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WOORD VOORAF

Het proefschrift dat voor u ligt, is een momentopname in een denkpro-
ces, dat steeds voortgang vindt. Het~ draagt de sporen van herhaalde be-
werking, van groeiend inzicht, van verdieping in de eigen en nadere ken-
nismaking met andere disciplines. Het heeft de beperkingen, die het ver-
woorden van gedachten met zich meebrengt; de juiste woorden kiezen
en niet te veel is een speciale kunst.

Met deze studie heb ik het boeiende terrein van de gezondheidszorg be-
treden, meer in het bijzonder dat van het ziekenhuiswezen. Deze ont-
moeting tussen de jurist en de disciplines in de gezondheidszorg noopt
aan mijn kant tot bescheidenheid en zal aan de andere kant wellicht tot
enige reserve aanleiding zijn. Beide vinden hun grond in het feit, dat een
architekt van formele strukturen zich heeft gewaagd aan de interpretatie
van een programma van eisen, dat niet of nog maar nauwelijks onder
woorden is gebracht en steeds in ontwikkeling is.

Het stemt tot erkentelijkheid, dat ik mij op mijn weg naar de voltooiing
van dit proefschrift verzekerd kon weten van deskundige begeleiding en
voorts van de medewerking en belangstelling van velen.
Mijn promotoren, prof. mr. F.J.W. L~wensteyn en prof. dr. J.B. Stolte,
hebben mijn soms ietwat eigenwijze wildgroei van gedachten in banen
geleid. Zij hebben mij tot de wezenlijke vragen laten doordingen en mij
zelf de antwoorden daarop laten ontdekken. De vaak verrassende wijze,
waarop zij elkaar aanvulden, leerde hoe zinvol de dialoog tussen de juri-
dische en de medisch-organisatorische discipline is.
Ik ben ruimschoots in de gelegenheid gesteld de theorie te toetsen aan
de praktijk in het ziekenhuiswezen. De bereidheid om mij te informeren
en in te schakelen is kenmerkend voor de „gastvrijheid" in de gezond-
heidszorg. Speciaal noem ik in dit verband het St. Lambertusziekenhuis
te Helmond.
Bureau van Spaendonck heeft op velerlei wijze tot de totstandkoming
van mijn proefschrift bijgedragen: mijn „werkgevers", mr. B.J. van
Spaendonck en mr. J. Swinkels, gunden mij royaal de tijd om te stude-
ren en te schrijven; het studeren werd vergemakkelijkt door de biblio-
theek van Bureau van Spaendonck, die onvermoeibaar aan mijn veel-
eisendh~id tegemoetkwam; het schrijven vond zijn neerslag in het manus-
kript, dat dank zij de soepelheid van het sekretariaat van de Brabants-
Zeeuwse Werkgeversvereniging zijn uiteindelijke vorm kreeg; de drukkerij
van Bureau van Spaendonck verzorgde het drukwerk en leverde met dit
boek een proeve van vakmanschap. De kollega's, die mij op de een of
andere manier behulpzaam waren, mogen, zonder dat zij hier met name
worden genoemd, weten, dat ik hen erkentelijk ben.
Dat deze studie bredere bekendheid kan krijgen is te danken aan de uit-
geversmaatschappij De Tijdstroom.
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De tijdsinvestering, die het vergt om naast een volledige werkkring te pro-
moveren, gaat grotendeels ten koste van het gezinsleven.
Van mijn huisgenoten werd een weinig benijdenswaardige inschikkelijk-
heid gevraagd, die dan ook slechts met moeite werd opgebracht. Al wordt
de tijd daarmee niet vergoed, dit proefschrift draag ik op aan Anne-Marie,
Pepijn en Joost.

F. v. Wijmen
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INLEIDING

De wet van 28 januari 1971 „houdende nieuwe regelen omtrent de me-
dezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van
ondernemingsraden", de Wet op de ondernemingsraden 1971,1 schrijft
de ondernemingsraad als medezeggenschapsinstituut voor in alle organi-
saties, waarin meer dan honderd mensen in hiërarchisch verband samen-
werken, dus ook in ziekenhuizen.

Strikt genomen gold deze verplichting, ook voor ziekenhuizen, reeds
onder de Wet op de ondernemingsraden 1950.2 Deze regelde de in-
stelling van een ondernemingsraad in ondernemingen met meer dan
25 werknemers. Zij verstond onder onderneming mede een bedrijf,
waarmee niet wordt beoogd het maken van winst. Deze wet vond
echter buiten het bedrijfsleven~ geen toepassing.
In de Wet op de ondernemingsraden 1971 is, juist met het oog op
een ruimere toepassing, een omschrijving opgenomen van het begrip
onderneming. In elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid op-
tredend organisatorisch verband, waarin tenminste 100 personen
onder leiding werkzaam zijn, dient een ondernemingsraad in het le-
ven te worden geroepen. „Met name is het nu duidelijker dat de on-
dernemingsraden niet alleen bedoeld zijn voor het bedrijfsleven,
maar voor elk samenlevingsverband waarin krachtens arbeidsover-
eenkomst arbeid wordt verricht", zo meldt de toelichting van De
1ong.4

Ons uitgangspunt is de vraag of een demokratiseringswetgeving, die oor-
spronkelijk is ontworpen voor ondernemingen in het bedrijfsleven, zon-
der problemen toepassipg kan vinden in ziekenhuizen.

Een aantal overwegingen rechtvaardigt onze twijfels daaromtrent.
De wet van 1971 wijkt in haar opbouw en terminologie niet noe-
menswaardig af van die van 1950. Ook de Wet op de ondernemings-
raden 1971 richt zich voornamelijk op profit-organisaties. Voorts
staat de belangrijke groep van medische specialisten, die anders dan
op arbeidsovereenkomst in ziekenhuizen werkzaam zijp, buiten de
regeling van de medezeggenschap zoals deze is voorzien in de wet
van 1971.

Nader onderzoek leidde tot de volgende probleemstelling. Is de huidige
Nederlandse demokratiseringswetgeving voor ondernemingen ook geëi-
gend voor ziekenhuizen? Zo nee, op welke wijze kunnen de bedoelingen,
die de wetgever heeft gehad met het van toepassing verklaren in zieken-
huizen van demokratiseringsmaatregelen voor ondernemingen, wél wor-
den gerealiseerd? Toen tijdens het onderzoek ons inzicht in de verschil-
lende fasen van demokratisering toenam, voegden wij de vraag naar ver-
dere demokratiseringsmogelijkheden in het ziekenhuis als element aan
de probleemstelling toe.
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Aldus valt deze studie in drie hoofdonderdelen uiteen.

Het eerste deel behandelt de vraag of de huidige demokratiseringswet-
geving voor ondernemingen ook geëigend is voor ziekenhuizen.

In het eerste hoofdstuk wordt de lezer geïntroduceerd in de Neder-
landse demokratiseringswetgeving met een korte verwijzing naar de
historie en naar de Wet op de ondernemingsraden 1950, waarna een
bespreking volgt van de totstandkoming en een karakteristiek van
de Wet op de ondernemingsraden 1971. Beschouwingen over ande-
re wettelijke demokratiseringsmaatregelen en over enkele nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de demokratisering, monden uit
in een plaatsbepaling van het ondernemingsrecht.
Het begrip onderneming, in een bepaald opzicht de spil van ons on-
derzoek, wordt in het tweede hoofdstuk besproken. De belangrijk-
ste kenmerken van de onderneming passeren de revue en voorts gaan
wij na hoe het begrip in ons recht wordt gehanteerd.
Het derde hoofdstuk is aan het ziekenhuis gewijd. Om een vergelij-
king met de onderneming mogelijk te maken, wordt het ziekenhuis
beschreven naar dezelfde aspekten als die, welke bij de onderneming
werden belicht.
Inmiddels hebben we voldoende materiaal verzameld om de vraag
te kunnen beantwoorden of het ziekenhuis als een onderneming te
beschouwen is. Nadat wij de rechtsvormen van ondernemingen en
ziekenhuizen naast elkaar hebben gezet en het non-profit karakter
van ziekenhuizen hebben toegelicht, beantwoorden wij deze vraag
in het vierde hoofdstuk ontkennend.
In het vijfde hoofdstuk komt de toepassing van de Wet op de on-
dernemingsraden 1971 in ziekenhuizen aan de orde. Deze blijkt in
diverse opzichten problemen met zich mee te brengen.
Het eerste deel wordt afgesloten met een hoofdstuk, waarin onze
konklusie, dat de demokratiseringswetgeving voor ondernemingen
niet geëigend is voor ziekenhuizen, nader wordt toegelicht. Wij be-
pleiten een eigen regeling voor ziekenhuizen en vinden ons daarbij
gesteund door uitlatingen van de regering en de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Tenslotte staan wij stil bij de demokratisering in

het algemeen en aspekten daarvan in verband met het ziekenhuis
in het bijzonder.

In het tweede deel komt de vraag aan de orde op welke wijze de demokra-
tisering in het ziekenhuis beter gestalte kan krijgen. Wij beschouwen de-
ze vraag in samenhang met de bestuursstruktuur van het ziekenhuis.

Nadat wij in het eerste hoofdstuk enkele algemene aspekten van be-
sturen en bestuursorganisatie voor het voetlicht hebben gehaald,
wordt achtereenvolgens aandacht geschonken aan de organisatori-

sche bijzonderheid, dat in het ziekenhuis de medische en verpleeg-
kundige professie verkeren temidden van de bureaukratische struk-
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tuur, en aan de juridische aspekten van de relaties in het ziekenhuis.
Van daar uit wordt de specifieke bestuursstruktuur van het zieken-
huis bezien.
Tenslotte konstateren wij, dat de vereniging en de stichting, de ge-
bruikelijke rechtsvormen voor ziekenhuizen, daartoe ongeschikt
zijn.
Het tweede hoofdstuk biedt een bescheiden blik in de literatuur,
voorzover deze betrekking heeft op de bestuursstruktuur van het
ziekenhuis, op alternatieven voor werknemersmedezeggenschap en
op mogelijkheden van beleidsinvloed van de patiënt. Een eigen
gedachtengang ten aanzien van de bestuursstruktuur van het zieken-
huis wordt in het derde hoofdstuk uitgewerkt, waarna een schets
volgt van de demokratiseringsmaatregelen, die in samenhang met
de ontworpen bestuursstruktuur, voor ziekenhuizen getroffen zou-
den kunnen worden.

Een verdergaande demokratiseringskonceptie voor ziekenhuizen wordt
ontvouwd in het derde en laatste deel. Na de bestudering van toepas-
singen van zelfbestuur schetsen wij een model van een op een dergelijk
systeem gebaseerde regeling voor ziekenhuizen.

Het eerste hoofdstuk handelt over het zelfbestuur en belicht enkele
toepassingen daarvan, ook in ziekenhuizen. Een experimentele
vorm van zelfbestuur kennen wij sinds 1970 aan onze universiteiten
en hogescholen. Aldus wordt ons de mogelijkheid geboden, na te
gaan wat de wetgever heeft bewogen een demokratische bestuurs-
struktuur in Nederland te introduceren. Waar dit geschiedt bij in-
stellingen van wetenschappelijk onderwijs, kunnen wij enerzijds pa-
rallellen trekken met ziekenhuizen, maar blijken er ook belangrijke
verschillen te bestaan.
In het laatste hoofdstuk volgt een eigen schets van een zelfbestuurs-
konceptie voor het ziekenhuis.

