Heijmans, Hendriks, Hessing, Van
Heukelum, Hirsch Ballin, Hofstede,
Holdijk, Jaarsma, De Jager, Jurgens,
Ketting, J. van Leeuwen, Linthorst,
Lodewijks, Loudon, Luijten,
Luimstra-Albeda, Lycklama à
Nijeholt, Meeter, Michiels van
Kessenich-Hoogendam, Pit, Pitstra,
Le Poole, Postma, Rensema, Rongen,
Roscam Abbing-Bos,
Schoondergang-Horikx, Schuyer,
Steenkamp, Stevens, Stoffelen,
Talsma, Ter Veld, Veling, Verbeek,
Werner, Wiegel, De Wit, Wöltgens en
Zwerver,

en de heren Wijers, minister van
Economische Zaken, Melkert,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, en mevrouw Van
Dok-van Weele, staatssecretaris van
Economische Zaken.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Batenburg, wegens ziekte;

Heijne Makkreel, wegens verblijf op
de Nederlandse Antillen, ook
volgende week;

Van de Zandschulp en Grol-Overling,
wegens verblijf op de Nederlandse
Antillen;

Korthals Altes en Boorsma, wegens
verblijf buitenslands;

Tiesinga-Autsema en Tuinstra,
wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Woningwet

(tegengaan van bouwen op
verontreinigde grond) (24809);
- Regeling van de samenstel-

ling en de werkzaamheden van
de Staatscommissie tot voorbe-
reiding van de te nemen
maatregelen ter bevordering van
de codificatie van het internatio-
naal privaatrecht, ingesteld bij
koninklijk besluit van 20
februari 1897, Stcrt. 1897, nr. 46
(Wet op de Staatscommissie
voor het internationaal privaat-
recht) (25304);
- Wet op de organisatie

ZorgOnderzoek Nederland
(25438).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet op de ondernemings-
raden en titel 7.10 (arbeidsover-
eenkomst) van het nieuw
Burgerlijk Wetboek (24615).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Hofstede (CDA): Voorzitter!
Graag wil ik beginnen met het
bedanken van de minister voor de
uitvoerige beantwoording van de
gestelde vragen in het voorlopig
verslag. De memorie van antwoord
is wat dat betreft duidelijk.
Medezeggenschap is zeer

belangrijk in de Nederlandse
arbeidsverhoudingen en maakt als
zodanig breed onderdeel uit van het
gehele overlegmodel. Het polder-
model is welhaast ondenkbaar
zonder een goed geregelde
medezeggenschap aan de basis. In
deze zin zijn de nu voorgestelde
wijzigingen van de Wet op de
ondernemingsraden een welkome
aanvulling. Dat geldt zeker voor die
ondernemingen en instellingen waar
50 of meer personen werkzaam zijn.
Voor al deze ondernemingsraden
wordt nu één wettelijk kader
voorgesteld en dat is winst. Dat
vereenvoudigt de regelgeving en
maakt daarmee ook vergelijkingsma-
teriaal beter toegankelijk. In dat
kader is de CDA-fractie erkentelijk
voor de toezegging in de memorie
van antwoord dat er nader onder-
zoek zal plaatsvinden naar de
effectieve deelname en de belang-
stelling binnen de ondernemingen,
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