Aan het slot worden onze konklusies en voorstellen nog eens puntsge-
wijze samengevat.
Demokratisering vormt het kernthema van onze studie. Wij beperken ons
tot wat men noemt de formele demokratisering: de wettelijke en andere
kaders waarbinnen de materiële demokratisering vorm kan krijgen. In het
eerste deel gaat onze aandacht uit naar de demokratiseringswetgeving
voor ondernemingen en haar toepassing in het ziekenhuis, in h.et tweede
en derde deel wordt verband gelegd tussen demokratisering en de be-
stuursstrukzuur van ziekenhuizen. Demokratie is immers een vorm van
bestuur van organisaties, waaraan alle organisatiegenoten direkt of indi-
rekt deelnemen.
Demokratie reikt verder dan strukturen. Zij is de vormgeving van samen-
werking, zij gaat uit van medeverantwoordelijkheid. Zij is erop gericht
de eigen-waarde en de persoonlijke ontplooiïngsmogelijkheden van het
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individu te kombineren met respekt en het scheppen van kansen voor
anderen.
De fundamentele betekenis van demokratisering is daarmee aangegeven.
Een praktische aanwijzing tot slot. Voor het gemak van de lezer hebben
wij onderscheid gemaakt tussen de hoofdlijn van onze gedachtengang
en de nadere uitwerking. Dit onderscheid komt tot uitdrukking, doordat
de tekst van de passages, die de uitwerking bevatten, enigszins inspringt.

NOTEN
1. Wet op de ondernemingsraden 1971, Stb.54.
2. Wet op de ondernemingsraden 1950, Stb.K.174
3. Wij hanteren hier en in het vervolg het begrip bedrijfsleven in de meest gangbaze zin.

In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp ondernemingsraden 1969 wordt ge-
sproken van „de ekonomische sektor in enge zin". Aanknopingspunt kan ook zijn de
samenstelling van de Sociaal-Economische Raad: men zie artikel 14 eerste lid van de
Fusiegedragsregels 1971 van de Soáaal-Economische Raad. Wij bespn-ken deze in paza-
graaf 1.5. van hoofdstuk 2, zie p.77 e.v.

4. Wet op de ondernemingsraden 1971, bewerkt door J.G. de Jong, Ed. Schu~~~a~a 8c Jor-
dens, Zwolle 1971, p.4.
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HOOFDSTUK 1
DEMOKRATISERING IN DE ONDERNEMING

1. Gedachtenbepaling

Demokratisering is een proces, dat gericht is op het tot stand brengen
van demokratie. Demokratie is te beschouwen als een bestuursvorm van
autonome instituties of organisaties, welker deelgenoten allen direkt of
indirekt aan het bestuur deelnemen.

Aan de begrippen demokratisering en demokratie wordt een zeer
gevarieerde inhoud gegeven; zij dienen in veel gevallen als ekwiva-
lent voor vernieuwing of verandering. „Van het woord blijkt tegen-
woordig een dusdanig reclame-effect uit te gaan, dat aanhangers
der meest uiteenlopende ideologieën en vertegenwoordigers van
concurrerende maatschappelijke en politieke systemen het hoe dan
ook op prijs stellen, voor democratisch door te gaan".1
In het laatste hoofdstuk van dit deel gaan wij nader in op de demo-
kratisering en aanverwante begrippen.

Wij bepalen ons in dit hoofdstuk tot de demokratisering in de onderne-
ming, omdat deze in Nederland als basis dient voor de demokratisering
in organisaties buiten het bedrijfsleven, zoals het ziekenhuis.

In de literatuur treffen we de opvatting aan, dat ziekenhuizen waar
het de demokratisering betreft vooraan zouden moeten lopen.2
De situatie is in feite omgekeerd: terzake van de demokratisering
volgt het ziekenhui~ het spoor van de onderneming. Het instituut
van de ondernemingsraad, dat in de na-oorlogse jaren in het bedrijfs-
leven in ontwikkeling is gebracht, is met de Wet op de onderne-
mingsraden 1971 uitdrukkelijk in het ziekenhuis geïntroduceerd.
Wij betwijfelen of het wel zo gelukkig is, dat een voor de onderne-
ming ontworpen demokratiseringsregeling ook in het ziekenhuis-
wezen moet worden gehanteerd. Deze twijfels vormen de aanlei-
drng tot onze verdere beschouwingen in dit deel.

De onderneming omschrijven wij als een organisatie van kapitaalverschaf-
fers, werknemers en leiding, die, niet zonder eigenbelang, ieder hun in-
breng leveren om te trachten in een aantal maatschappelijke behoeften
te voorzien. Terwille daarvan streeft de onderneming naar tenminste
een zó groot geldelijk voordeel, dat zowel de materiële en immateriële
aanspraken van belanghebbenden tot gelding kunnen worden gebracht
als het voortbestaan en de groei van de onderneming kunnen worden ge-
garandeerd.

Het gehele volgende hoofdstuk is aan het begrip onderneming ge-
wijd. Daar wordt de hier gegeven omschrijving ook nader toegelicht.
Omdat de ontwikkeling van de onderneming ook voor de demo-
kratisering van belang is, besteden wij daaraan kort aandacht. Wij
laten De Die aan het woord:
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„De onderneming is een economisch begrip, dat men kan omschrij-
ven als de organisatie van personen en goederen, waarin arbeid en
kapitaal onder leiding van een ondernemer samenwerken tot voor-
ziening in de behoefte aan goederen en diensten in het economisch
verkeer en tot verwerving van inkomen. In de kleine onderneming
zijn de funkties van leiding, arbeid en kapitaalverschaffing nog dik-
wijls verenigd in de persoon van de ondernemer. Differentiatie
treedt op als de onderneming groeit: de ondernemer werft werkne-
mers aan en interesseert anderen financiëel in zijn onderneming.
In de grote onderneming worden de verhoudingen tussen degenen
die de drie funkties vervullen, min of ineer onpersoonlijk. Het
meest typerend is dat de kapitaalverschaffer de vervangbare beleg-
ger wordt en het lot en het vermogen van de onderneming wordt
losgemaakt van het lot en het vermogen van de ondernemers3

De onderneming als samenwerkingsorganisatie heeft zich in ons recht
eerst kort een eigen plaats veroverd. De wetgeving, die op de demokrati-
sering van de onderneming betrekking heeft, leverde daartoe een belang-
rijke bijdrage.

2. Eerste ontwikkelingen in Nederland
De demokratisering in de onderneming kan in Nederland terugzien op
een historie van goed honderd jaren. Van Marken, Stork, van Besouw
en Vlekke waren het, die suksessievelijk ongeveer een eeuw geleden door
middel van een kern of fabrieksraad vorm trachtten te geven aan het
overleg tussen de ondernemer en zijn medewerkers in de onderneming.

Erg veel langer had die geschiedenis van de demokratisering in Ne-
derland ook niet kunnen zijn. De industrialisering kwam hier later
op gang dan in de omliggende Europese landen en eerst in de twee-
de helft van de 19de eeuw trad een duidelijke aksentverschuiving op
van huisnijverheid naar industrie.4
Muntendam noemt de jaren 1850-1870 de periode van kentering,
waarin de kiem werd gelegd voor industriële ontplooiïng en toene-
mende welvaart.5 Deze ontwikkeling leidde op het niveau van de
onderneming tot het ontstaan van de kapitalistische onderneming
waarin, zoals Knaapen uiteenzet, persoonlijke doelstellingen van
de kapitaalverschaffers plaats maakten voor een zelfstandig onder-
nemingsdoel en waarin het menselijk verkeer te lijden kreeg van de
anonimiteit van het produktieproces. „De werknemers verkeerden
dientengevolge in een kwalijk isolement".6 In dit klimaat richtte
Van Marken in 1869 de N.V. Nederlandsche Gist- en Spiritusfa-
briek op, waarin in 1878 de eerste personeelskern het licht zag.

„De Kern is eene vereeniging uit het personeel der Nederlandsche Gist-
en Spiritusfabriek door den directeur opgericht met het doel, in geregel-
de bijeenkomsten van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers
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van het personeel, en door onderlinge bespreking van de belangen van
het personeel in verband met die der fabriek, te worden voorgelicht om-
trent hetgeen bevorderlijk zijn kan voor de welvaart van het personeel
en het welslagen der onderneming".

Zo luidde de omschrijving van de door Van Marken opgerichte kern
blijkens het eerste artikel van het kern-reglement.~ In 1893 volgde
Stork in Hengelo met een kern, terwijl in 1896 zowel Van Besouw
als Vlekke in Gastel een zogenoemde fabrieksraad in het leven rie-
pen.8

Hoewel ook elders personeelskernen en fabrieksraden van de grond kwa-
men, kan men niet zeggen, dat deze voorbeelden van spontane demo-
kratisering algemeen navolging vonden.

Het Centraal-Verslag der Arbeidsinspectie over het jaar 1922 wist
te melden dat er in ons land ruim honderd fabrieksraden waren.
De evaluatie van dit instituut door de Arbeidsinspectie luidde als
volgt:
„De verzamelde gegevens bevestigen de meening, dat onder de be-
langrijke gewijzigde bedrijfsverhoudingen in vergelijking met eene
halve eeuw geleden, de toen sporadisch gevoelde behoefte aan een
orgaan van overleg tusschen arbeiders ert directie meer en meer alge-
meen is geworden en dat thans van beide zijden de neiging bestaat
om het instituut van het kernwezen tot ontwikkeling te doen ko-
men.(.....)
Daar, waar normale groeivoorwaarden aanwezig waren, heeft het
instituut blijkens de verkre'gen gegevens goed voldaan en wordt
het behoud er van op prijs gesteld".9

Een zeer konkrete schets van de ondernemingsraad was te vinden in een
in 1924 door N.V.V. en S.D.A.P. gezamenlijk uitgebracht rapport, geti-
teld `Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap'.lo

Aanvankelijk waren de eind vorige eeuw opgekomen vakvereni-
gingen helemaal niet geporteerd voor het overleg tussen werkgever
en medewerkers op het niveau van de onderneming, omdat zij hier-
mee hun eigen inspanningen voor de kollektiviteit van de werkne-
mers gedwarsboomd meenden. Pas toen zij inzagen, dat het lang
niet altijd mogelijk was arbeidsvoorwaarden kollektief te regelen,
begonnen zif - rond 1915 - de kernvorming te bevorderen, maar
als verlengstuk van de vakbeweging in de onderneming.ll
De interesse van de vakbeweging in de medezeggenschap kreeg ge-
stalte in de schets van een ondernemingsraad, zoals deze werd neer-
gelegd in het boven vermelde rapport van N.V.V. en S.D.A.P.. Een
samenvatting van de voorgestelde regeling van de ondernemingsraad
ontlenen wij aan Ormel:
„Alle particuliere ondernemingen met ten minste 20 werknemers
boven de 18 jaar zouden een ondernemingsraad (verder aan te dui-
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den met O.R.) dienen te bezitten. Bij ondernemingen met 5 tot 20
werknemers zou een raadsman gekozen dienen te worden. Het aan-
tal leden van de O.R. zou, naar gelang de grootte van het personeels-
bestand variëren van 5 tot 35.
De bevoegdheden zouden in de eerste plaats het toezicht op de na-
leving van de collectieve arbeidsovereenkomsten, en de uitwerking
en aanvulling daarvan dienen te omvatten.
Ontbreekt een CAO dan moeten in overleg met de werkgever de
nodige arbeidsreglementen worden vastgesteld. Verder wordt ver-
meld het toezicht op de inrichtingen van veiligheid, gezondheid en
hygiëne, de schaft-, kleed-, was-, en badgelegenheden, enz., alsme-
de het toezicht op de naleving der arbeidswetten. Ook neemt de
O.R. deel in het beheer van instellingen, ten behoeve der werkne-
mers aan de onderneming verbonden. Voorts neemt de O.R. in over-
leg met de werkgever besluiten betreffende de handhaving ~can de
orde en de goede gang van zaken in de onderneming.
Indien het voorgeschreven averleg met de werkgever niet tot over-
eenstemming leidt, wordt door een scheidsgericht beslist. Aan de
werkgever wordt de verplichting opgelegd elk kwartaal aan de O.R.
schriftelijk verslag uit te brengen over dé toestand van de onderne-
ming en vooruitzichten in onderneming en bedrijfstak, in het bij-
zonder wat de behoefte aan arbeidskrachten betreft. Opgenomen
is een regeling ter bescherming van werknemers tegen niet-gerecht-
vaardigde ontslagen.
In de behandeling van klachten is voorzien. Tenslotte is bepaald,
dat de O.R. het recht heeft tot het inzien van de balans en verlies-
en winstrekening, die een duidelijk en helder beeld moeten geven
van de toestand van de onderneming. Daarbij kan een boekhoud-
kundige worden ingeschakeld".12 De wetgeving op de onderne-
mingsraden van 1950 en 1971 lijkt naar dit door N.V.V. en S.D.A.P.
geschetste profiel te zijn gemodelleerd.

Van den Bergh wees in zijn in 1924 verschenen dissertatie `De medezeg-
genschap der arbeiders in de partikuliere onderneming' op twee toen
reeds bestaande wettelijke vormen van medezeggenschap: de scheeps-
raad en de arbeiderskommissies in de mijnen.l~

Het Wetboek van Koophandel voorzag sinds 1836 in een scheeps-
raad. Artikel 367 luidde toen dat de schipper `in alle voorvallen
van aanbelang', waarvan enkele voorbeelden werden opgesomd,
gehouden was `zich te beraden met zijne reeders, inladers en der-
zélver gemagtigden, zoo die tegenwoordig zijn, en in allen gevalle
met zijne officieren en de voornaamste zijner scheepsgezellen'.
Het toenmalig artikel 358 bepaalde, dat alle in de scheepsraad ge-
nomen besluiten in het dagregister moesten worden aangetekend.
Bij een nieuwe regeling van het zeerecht in 1923 verdween de ver-
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plichte scheepsraad uit de wetgeving.
In 1906 werd bij Koninklijk Besluit voor alle mijnen met meer dan
100 werknemers een mijnreglement van kracht.
Daarin werd de instelling van arbeiderskommissies voor zowel staats-
als partikuliere mijnen verplicht gesteld. Deze kommissies fungeer-
den echter hoofdzakelijk als klachtenbureau door middel van een
schriftelijke procedure.
Van den Bergh zegt hierover:
„Naar men ziet, is de draagwijdte dezer medezeggenschap nog niet
heel groot. Een bepaalde gedachtenwisseling, een bepaald overleg
heeft niet plaats, is althans niet voorgeschreven. Het antwoord van
de bestuurders is schriftelijk; van nadere mondelinge toelichting
van dit antwoord en verder gedachtenwisseling er over wordt in het
reglement niet gerept. De praktiese betekenis dezer bepalingen
schijnt dan ook betrekkelijk gering te zijn".14

3. De Wet op de ondernemingsraden 1950

3.1. Voorgeschiedenis
Direkt na de Tweede Wereldoorlog verschenen diverse publikaties, die
bijdroegen tot de gedachtenontwikkeling rond de demokratisering in de
onderneming.

Behoudens de dadelijk kort te belichten studies van Van Campen
en Romme zagen publikaties van onder meer Veraart en De Gaay
Fortman het licht. Zij allen gaven blijk van een zich wijzigende op-
vatting over de organisatie van de onderneming en over de positie
van de kapitaalverschaffers, de leiding en de werknemers ten opzich-
te van elkaar.l5
Alle vier genoemde auteurs gingen ervan uit, dat aan de kapitaal-
verschaffer niet meer rechten mochten worden toegekend dan aan
de werknemers.
Van Campen: ,,..... het ondernemingsgezag, dat tot nu toe alleen
beinvloeding kende van de zijde der kapitaalgevers, (dient) zich te
evolueren naar een medeweten ook van de andere funktiegroep, de
arbeid. Op deze wijze wordt ook de medewerking aán de taak van
de onderneming voor deze groep op hooger peil gebracht".16
Romme komt op grond van beschouwingen over het gezag van de
leiding in de onderneming tot de konstruktie van een ondernemings-
vergadering, waarln de drie elementen van de onderneming partici-
peren: leiding, uitvoerende arbeid en kapitaalverschaffing. De ge-
meenschapsgedachte, waarvan hij uitgaat, brengt hem ertoe op te
merken:
„Principieel mag en moet men van hem, die zich in een werkgeheel
verbonden heeft, eischen dat hij zich verbinden blijft, zolang er geen
objectief als gegrond te erkennen reden bestaat om aan de verbinte-
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nis een einde te maken".17
Een konsekwentie, die heden ten dage bepaald niet als gemeengoed
wordt aanvaard.

A1s gevolg van een in 1946 uitgebracht advies van de Stichting van de
Arbeid18 werd in 1947 de Commissie-Van Rhijn ingesteld, die tot taak
kreeg het vraagstuk van een wettelijke regeling der ondernemingsraden
te bestuderen. Nog in datzelfde jaar bracht de kommissie rapport uit in
de vorm van een ontwerp hoofdstuk van een Wet op de bedrijfsorganisa-
tie.19

Of de regeling van de ondernemingsraden deel uit moest maken van
het systeem der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is in die jaren
een punt van heftige diskussies geweest. Op de vertegenwoordigers
van het N.V.V. na, die een afzonderlijke regeling voorstonden om de
totstandkoming ervan te bespoedigen, bepleitte de Stichting van de
Arbeid in 1946 inkorporatie in een wettelijke regeling van de be-
drijfsorganisatie. "Lo ook de Commissie-Van Rhijn. De Commissic-
Van der Ven, die tezelfdertijd een regeling van de publiekrechtelij-
ke bedrijfsorganisatie voorbereidde, betrok ook het rapport-Van
Rhijn in haar beschouwingen, zonder echter een uitspraak te doen
over de vraag van de integratie van de beide regelingen. De regering
hakte in 1948 de knoop door en kwam met een afzonderlijk wets-
ontwerp voor de ondernemingsraden, dat na behandeling in de Sta-
ten-Generaál in 1950 kracht van wet kreeg.~

3.2. Karakteristiek
De wet van 1950 zag de ondernemingsraad als een orgaan van de onder-
neming, dat tot taak had - onder erkenning van de zelfstandige funktie
van de ondernemer - naar vermogen bij te dragen tot een zo goed moge-
lijk funktioneren van de onderneming.21

Met de kwalifikatie `orgaan van de onderneming' werd de onderne-
mingsraad uitdrukkelijk bestempeld tot instituut, dat zich in dienst
behoorde te stellen van de belangen van de onderneming en dat met
name niet moest worden gezien als vertegenwoordiging van de werk-
nemers. Reminiscenties aan gemeenschapsidealen als die van Van
Campen en Romme liggen voor de hand en ongetwijfeld heeft ook
het sterk saamhorigheidsgevoel zo vlak na de oorlog tot dit harmo-
niemodel geïnspireerd.
Deze stellingname betekende overigens wel een veronachtzaming
van de opvattingen, in het verleden. De autonoom ontstane kernen
en fabrieksraden werden van de aanvang af beschouwd als belangen-
behartigende organen. De eerder geciteerde omschrijving van de
kern van Van Marken22 getuigt hiervan.
Ormel gaat in op de verschillen tussen kern en ondernemingsraad:
„De kern is een personeelsorgaan, dat de belangen der werknemers
bij en ten overstaan van de leiding der onderneming behartigt.

12



De O.R. daarentegen moet worden gezien als het orgaan van de on-
derneming als arbeidsgemeenschap. Bij de kern werd nog uitgegaan,
zoal niet van klassestrijd dan toch wel van een zekere belangente-
genstelling tussen de werkgever en zijn personeel. De O.R. daaren-
tegen stoelt op de gedachte dat de onderneming één geheel vormt.
De ondernemer kon dan ook geen voorzitter zijn van de kern; hij
is het echter wel van de O.R. In dit verschil demonstreert zich de
sociale ontwikkeling van strijd naar overleg en samenwerking".23
De meer recente geschiedenis leert echter dat het tij van de geest
van overleg en samenwerking kan keren. Reeds in de wet van 1971
krijgt de ondernemingsraad het karakter van belangenbehartigend
instituut naast dat van orgaan van de onderneming. In de laatste ja-
ren klinken steeds meer stemmen op, die bepleiten om de onderne-
mingsraad louter de belangen van de werknemers te laten beharti-
gen. Van de in deze kringen voorgestane personeelsraad maakt de
ondernemer of bedrijfsdirekteur .geen deel uit. Het is eerder de ge-
dachte van (belangen)strijd dan de geest van overleg en samenwer-
king, die tot deze pleidooien inspireert.24

Hoezeer ook orgaan van de onderneming, aan de ondernemingsraad
werd in 1950 niet het recht toebedeeld om op enigerlei wijze recht-
streeks invloed uit te oefenen op het beleid. De bevoegdheden gingen
niet verder dan het plegen van overleg en het geven van advies.

Waar de wetgever de ondernemingsraad uitdrukkelijk niet zag als
belangenbehartigend instituut, ademden vijf van de zes in lid 2 van
artikel 6 van de wet van 1950 genoemde bevoegdheden niettemin
de sfeer van belangenbehartiging: het behandelen van wensen, be-
zwaren en opmerkingen van het personeel, overleg plegen over werk-
en vakar tietijden, toezicht houden op de naleving van arbeidsvoor-
waarden en van voorschriften terzake van veiligheid en hygiëne en
het deelnemen in het beheer van instellingen ten behoeve van de
werknemers.
Eén bevoegdheid: het adviseren en het doen van voorstellen om-
trent maatregelen, die tot verbetering van de technische en ekono-
mische gang van zaken in de onderneming kunnen bijdragen, be-
weegt zich op het terrein van het funktioneren van de onderneming
als zodanig.
Een verklaring van deze tegenstrijdigheid kan worden gevonden in
de formulering van Van der Ven; hij noemt de ondernemingsraad
een orgaan van de onderneming dat, voorzover het zich met perso-
neelsbelangen bezighoudt, dit doet vanuit zijn funktie: geïntegreerd
in het ondernemingsbelang.25
De praktijk heeft evenwel geleerd, dat ook dit niet meer dan een
woordenspel was. Men zie daarvoor de volgende paragraaf.

In aanmerking genomen, dat de wet van 1950 een regeling bevat van het
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overleg binnen de onderneming, nemen de vakverenigingen een opmerke-
lijk preponderante positie in. Zij hebben het monopolie van kandidaat-
stelling, dat slechts kan worden doorbroken door de bedrijfskommissie,
paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en werkne-
mers, als de samenstelling van het personeel (lees: de lage organisatie-
graad ervan) daartoe aanleiding geeft.

De voorgeschiedenis maakt deze positie verklaarbaar. Reeds vanaf
de twintiger jazen heeft de vakbeweging zich opgeworpen als pleit-
bezorger van de ondernemingsraad. Een rápport van de Stichting
van de Arbeid gaf in 1946 de aanzet tot de totstandkoming van een
wettelijke regeling.
Belangrijker nog is, dat deze gehele regeling werd gezien in de optiek
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die rustte op de pijlers
van het georganiseerd overleg.
Een zo groot aksent op de vakbeweging als het gaat om een orgaan
van overleg binnen de onderneming, achten wij niet juist. Het is er
bij de ondernemingsraad in de eerste plaats om begonnen alle mede-
werkers, zij het door vertegenwoordigers, bij de gang van zaken te
betrekken. De organisatiegraad van het personeel behoort in be-
ginsel irrelevant te zijn voor het overleg in de ondernemingsraad.

Opvallend in de wet van 1950 is tenslotte het ontbreken van sankties
voor het geval de ondernemer zijn verplichting om een ondernemings-
raad in te stellen niet nakomt.

Als explikatie daarvoor geeft het Centraal Sociaal Werkgevers Ver-
bond in een toelichting op de wet de overweging, ,,..... dat waaz de
goede wil van belanghebbenden ontbreekt, sancties het beoogde
doel niet naderbij zullen brengen".26
Weer lijkt hier op de vrijwillige samenwerkingsgedachte gespeku-
leerd te zijn.
Ormel noemt als reden het feit, dat áan de organisaties van werk-
gevers en werknemers een belangrijke taak werd toegekend bij de
uitvoering van de wet: de bedrijfskommissies beoordelen de voor-
gelegde reglementen en bevorderen de instelling en juiste funktio-
nering van de ondernemingsraden.27

3.3. Toepassing in de praktijk.
Naar de wijze waarop de in 1950 voor ondernemingsraden gegeven wette-
lijke regels werden uitgevoerd zijn in de zestiger jaren verschillende onder-
zoeken ingesteld.

Evenals de memorie van toelichting bij het in 1969 ingedierrde ont-
werp voor de huidige wet zullen wij ons, afgezien van het kwanti-
tatieve aspekt dat aan de hand van de gegevens der bedrijfskommis-
sies wordt belicht, beperken tot drie onderzoeken: „De onderne-
mingsraad in Nederland", een rapport in 1966 uitgebracht door de
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Commissie Opvoering Productiviteit van de Sociaal-Economische
Raad. `Medezeggenschap en arbeidspositie' en `Industriële demo-
cratie op het niveau van de onderneming', beide gepubliceerd in
1967 door het Sociaal Wetenschappelijk Instituut van de Vrije
Universiteit te Amsterdam.

Uit het door de Sociaal-Economische Raad tot en met 1967 verzamel-
de cijfermateriaal bleek dat aan het eind van dat jaar slechts 47,8~ van
de ondernemingen die verplicht waren een ondernemingsraad in het le-
ven te roepen - met meer dan 25 werknemers - aan die verplichting
had voldaan. Wel was daarmee meer dan 80~ van alle werknemers, tot
wie de werkingssfeer van de wet zich uitstrekte, in een ondernemings-
raad vertegenwoordigd.28

Ruim 40qo van de genoemde 47,8~ werd gerealiseerd in de eerste
tien jaren na de totstandkoming van de wet, het resterende percen-
tage kreeg zijn beslag in de jaren 1961 tot 1967. Uit deze cijfers
valt af te leiden, dat het in hoofdzaak kleinere ondernemingen wa-
ren die niet aan de verplichting voldaan hadden. Geruststellend
voegt de memorie van toelichting aan deze konstatering de opmer-
king toe, dat in kleinere ondernemingen vaak informele overleg-
strukturen bestaan, die de behoefte aan een instituut als de onder-
nemingsraad minder groot doen zijn.

Onder auspiciën van de Commissie Opvoering Productíviteit van de Soci-
aal-Economische Raad werd in de jaren 1962-1965 een sociaal-psycholo-
gisch onderzoek ingesteld naar de houding van de werknemers ten op-
zichte van de ondernemingsraad en naar hun opinies over de aard en het
funktioneren ervan.
De resultaten werden in 1966 gepubliceerd in een rapport, dat de titel
droeg `De ondernemingsraad in Nederland'.~

Van de ruim 1100 ondervraagden uit alle geledingen van het bedrijf
ziet bijna driekwart de ondernemingsraad als een instituut met gro-
te toekomst, terwijl iets meer dan een derde genoegen neemt met
de raad als overlegorgaan.
Met name de werknemers zien de raad als instituut van belangen-
behartiging.
De voornaamste konklusies van het onderzoek ziJ'n, dat ontoerei-
kende kommunikatie de realisatie van de beoogde samenwericing
in de weg heeft gestaan; dat zowel werknemers als werkgevers vaak
nog dejuiste instelling missen, de eersten door een gebrek aan oplei-
ding en de laatsten omdat zij nog niet toe zijn aan de gedachte van
participatie van de werknemers in het beleid.

Een in 1965 gestart onderzoek, dat in 1967 haar weerslag vond in het
rapport `Medezeggenschap en arbeidspositie', had tot doel een beter in-
zicht te verkrijgen in de standpunten van belanghebbenden terzake van
de medezeggenschap in de onderneming.~
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Tachtig procent van het uitvoerend personeel, 47~ van de chefs
en 30~ van de direkteuren achtten het volgens dit onderzoek ge-
wenst dat de werknemers meer medezeggenschap zouden krijgen.
Men wilde de invloedsverdeling - met behouc~ van de bestaande
hiërarchie - gewijzigd zien ten gunste van de werknemers. De wens
tot wijziging van de zeggenschapsstruktuur bleek voorts groter te
zijn naarmate het vertrouwen in de leiding geringer was. In het
rapport werd tenslotte gewaarschuwd tegen een eenzijdige beklem-
toning van de harmonie of het konflikt in de onderneming.

Een literatuurstudie en kontakten met onderzoekers en onderzoekin-
stituten in diezelfde periode resulteerden in het in 1968 verschenen rap-
porf `Industriële democratie op het niveau van de onderneming'.~1

Daarin werd gekonkludeerd, dat ongeveer de helft van de werkne-
mers de ondernemingsraad zag als een orgaan voor de behartiging
van de eigen belangen en dat een bijna even groot deel het be-
schouwde als een instituut voor overleg en samenwerking. Het as-
pekt van de belangenbehartiging werd, aldus het rapport, in de wet
van 1950 teveel uit het oog verloren, waardoor na de opheffing
van de kernen een leemte is ontstaan. Het gevolg was een kloof
tussen theorie - de ondernemingsraad als ondernemingsorgaan van-
uit de harmoniegedachte - en praktijk - de behoefte aan belangen-
hartiging.
Het rapport stelt dat vijftien jaren ondernemingsraad geen funda-
mentele veranderingen teweeg hebben kunnen brengen: de produk-
tiviteit is niet gunstig beïnvloed, er is geen sprake van een herwaar-
dering van de arbeider als mens, er is geen nieuwe vorm van samen-
werking tussen kapitaal en arbeid ontstaan en de wederzijdse waar-
dering noch bet onderling vertrouwen zijn toegenomen.

De algemene konklusie, die uit de verschillende onderzoeken naar het
funktioneren van de Wet op de ondernemingsraden 1950 te trekken
valt is, dat de ondernemingsraden niet voldeden aan de verwachtingen
die men eraan gesteld had. Onbekendheid met het instituut bij de mees-
te werkgevers en werknemers is daarvan ongetwijfeld een belangrijke oor-
zaak geweest. Blijkens de rapporten zijn daarnaast van invloed geweest
het feit dat de wetgever van de harmoniegedachte is uitgegaan en de be-
langenbehartiging van de werknemers bewust terzijde heeft gesteld, als-
ook het feit dat niet genoeg wettelijke bevoegdheden aan de onderne-
mingsraad waren toegekend.

4. De wet op de ondernemingsraden 1971

4.1. Voorgeschiedenis
Aanzet tot de Wet op de ondernemingsraden 1971 vormden niet in de
eerste plaats de in de vorige paragraaf besproken onderzoeken. Reeds in
1960 stelde de toenmalige minister van justitie de Commissie Onderne-
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mingsrecht in, naar haar voorzitter de Commissie-Verdam genoemd. Zij
kreeg als opdracht een antwoord te geven op de vraag of de rechtsvorm
van de onderneming herziening behoefde; daarbij diende zij in het bij-
zonder aandacht te besteden aan het bestuur van en het toezicht bij de
grote onderneming, alsook aan de publieke verantwoording van de on-
derneming.

Het rapport van de Commissie-Verdam is ge~ubliceerd onder de ti-
tel `Herziening van het Ondernemingsrecht'. 2
Na in zeer lezenswaardige paragrafen te zijn ingegaan op onder
meer de positie van de werknemers in de onderneming en de recen-
te ontwikkelingen van de verhoudingen binnen de onderneming,
poneert de kommissie de gedachte om de erkenning van de toege-
nomen mogelijkheden tot het dragen van medeverantwoordelijk-
heid van het personeel voor het welvaren van de onderneming tot
uitdrukking te brengen `door een andere samenstelling van de onder-
nemingsraad of door instelling van een werknemersvertegenwoordi-
ging naast of verbonden met de ondernemingsraad; dan zou, bij een
vertegenwoordiging van het gehele personeelsbestand, tevens reke-
ning kunnen worden gehouden met verschillen in verantwoordelijk-
heid'.~~
Bij polsend overleg met het bedrijfsleven bleek voor deze gedachte
weinig animo te bestaan, zodat de Commissie van het doen van ver-
dere voorstellen in deze heeft afgezien. Wel deed zij aanbevelingen
tot wijziging en aanvulling van de bestaande Wet op de onderne-
mingsraden.

De filosofie van de Commissie-Verdam met betrekking tot het l:arakter
van de ondernemingsraad is belangrijk genoeg om daarop nader in te
gaan. Als hoofdfunktie ziet zij het bevorderen van de kommunikatie
tussen leiding en werknemers. De leiding kan de ondernemingsraad ge-
bruiken om inzicht te verschaffen in haar beleid en mededeling te doen
van haar toekomstplannen. De gekozen leden kunnen de gevoelens die
in de achterban leven kenbaar maken. Zij zijn rekenschap verschuldigd
aan de werknemers en zullen door dezen dan ook gemakkelijker worden
geaksepteerd dan eventuele van werknemerszijde aangewezen personen
in de top.~

Vergaande versterking van de positie van de ondernemingsraad ver-
dient naar de mening van de kommissie overweging, maar ont-
moet een drietal bezwaren. De toepassing van de wet van 1950 heeft
geen spektakulaire resultaten opgeleverd. Voorts zou het overleg
in de ondernemingsraad de kommunikatie via de normale hiërarchie-
ke weg kunnen frustreren. Tenslotte werd de vrees uirgesproken,
dat aan de ondernemingsraad slechts een beperkte taak zou kunnen
worden toebedeeld: de ondergeschikte positie van de gekozen leden
maakt het vooralsnog onmogelijk de raad de bevoegdheid te geven
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beslissingen te nemen, die voor de leiding bindend zouden zijn. `Met
het oog op de bovengenoemde bezwaren wordt niet voorgesteld
aan de ondernemingsraad beslissende bevoegdheden omtrent het on-
dernemingsbeleid toe te kennen'.35

De door de Commissie-Verdam voorgestelde wijzigingen en aanvullingen
van de toen bestaande wetgeving bewegen zich enerzijds op organisato-
risch terrein en beogen anderzijds verbreding en verdieping van het over-
leg.

Organisatorische suggesties betreffen de mogelijkheid van instelling
van ondernemingsraden door de Sociaal-Economische Raad, centra-
le ondernemingsraden, uitnodiging van deskundigen en overleg met
kommissarissen. Verbreding en verdieping van het overleg wordt
beoogd met onder meer de bespreking van de ekonomische gang
van zaken en van de jaarstukken.

Nadat de Commissie-Verdam eind 1964 haar rapport had uitgebracht,
vroeg de regering op 16 februari 1965 advies aan de Sociaal-Economische
Raad, waarbij zij te kennen gaf belang te hechten aan de verdere uit-
breiding van het instituut van de ondernemingsraden.

„De Regering acht het wenselijk, dat de ondernemingsraden nader
betrokken worden bij de economische gang van zaken in de onder-
neming, met name - onder erkenning van de zelfstandige functie
van de ondernemer - met betrekking tot te nemen beslissingen
van economische aard, die voor de positie van de werknemers van
belang zijn.
Het onlangs aan de Regering aangeboden rapport der Commissie-
Verdam doet op dit gebied enige concrete voorstellen, met welker
strekking de Regering zich in algemene zin kan verenigen. De Rege-
ring zou het op prijs stellen, indien uw Raad hieromtrent zijn oor-
deel zou willen geven.
Voorts verzoekt de Regering uw Raad advies te willen geven over
de vraag, of de bevoegdheden der ondernemingsraden op sociaal
gebied nog aanvulling behoeven. De Regering doelt hierbij bijvoor-
beeld op voorstellen betreffende het horen van de ondernemingsraad
over het aanstellings- en promotiebeleid in de onderneming, over
een voorgenomen vermindering van de personeelsbezetting, over de
omvang van het bedrijfsmaatschappelijk werk, enzovoorts".~

Het advies van de Sociaal-Economische Raad verscheen eind 1968.37
De Raad laat zich kritisch uit over de ontwikkelingen van de onderne-
mingsraad tot dan toe. Hij beveelt uitbreiding en verbetering aan van de
wet van 1950.

De Sociaal-Economische Raad geeft twee oorzaken aan voor het
feit, dat de ondernemingsraden in kwalitatieve zin nog niet zo goed
van de grond waren gekomen:
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„Voor een deel zijn deze (dus) te wijten aan het feit dat de ideeën

welke aan de opzet van de wet ten grondslag hebben gelegen onvol-

doende grondslag vonden in de praktijk van maatschappij en onder-

neming. Voorts is duidelijk geworden dat de hiërarchisch afhanke-

lijke positie van de leden van de ondernemingsraad en hun veelal

ontoereikende kennis van de bestuursvraagstukken de bezwaren

van de onevenwichtige verdeling van bevoegdheden accentueer-

den".~
De Raad stelt ten aanzien van een viertal aspekten wettelijke rege-

len voor. Regelen die gericht zijn op verbreding van het overleg: on-

der meer door een vergrote inspraakmogelijkheid op sociaal-ekono-

misch terrein. Regelen gericht op een verdieping van het overleg:

onder meer door de mogelijkheid van voorberaad en het raadplegen

van deskundigen. Regelen ter wáarborging van de objektiviteit

van het overleg in de vorm van een geschillenregeling. Tenslotte re-

gelen met als oo~merk de bescherming van de gekozen onderne-

mingsraadleden.~
In 1969 diende de regering het ontwerp in van een geheel nieuwe wet op

de ondernemingsraden. Dit doorliep met bekwame spoed de Staten-Ge-

neraal, zodat de nieuwe wet in 1.971 in het Staatsblad kon verschijnen

en op 1 april van dat jaar in werking trad.`~

4.2. Karakteristiek
Het meest opvallende verschil van de ondernemingsraad op basis van de

wet van 1971 ten opzichte van die op grond van de oude wet is, dat hij

naast orgaan van de ohdernemingen nu ook heel duidelijk de funktie

heeft gekregen van belangenbehartigend instituut.

In niet mis te verstane bewoordingen komt de regering in haar me-

morie van toelichting bij het wetsontwerp 1969 terug op het in de

wet van 1950 neergelegde standpunt, dat belangenbehartiging niet

past in een overlegorgaan van de onderneming:
„Men is er in het verleden wellicht teveel van uitgegaan, dat over-

leg enerzijds en personeelsvertegenwoordiging anderzijds elkaar zou-

den uitsluiten. In wezen is het tegendeel het geval. Zonder vertegen-

woordiging van bepaald~ partijen is er om te beginnen de facto al

geen overleg mogelijk. Maar bovendien kan een goed overleg alleen

tot stand komen tussen partners die de bevoegdheid hebben zo no-

dig ook hun eigen positie in het gesprek te betrekken. Anders blijft

ieder gesprek eenzijdig".41
Een en ander is zelfs in overeenstemming te brengen met de ge-

meenschapsgedachte, zo betoogt de regering. Binnen het belang,
dat alle ondernemingsgenoten gemeen hebben bij de gang van zaken

in de onderneming, kunnen zich deelbelangen aftekenen. Met name

de werknemers hebben specifieke belangen en inzichten, die in di-

verse opzichten sterk kunnen verschillen van die van de ondernemer.
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Hiermee is de ondernemingsraad dualistisch van aard geworden. Het is te
betreuren dat de wetgever de definitie van de ondernemingsraad, zoals
in het advies van de Sociaal-Economische Raad voorgesteld, waarin dit
dualisme onder woorden is gebracht, niet heeft willer. overnemen.

De definitie van de Sociaal-Economische Raad is het citeren alles-
zins waard:
„De ondernemingsraad is een orgaan van overleg, advies, informatie
en communicatie binnen de onderneming, dat, onder erkenning van
de zelfstandige functie van de ondernemer en van de functie van de
gekozen leden als vertegenwoordiging van het personeel, met inacht-
nemingvan de belangen van allen, die in de onderneming werkzaam
zijn, tot taak heeft bij te dragen tot een zo goed mo~elijk functione-
ren van de onderneming in al haar doelstellingen".
De regering stelde dat deze omschrijving onvolledig was, omdat
daarin het medebeslissinásrecht niet tot uitdrukking kwam en wees,
ook om andere redenen, opneming in de wet van de hand.4~ In het
voorlopig verslag van de Tweede Kamer werd gesuggereerd om de
definitie van de Sociaal-Economische Raad aan te passen en alsnog
in de wet op te nemen.~
Ondanks de uitgebreide polemiek die volgde heeft geen enkele om-
schrijving de wet gehaald.
Dat de huidige wet het begrip ondernemingsraad niet omschrijft,
betekent een verarming ten opzichte van de wet van 1950, waarvan
het eerste lid van artikel 6 tenminste een taakomschrijving bevatte.
Dat in de praktijk aan een omschrijving wel degelijk behoefte wordt
gevoeld, valt af te leiden uit het feit, dat de meeste model-reglemen-
ten voor ondememingsraden, zoals deze zijn gepubliceerd door or-
ganisaties van werkgevers en werknemers en door bedrijfskommis-
sies, de definitie van.de Sociaal-Economische Raad of een parafrase
daarvan bevatten.45

In de nieuwe wet is het aantal werknemers, waaraan de verplichting tot
het instellen van een ondernemingsraad is gerelateerd, van 25 opgetrok-
ken naar 100.

De praktijk sinds de in werking treding van de wet van 1950 gaf
hiertoe aanleiding, omdat het juist de kleinere ondernemingen wa-
ren, die veelal niet aan de instelling van een ondernemingsraad toe-
kwamen. In het rapport van de Commissie-Verdam is een staatje op-
genomen, waaruit blijkt dat van de ondernemingen met 25 tot 50
kiesgerechtigde werknemers 19,2~ een ondernemingsraad instelde,
waarmee 21,3~ van de werknemers in die kategorie werd vertegen-
woordigd. Voor ondernemingen met 51 tot 100 kiesgerechtigde
werknemers waren die percentages 41,9qo en 43,8~ , voor onderne-
mingen met 101 tot 500 kiesgerechtigden 73,8~ en 78,7~ . 94,1q,
van de ondernemingen met meer dan 500 werknemers voldeden aan
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de verplichting een ondernemingsraad in te stellen, waarmee 97~
van de desbetreffende kategorie werknemers werd vertegenwoor-
digd.~
Toch werd er vanuit de Tweede Kamer op aangedrongen om op
enigerlei wijze de mogelijkheid open te laten om ook in onderne-
mingen met minder dan 100 werknemers een ondernemingsraad in
het leven te roepen, juist omdat in de nieuwe konceptie dit insti-
tuut ook de funktie van belangenbehartiging was toebedeeld. Er
werden amendementen ingediend door de kamerleden Nypels en
Wieldraaijer. Eerstgenoemde wilde, althans in ondernemingen met
meer dan 25 werknemers, de beslissing om al dan niet een onder-
nemingsraad in te stellen in handen gelegd zien van de meerderheid
van het personeel. Laatstgenoemde bepleitte het verlagen van de
grens naar 50 werknemers.47
Na een uiteenzetting van de toenmalige minister Roolvink tijdens
de mondelinge behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Ka-
mer, waarin ook aan deze kwestie ruimschoots aandacht werd be-
steeds, maakten deze amendementen plaats voor een motie van het
kamerlid Boersma, waarin de regering werd uitgenodigd het advies
te vragen van de Sociaal-Economische Raad over de wijze waarop
in ondernemingen met minder dan 100 werknemers aangepaste vor-
men van inspraak zouden kunnen worden gerealiseerd.48 Deze mo-
tie werd aangenomen en is ook tot uitvoering gebracht. Meteen is
een adviesaanvrage gericht aan de Sociaal-Economische Raad, die
evenwel voor een nadere standpuntbepaling een wetenschappelijk
onderzoek gewenst achtte.49

Verruiming van het toepassingsgebied van de wet is uitdrukkelijk nage-
streefd door het begrip onderneming een ruime omschrijving te geven.
In artikel 1, lid l, sub c van de Wet op de ondernemingsraden 1971
wordt de onderneming omschreven als `elk in de maatschappij als zelf-
standige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens
arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht'.

De wet van 1950 bevatte geen definitie van het begrip onderne-
ming, alleen een uitbreidende toelichting in lid 3 van artikel 1:
„Onder onderneming wórdt mede verstaan een bedrijf, waarmede
niet wordt beoogd het maken van winst". De memorie van toelich-
ting bij het wetsontwerp 1969 merkt hierover op dat, hoewel het be-
grip van meet af aan ruim moest worden opgevat, dit in de praktijk
niet heeft geleid tot instelling van ondernemingsraden buiten de
ekonomische sektor in enge zin.
„In de nieuwe begripsbepaling, die overigens materieel gezien geen
wijziging beoogt te brengen in de bestaande situatie, wordt de on-
derneming omschreven als een als zelfstandige eenheid optredend
organisatorisch verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst, dus
onder leiding, arbeid wordt verricht.
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Zo'n samenwerkingsverband van mensen wordt ongeacht de werk-
zaamheden die er worden vemcht en ongeacht het doel waarvoor
het in het leven is geroepen, als onderneming in de zin van de wet
beschouwd".~
Op deze begripsomschrijving komen wij in het vervolg van onze stu-
die uitvoerig terug.

De Wet op de ondernemingsraden 1971 kan in de annalen worden bijge-
schreven als de wet, waarin aan de werknemers in de onderneming in ze-
kere zin medebeslissingsrecht wordt toegekend.
Artikel 27 bepaalt dat de ondernemer voor bepaalde besluiten de in-
stemming van de ondernemingsraad nodig heeft. Ook overigens zijn de
in de wet van 1950 toegekende bevoegdheden uitgebreid of nader gede-
tailleerd.

De belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn in de

wet van 1971 neergelegd in de artikelen 24 tot en met 27. De onder-

nemer moet minstens tweemaal per jaar de algemene gang van za-

ken van de onderneming in de ondernemingsraad bespreken, waar-

bij hij geacht wordt het financieel-ekonomisch beleid en het soci-

aal beleid aan de orde te stellen. Omtrent diverse organisatorische
maatregelen die reperkussies kunnen hebben voor het personeel,

moet hij het advies inwinnen van de ondernemingsraad, tenzij
zwaarwichtige belangen van de onderneming of van direkt bij de
onderneming betrokken belanghebbenden zich daartegen verzet-

ten. Eenzelfde adviesbevoegdheid, maar dan ongeklausuleerd, heeft

de raad ten aanzien van de grote lijnen van het sociaal beleid. De

instemming van de raad behoeft de ondernemer inzake enkele soci-

ale maatregelen, die het personeel rechtstreeks raken.

Deze laatste bevoegdheid kenschetst de memorie van toelichting als
medebeslissingsrech~t.51 Van medebeslissen is slechts in een bepaald

opzicht sprake. De ondernemer neemt niet tezamen met de onder-

nemingsraad een besluit; hij kan eerst beslissen na de instemming

van de raad te hebben verkregen.

De positie van de vakbeweging met betrekking tot de ondernemingsraden
heeft in de wet van 1971 enige wijziging ondergaan. Het monopolie bij
de kandidaatstelling is doorbroken. Aan de andere kant is de toegang
van vakbondsfunktionarissen tot de ondernemingsraadvergaderingen mo-
gelijk gemaakt, doordat voor de behandeling van bepaalde onderwerpen
deskundigen kunnen worden uitgenodigd.

Wat de kandidaatstelling betreft vermeldt artikel 9 lid 2 vakorganí-

saties, die aan bepaalde eisen voldoen, weliswaar nog op de eerste

plaats als bevoegd tot het stellen van kandidaten, maar ongeorgani-
seerden (en georganiseerden, wier vakbond geen kandidaten stelt)

hebben die bevoegdheid ook, mits zij handtekeningen weten te ver-
zamelen ten getale van een derde van hun totale aantal.
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In, maar ook buiten de vergaderingen van de ondernemingsraad,
kunnen deskundigen worden uitgenodigd. Als zodanig zijn in be-
paalde gevallen ook stellig vakbondsfunktionarissen aan te mer-
ken. In het voorlopig verslag van de Tweede Kamer wordt de vrees
uitgesproken, dat de bijeenkomsten van de ondernemingsraden
zullen degraderen tot onderhandelingen tussen direktie en vakbon-
den; gevraagd wordt de toelating van deskundigen te beperken tot
'onafhankelijke' deskundigen.52
In de memorie van antwoord repliceert de regering, dat dit toch
wel een zeer grote beperking van de betrokken bevoegdheid van de
ondernemingsraad zou zijn. „Wel wordt natuurlijk van vakbonds-
bestuurders een wijze zelfbeperking gevraagd. Zij zullen moeten be-
seffen, dat hun rol hier een andere is dan de normale".5~

De Wet op de ondernemingsraden 1971 bevat nog meer noviteiten, zoals
de geschillenregeling, het instituut van de centrale ondernemingsraad en
de bepalingen ter bescherming van de rechtspositie van de gekozen leden.
Zij komen, evenals het hierboven besprokene, in het vervolg van deze stu-
die aan de orde voorzover een en ánder voor ons onderzoek van belang is.

4.3. Toepassing in de praktijk
De Wet op de ondernemingsraden is op 1 april 1971 in werking getreden.
Ondernemingen, die reeds een ondernemingsraad hadden, kregen twee
jaren de tijd hun reglement aan te passen aan de nieuwe wet. Voor de
overige ondernemingen is geeri termijn gesteld voor het oprichten van
een ondernemingsraad. Dit in aanmerking genomen kan men moeilijk
verwachten, dat nu reéds onderzoekresultaten voorhanden zijn betref-
fende het funktioneren van de ondernemingsraden nieuwe stijl.

In opdracht van de Stichting Stuurgroep Sociaal Wetenschappelijk
onderzoek wordt momenteel door het Instituut voor Toegepaste
Sociologie en het Sociologisch Instituut te Nijmegen een onderzoek

ingesteld naar het funktioneren van de ondernemingsraden. Een
literatuurstudie en de opzet van het onderzoek zijn inmiddels ge-
publiceerd.~ Uit deze lezenswaardige publikatie citeren wij een

passage betreffende de opzet van het onderzoek, dat de instituten
zich voorstellen te gaan uitvoeren:
„Voorgesteld wordt het i~raagstuk van de werkwijzen en het functio-
neren van ondernemingsraden aan te pakken volgens een plan van
twee opeenvolgende onderzoekingen.
Het eerste onderzoek, dat op zich al belangrijke informatie levert,
richt zich op de werkwijzen van een groot aantal ondernemingsra-
den. Dit leidt tot een beschrijving van de verschillende werkwijzen.
Als daaruit ook een verschil in de mate van medezeggenschap blijkt
kan die beschrijving gebeuren in de vorm van één of ineer typolo-
gieën, waarbij tevens wordt aangegeven welke factoren duidelijk van
invloed zijn op het verschil in medezeggenschap.
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Een tweede onderzoek richt zich ook op de functies van onderne-
mingsraden voor diverse categorieën (directie, werknemers, onder-
neming, en dergelijke) en kan in een beperkt aantal uit het eerste
onderzoek geselecteerde typen ondernemingsranen meer diepgaand
informatie verzamelen over de werkwijze en ook de invloed van de
ondernemingsraad tussen andere overlegstructuren en beleidsvoor-
bereidende en -vormende organen".55

Van de kwantitatieve aspekten van de toepassing van de nieuwe wet valt
meer te zeggen. Met de rapportage hieromtrent is de Arbeidsinspektie
belast.

Uit het verslag over de periode van onderzoek april tot augustus
197356 bleek, dat 51 ~a van de ondernemingen, op welke de ver-
plichting rust een ondernemingsraad in te stellen, medio 1973 zo'n
raad had.
Een jaar later was dit percentage met bijna de helft toegenomen.
Eind juli 1974 had 75qo van de daartoe verplichte ondernemingen
een ondernemingsraad. Het aantal ondernemingen zonder onderne-
mingsraad, maar met een ander overlegorgaan liep terug van 30
naar 13~0 . Onder deze laatste kategorie vallen ook ondernemings-
raden zonder reglement of inet een niet-goedgekeurd reglement.
In de dienstverlenende sektor, waarnaar onze belangstelling in het
bijzonder uitgaat omdat daaronder ook de ziekenhuizen ressorteren,
was medio 1974 in 61~ van de `ondernemingen' een ondernemings-
raad opgericht; 14qo had een ander overlegorgaan en in 25qo van
de gevallen (197 van de in totaal 769 `ondernemingen') was van
enig overlegorgaan geen sprake.57

5. Andere wettelijke demokratiseringsmaatregelen

Naast de Wet op de ondernemingsraden 1971 hebben recentelijk andere
demokratiseringsmaatregelen in onze wetgeving gestalte gekregen. De
meergenoemde Commissie-Verdam had zich eind 1964 reeds over een
vijftal onderwerpen uitgesproken: de jaarrekening van de onderneming,
het enquêterecht, de positie van aandeelhouders, certifikaathouders en
kommissarissen, de ondernemingsraad en de invloed van de werknemers
bij de benoeming van kommissarissen.58

Het merendeel van de inzichten van de Commissie-Verdam is door
de wetgever op enigerlei wijze gehonoreerd. Met de wetten van 10
september 1970, 28 januari 1971 en 6 mei van datzelfde jaar wer-
den respektievelijk de jaarrekening en het enquêterecht, de onder-
nemingsraad en de struktuur van de naamloze en besloten vennoot-
schap geregeld dan wel nader verfijnd.59

Niet alle van de genoemde onderwerpen raken rechtstreeks de demokra-
tisering in de onderneming. De bepalingen inzake de jaarrekening beogen
de externe verantwoording van de onderneming te regelen.
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Tot de mogelijkheid van het doen instellen van een onderzoek naar het
ondernemingsbeleid middels het enquêterecht neemt men - zo zou men
kunnen zeggen - eerst zijn toevlucht als intern alle pogingen tot beleids-
beïnvloeding spaak zijn gelopen. Aangezien het enquêterecht kan wor-
den gezien als een uitingsmogelijkheid van de mondigheid van de werk-
nemers, zullen we hieraan kort aandacht besteden alsmede aan de zoge-
naamde struktuurwet.

Voor de achtergronden van het enquêterecht gaan we te rade bij
de memorie van toelichting van het ontwerp, dat tot de jongste
wettelijke regeling heeft geleid:
„In ons economisch stelsel waarin de produktie in hoofdzaak in
particuliere ondernemingen geschiedt, heeft de ondernemer be-
hoefte aan een grote mate van vrijheid: hij immers bepaalt - bin-
nen de perken van het maatschappelijk bestel - welke goederen
in zijn onderneming zullen worden voortgebracht en hij kiest de
middelen en de werkwijze. Een hoge mate van vrijheid vereist een
hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel tegenover degenen die
hun arbeidskracht of vermogen voor het produktieproces in de on-
derneming beschikbaar stellen.
Mag men aannemen dat in het algemeen de Nederlandse onderne-
mer deze verantwoordelijkheid juist aanvoelt, dit neemt niet weg,
dat een rechtsorde die aan ónze economische orde beantwoordt, de
mogelijkheid tot opening van zaken moet verschaffen, wanneer
twijfel aan het beleid in een onderneming rijst, en de mogelijkheid
tot correctie, wanneer die twijfel gegrond blijkt. Een zodanige
waarborg is gelegen in de toepassing van het zgn. enquêterecht,
waarvan het onderhavige wetsontwerp een betere regeling be-
oogt".~

Het enquêterecht opent de mogelijkheid om door tussenkomst van de
rechter een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van
zaken in bepaalde ondernemingen. Bij gebleken wanbeleid kan de rech-
ter voorzieningen treffen.

Wij bepalen ons tot een korte schets van de wettelijke regeling, zo-
als deze voor naamloze en besloten vennootschappen is neergelegd
in de artikelen 58 tot en met 54d van het Wetboek van Koophan-
del. 61
De beslissing over het al dan niet houden van een enquête ligt in
handen van de Ondernemingskamer van het Hof te Amsterdam.
Zij beslist op vordering van de procureur-generaal bij genoemd
Hof of op verzoek van aandeelhouders, van certifikaathouders,
van werknemersorganisaties, die aan bepaalde eisen voldoen, of van
anderen, aan wie de bevoegdheid tot het doen van een dergelijk
verzoek middels de statuten of bij overeenkomst met de vennoot-
schap is toegekend. De verzoekers moeten tevoren schriftelijk hun
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bezwaren kenbaar hebben gemaakt en het bestuur van de vennoot-
schap een redelijke termijn hebben gegund om maatregelen te ne-
men.
De Ondernemingskamer wijst het verzoek toe, als blijkt van gegron-
de redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Zij benoemt dan een
of ineer personen, die met het oog op het onderzoek inzage heb-
ben in de boeken en bescheiden van de vennootschap. Als van wan-
beleid sprake is, kan de Ondernemingskamer maatregelen nemen:
schorsing of vernietiging van besluiten van organen van de vennoot-
schap, schorsing of ontslag van bestuurders of kommissarissen en
tijdelijke aanstelling van nieuwe, tijdelijke afwi~king van de statu-
ten en zelfs ontbinding van de vennootschap.s

De ondernemingsraad speelt bij het enquêterecht een rol, als door werk-
nemersorganisaties tot het instellen van een onderzoek wordt verzocht.s~

„Een vereniging van werknemers is voorts niet ontvankelijk, indien
zij niet tevoren de ondernemingsraad, die aan een door de vennoot-
schap gedreven onderneming is verbonden, in de gelegenheid heeft
gesteld, schriftelijk van zijn gevoelen te doen blijken", zo vermeldt
artikel 53a van het Wetboek van Koophandel.
Men kan zich afvragen waarom de ondernemingsraad geen recht-
streekser bevoegdheden in deze heeft gekregen. De verklaring daar-
voor vinden we in het rapport van de Commissie-Verdam:
„Omdat in de onderneming de arbeidsfactor een integrerend be-
standdeel is, is het redelijk dat door een hem vertegenwoordigende
instantie kan worden opgekomen tegen ernstige beleidsfouten op
sociaal of economisch gebied die zijn belangen bedreigen. De vraag
is daarbij gerezen, op welke wijze aan de werknemers een plaats in
de regeling behoort te worden ingeruimd. De onderhavige bevoegd-
heid aan de werknemers individueel toe te kennen, leek de commis-
sie niet wenselijk, aangezien de werknemers daartoe niet vrij genoeg
tegenover de leiding der onderneming staan en zo een ruime moge-
lijkheid tot misbruiken aanleiding zou kunnen geven. De commissie
heeft overwogen of het enquêterecht aan de ondernemingsraad wa-
re toe te kennen. Zulk een toekenning stuit echter, naar de grote
meerderheid der commissie meent, op bezwaren. De ondernemings-
raad is een college van overleg en beraad, waarvan de ondernemer~
voorzitter is. Met het karakter van dit college lijkt niet in overeen-
stemming, dat het een procesgang tegen de ondernemer opent. Een
praktisch bezwaar is voorts dat het college geen rechtspersoonlijk-
heid bezit".~ De oplossing vindt de Commissie-Verdam in het toe-
kennen van het enquêterecht aan centrale werknemersorganisa-
ties.~ „De commissie heeft evenwel gemeend, dat de ondernemings-
raad te dezen niet geheel behoort te worden uitgeschakeld: het is
immers van belang, dat dit college in de gelegenheid wor.dt gesteld
zijn zienswijze aver de situatie in de onderneming te geven".
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De redenering van de Commissie-Verdam lijkt op twee punten niet
helemaal konsekwent. Niet wordt duidelijk gemaakt of juist de on-
dernemingsraad de vrije opstelling ten opzichte van de leiding kan
innemen, die de individuele werknemers missen. Voorts moet wor-
den opgemerkt dat de leiding van de onderneming doorgaans als
voorzitter én lid van de ondernemingsraad deel uitmaakt. De Com-
missie-Verdam stoelt hierop haar bezwaar, aan de raad het enquête-
recht toe te kennen. Het probleem, dat de ondernemer zich mede
over zijn eigen beleid moet uitspreken, speelt ons inziens echter
evenzeer als de raad in de gelegenheid wordt gesteld van zijn gevoe-
len te doen blijken. Waar van de ondernemingsraad als zodanig een
uitspraak wordt gevraagd, komen de voorzitter en de gekozen le-
den welhaast onvermijdelijk tegenover elkaar te staan. Het meer-
derheidsstandpunt van de raad zal er in de meeste gevallen in feite
een zijn van de gekozen leden.

Ook de Wet houdende voorzieningen met betrekking tot de struktuur
der naamloze en besloten vennootschap, de zogenaamde struktuur-
wet, ~ bevat demokratiseringsmaatregelen.

Het zou te ver voeren hier de gehele wet te belichten. We bepalen
ons tot de maatregelen, die het oog hebben op de invloed van de
werknemers in de onderneming. Deze krijgt vorm in de betrokken-
heid van de ondernemingsraad bij de samenstelling van de raad van
kommissarissen. Artikel 52h van het Wetboek van Koophandel
stelt de raad van kommissarissen voor `grote' naamloze en besloten
vennootschappen verplicht.s~ De benoeming van kommissarissen
geschiedt volgens een `gekorrigeerd' koóptatiesysteem. De raad be-
noemt zelf nieuwe kommissarissen. De algemene vergadering van
aandeelhouders, de ondernemingsraad en het bestuur kunnen bij
de raad van kommissarissen personen voor benoeming aanbevelen.
Zowel de algemene vergadering van aandeelhouders als de onder-
nemingsraad kunnen tegen een voorgenomen benoeming bezwaar
maken `op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon
ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris
of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig
het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld' (artikel
52h, zesde lid).
De benoeming kan toch geschieden als de Sociaal-Economische
Raad op verzoek van de raad van kommissarissen het bezwaar on-
gegrond verklaart.

Het is van belang de motieven na te gaan, op grond waarvan tot het stel-
len van deze regelen is besloten.

De inspiratiebron van het nieuwe ondernemingsrecht, de Commis-
sie-Verdam kon juist met betrekking tot de struktuur van vennoot-
schappen niet tot een duidelijk meerderheidsstandpunt komen.~

27



Aan het advies van de Sociaal-Economische Raad, die zich mede
naar de overwegingen van de Commissie-Verdam richtte, ontlenen
wij de volgende passage:
„Bij het besturen der onderneming dient in aanmerking te worden
genomen, dat van de onderneming als samenwerkingseenheid de
werknemers als medeconstituerende component deel uitmaken, ook
al moge dit dan niet in deze zin worden opgevat dat de factor ar-
beid mede tot het oprichten van de onderneming heeft besloten.
De ondernemer staat niet alleen, maar werkt, conform artikel 50
lid 2, in de redactie van de Commissie-Verdam, onder toezicht van
de raad van commissarissen. Zoals uit hoofdstuk 2 van dit advies
blijkt, aanvaardt de Raad de in dit artikel voorgestelde taakom-
schrijving van de raad van commissarissen. Ingevolge deze taakom-
schrijving is de raad van commissarissen een instituut dat bij de ver-
vulling van zijn taak het geheel van belangen binnen de onderne-
ming op evenwichtige wijze dient te behartigen, zulks met inbegrip
van de belangen van de werknemers.
In het bijzonder bij de open n.v. met ter beurze genoteerde aande-
len of bij de besloten vennootschap met gespreid aandelenbezit
behoort de raad van commissarissen zichzelf niet meer te zien als
representant van de aandeelhouders,ó9 doch als een college dat on-
afhankelijk en onpartijdig door middel van toezicht en overleg
moet bevorderen dat de vennootschap zo goed mogelijk functio-
neert. Bij deze vennootschappen bestaat doorgaans slechtseen zwak-
ke band tussen aandeelhouders en commissarissen. Ten hoogste kan
men stellen, dat de aandeelhoudersvergadering blijkens de benoe-
ming van commissarissen haar vertrouwen in het college van com-
missarissen heeft gegeven.
Het is wenselijk dat ook de werknemers vertrouwen hebben in het
college van commissarissen. De verworven maatschappelijke posi-
tie brengt mede dat men naar wegen zoekt om een vertrouwens-
votum formeel te regelen, zodat van een reële zeggenschap van de
factor arbeid kan worden gesproken. Daardoor moet een duidelijke
erkenning in juridisch opzicht van de positie van de werknemers
binnen de vennootschap gewenst worden geacht.
Het past dan ook in het kader van de maatschappelijke ontwikke-
ling dat naast de aandeelhouders de zo belangrijke categorie der
werknemers zeggenschap op de samenstelling van de raad van com-
missarissen uitoefent".70

De raad van kommissarissen van de `structuurvennootschap' heeft, naast
zijn toezichthoudende en adviserende taak, nog enkele belangrijke be-
voegdheden. Hij benoemt bestuurders en kan deze schorsen of ontslaan;
hij stelt de jaarrekening vast; hij dient zijn goedkeuring te hechten aan
ingrijpende besluiten van het bestuur van de vennootschap.~l Het is goed
zowel de hier beschreven benoemingsprocedure alsde bevoegdheden van
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de `struktuur'-raad van kommissazissen in herinnering te houden; zij zul-
len terugkomen bij onze beschouwingen over de bestuursstruktuur van
het ziekenhuis.

6. Nieuwe ontwikkelingen.

De invoering van de Wet op de ondernemingsraden 1971 en van de zo-
juist besproken wetgeving markeert een momentopname van de gedach-
tenontwikkeling rond de demokratisering in de onderneming.
In kringen van overheid en bedrijfsleven blijkt voortdurend te worden
gewerkt aan een verdere verfijning van de bestaande regelingen.

Wij maakten reeds gewag van de diskussies over de regeling van de
medezeggenschap in ondernemingen met minder dan 100 werkne-
mers bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp onder-
nemingsraden 1969.72 Het kompromis werd uiteindelijk gevonden
in de toezegging van de toenmalige minister Roolvink om te dezer
zake het advies van de Sociaal-Economische Raad in te winnen.
Onmiddellijk na de invoering van de wet werd de adviesaanvrage
verzonden. Voor de huidige stand van zaken citeren wij Klep:
„Na een aantal discussies in de SER-commissie, die dit advies zal
voorbereiden, werd ook hiér de behoefte gevoeld de gedachtenvor-
ming te onderbouwen met resultaten van een onderzoek. Hiervoor
werd (eveneens) het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijme-
gen ingeschakeld. Op 8 februari j.l. heeft de minister van Sociale
Zaken zich bereid verklaard dit onderzoek te subsidiëren. Eind

1974 wordt het eindrapport verwacht".~~
Wat de verfijning van de Wet op de ondernemingsraden zelf betreft
kan een drietal wetswijzigingen of voorgenomen wetswijzigingen
worden genoemd:
de financiering van de scholing en vorming van ondernemingsraad-
leden, de introduktie van groepsondernemingsraden en het openen
van de mogelijkheid van beroepsrecht.

In oktober 1974 bereikte de wet van 23 augustus 1974 het Staatsblad,
waarmee aan de Wet op de ondernemingsraden een nieuw hoofdstuk
VIIa werd toegevoegd, getiteld `Heffingen ter bevordering van de scho-
ling en vorming van ondernemingsraadleden'.

Deze wetswijziging werd voorafgegaan door een advies van de
Sociaal-Economische Raad.74 Het aantal ondernemingsraadleden
dat jaarlijks een (basis)kursussen zou moeten deelnemen werd daar-
in geraamd op 10.000, de kosten op 3,5 min. gulden per jaar. De
Raad adviseerde tot het in het leven roepen van een nationaal in-
stituut voor de kontrole op en de kodrdinatie van de diverse kur-
sussen, die op dit terrein worden georganiseerd. Dit instituut, het
Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden
(G.B.I.O.), bestaat reeds.
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De wetswijziging voorziet in de mogelijkheid van de heffing van
gelden voor de financiering van de scholing en vorming. Deze hef-
fing wordt vastgesteld op een percentage van het loon (de Sociaal-
Economische Raad noemde het percentage van 0,014~ ) dat voor
de betrokken ondernemers voor premieberekening krachtens de
Ziektewet in aanmerking komt en wordt gei'rd door de bedrijfs-
verenigingen.75

Van regeringswege is een wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de on-
dernemingsraden ingediend, waarmee groepsondernemingsraden als nieu-
we trap van overleg tussen de ondernemingsraden en de centrale onder-
nemingsraad worden geintroduceerd.

De regering heeft zich ook op dit stuk in belangrijke mate laten lei-
den door het advies terzake van de Sociaal-Economische Raad.~s
De ratio van de wetswijziging wordt in het S.E.R.-advies als volgt
onder woorden gebracht:
„In het bijzonder betreft dit concerns waarbinnen bepaalde groe-
pen van ondernemingen - veelal divisies genoemd - op zichzelf
een concern of bedrij fseenheid vormen waarvoor een eigen over-
koepelend orgaan wenselijk wordt geacht ter behandeling van aan-
gelegenheden die gemeenschappelijk zijn voor de betrokken groep
van ondernemingen. Deze centrale ondernemingsraden worden in
de praktijk aangeduid als groepsondernemingsraden dan wel divisie-
ondernemingsraden.
De wet laat deze constructie toe, zij het dat de term groeps- of di-
visie-ondernemingsraden niet in de wet voorkomt.
Naast de ondernemingsraden en groeps- of divisie-ondernemingsra-
den wordt in deze concerns terwille van een goede structurering
van de medezeggenschap de behoefte gevoeld één centrale onderne-
mingsraad in te stellen, met de mogelijkheid de leden ervan door en
uit de groeps- of divisie-ondernemingsraden te kiezen".~~

Een derde wijziging van de Wet op de ondernemingsraden, waartoe het
wetsontwerp ook reeds door de regering is ingediend, betreft het
beroepsrecht voor werknemers, door Van Esveld de `afronding van de
thans in de wet op de ondernemingsraden neergelegde medezeggen-
schap"78 genoemd.

De mogelijkheid van regeling van het beroepsrecht werd - in ver-
band met het enquêterecht - reeds besproken door de Commissie-
Verdam, die er, zoals uit het navolgend citaat blijkt, afwijzend te-
genover stond.
„Aan een regeling van het enquêterecht op deze wijze geeft de com-
missie de voorkeur boven het introduceren van een recht van beroep
der werknemers tegen beslissingen of handelingen van de werkgever
zoals hier te lande wel'is verdedigd. Aan een zodanig beroepsrecht
zijn naar de mening der commissie ernstige bezwaren verbonden.
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Beroep zou uiteraard slechts in een beperkt aantal gevallen toegela-
ten kunnen worden, omdat anders de gang van zaken in de onderne-
mingzou kunnen worden verlamd. Het toekennen van het recht op
beroep aan de belanghebbenden, de werknemers of (voor hen) de
ondernemingsraad, stuit bovendien in verband met de gezagsverhou-
dingen in de onderneming, op bezwaren.
Tenslotte dient te worden opgemerkt, dat een rechterlijk college
niet de aangewezen instantie is voor het beoordelen van het onder-
nemingsbeleid, tenzij er sprake is van wanbeleid of wantoestan-
den".~9
In een iets andere optiek is het beroepsrecht opnieuw ter diskussie
gesteld in verband met de Wet op de ondernemingsraden.
Aanvankelijk was in de Commissie Beroepsrecht van de Sociaal-
Economische Raad van de zijde van de vakcentrales voorgesteld
om als uitgangspunt onder beroepsrecht te verstaan: de aan werk-
nemers, in deze vertegenwoordigd door ondernemingsraad of vak-
bond, toe te kennen bevoegdhéid om tegen belangrijke besluiten
van een orgaan van de onderneming, die de kollektiviteit der werk-
nemers of een deel daarvan betreffen en die een kennelijk onrede-
lijke inhoud hebben, in beroep te gaan bij een buiten de onderne-
ming staande instantie, zoals de Ondernemingskamer of de kan-
tonrechter. Voor werkgevers was slechts aanvaardbaar om het be-
roepsrecht geplaatst te zien in het kader van de medezeggenschap
zoals deze in de Wet op de ondernemingsraden gestalte had ge-
kregen.~

In een recent desbetreffend advies van de Sociaal-Economische Raad
wordt onder beroepsrecht verstaan het recht van de ondernemingsraad
om bij de Ondernemirigskamer van het )-iof te Amsterdam beroep in te
stellen tegen besluiten inzake onderwerpen, ~enoemd in de artikelen 25
en 26 van de Wet op de ondernemingsraden.8

Het beroepsrecht kan worden gezien als een verfijning van bepaalde
wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad.
Men kan het rangschikken onder de sanktiebepalingen, die de wet
reeds kent. Bij Van Esveld treffen we de volgende uiteenzetting aan
over het beroepsrecht en de daarmee samenhangende procedures,
zoals voorgesteld door de Sociaal-Economische Raad.
„In het advies van de S.E.R. wordt voorgesteld de ondernemer te
verplichten zijn besluiten inzake onderwerpen, genoemd in de arti-
kelen 25 lid 1 en 26 lid 1 van de wet op de ondernemingsraden, zo
spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de ondernemingsraad of,
schriftelijk, van de gekozen leden.(.....) De S.E.R. stelt voor aan de
ondernemingsraad het recht te geven tegen deze besluiten beroep
in te stellen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Am-
sterdam". Binnen een maand na ontvangst van de mededeling moet
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daartoe besloten worden; de voorzitter van de ondernemingsraad
onthoudt zich van stemming. „De beroepsgrond moet zijn dat de
ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in rede-
lijkheid tot zijn besluit had kunnen komen".
De bedoelde, in de artikelen 25 en 26 van de Wet op de onderne-
mingsraden vermelde, onderwerpen betreffen m~:a.tregelen, enerzijds
van organisatorische aard (fusies, verplaatsingen, wijzigingen in de
organisatie en sluitingen bijvoorbeeld) en anderzijds van sociale
aard (zoals beloningsregelingen, beoordelingssystemen en het aan-
stellings-, ontslag- en promotiebeleid). Terzake van beide kategorie-
en dient de ondernemer het advies van de ondernemingsraad in te
winnen; in het geval van de eerste kategorie is hij daar echter van
gedispenseerd als zwaarwichtige belangen van de onderneming of
van de direkt bij de onderneming betrokken belanghebbenden zich
er - naar zijn oordeel - tegen verzetten. Zijn beslissing om het ad-
vies van de ondernemingsraad niet in te winnen, moet naar het oor-
deel van de Sociaal-Economische Raad ook aan de Ondernemings-
kamer voorgelegd kunnen worden.82

Voorziet het beroepsrecht in de mogelijkheid van aktie door en namens
de kollektiviteit van werknemers, in het zogenaamde klachtrecht ligt
hiervoor een pendant ten behoeve van de individuele werknemer. Hier-
mee raken we een andere nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de po-
sitie van de werknemers in de onderneming.

De ondernemingsraad wordt geacht de belangen van het gehele per-
soneel te behartigen. In artikel 23 van de wet staat dat alle aange-
legenheden, de onderneming betreffende, aan de orde kunnen wor-
den gesteld. In ondernemingsraadreglementen treft men wel de pre-
cisering aan, dat punten die vanuit de achterban worden aangedra-
gen, in behandeling worden genomen voorzover zij voor het perso-
neel in het algemeen van belang zijn.8~ Klachten van individuele
personeelsleden zullen dan ook geen onderwerp van bespreking vor-
men in de ondernemingsraad; voorzover zij symptomatisch zijn voor
een algemene situatie, zal deze situatie de aandacht van de raad moe-
ten hebben.
Van Esveld: „De jongste loot aan de medezeggenschapsstam is die
van het klachtrecht voor werknemers. Anders tian bij het beroeps-
recht gaat het hierbij niet om een bevoegdheid van de collectiviteit
der werknemers tegen belangrijke besluiten, de ondernemingrakend.
Het betreft klachten van superieuren~collega's, wijze van leiding ge-
ven, rivaliteit, geringe zelfstandigheid, te weinig delegatie, het werk
van de ondernemingsraad, het overleg en de informatie, het belo-
nings- en tarievensysteem, de promotie, de beoordeling, functiever-
andering, overplaatsing, ploegendienst, de werkomstandigheden,
persoonlijke vrijheid enz.. Aangedrongen wordt op formalisering van
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het klachtrecht en met name de instelling van een instantie tot wie
werknemers zich kunnen wenden zonder angst voor represailles".~

„Een klacht is een verwoording van onvrede, die duidt op een verwerping
van een bedrijfssituatie op basis van de persoonlijk ervaren onbillijkheid
of onrechtvaardigheid van deze situatie".

Zo luidt de werkomschrijving van het begrip klacht van Schmitz
en Laenen, die in opdracht van de Commissie Opvoering Productivi-
teit van de Sociaal-Economische Raad vanuit de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Vakcentrales een terreinverkennend onder-
zoek naar het klachtrecht voor individuele werknemers instelden.85
Gerefereerd wordt aan een resolutie van de International Labour
Office:
„The ground for a grievance may be any measure or situation which
concerns the relations between employer and worker or which
directly affects or may affect the conditions of employment of one
or several workers in the underta~Cïng in particular, when that mea-
sure or situation appears contrary to provisions of an applicable
collective agreement or of an individual contract of employment,
to work rules, to laws of regulations or to the custom or usage of
the occupations, branch of economic activity or country, regard
being hád to principles of good faith".86
Schmitz en Laenen hebben een ruimer begrip klacht op het oog dan
dat van de I. L.O.; hun omschrijving omvat mede klachten over maat-
regelen in situaties, waaromtrent regelingen ontbreken en klachten

' over het bestaan van regelingen, die als zodanig als onjuist, onbillijk
of onrechtvaardig worden ervaren. „Normaal gesproken kan men de
rechterlijke macht (waaronder hier ook bedoeld bedrijfsrechtspraak
in de vorm van: geschillencommissies, scheidsgerechten, arbitrage-
commissies, bindend-advies commissies e.d.) te hulp roepen, als men
van oordeel is, dat inbreuk is gemaakt op zijn recht, verplichtingen
niet zijn nagekomen, bevoegdheden zijn overschreden, een en ander
gemeten aan de ordening die in bepaalde wetten en regelingen zijn
neergelegd. Met andere woorden de rechtsprekende instantie vormt
zich een oordeel over,de juiste toepassing of onjuiste niet-toepassing
van konkrete wetten en regelingen. Of een regeling als zodanig juist
of onjuist is, onttrekt zich aan het oordeel van de rechter. Voors-
hands wordt er bij het onderzoek naar een klachtrecht echter van
uit gegaan dat ook klachten van werknemers, die met name interne
bedrijfsregelingen als zodanig als onjuist ervaren, ontvankelijk die-
nen te zijn. (.....) Verder ligt in de definitie besloten het terrein van
arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden, dat niet in gefor-
maliseerde wetten en regelingen is vastgesteld; een terrein dat nor-
maliternietaan toetsing toekomt omdat de toetssteen,derechtsver-
houding bepalende geformaliseerde regeling, ontbreekt".87
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Voor een fundamenteel onderzoek naar essentie en toepassing van
het klachtrecht en de op basis daarvan geformuleerde konklusies
en vraagpunten verwijzen we naar bovenaangehaald rapport.

Tenslotte bespreken wij in dit verband een diskussie over het wezen van
de ondernemingsraad, die reeds speelde bij de parlementaire behandeling
van de huidige wet en die daarna in alle hevigheid is toegenomen. Zij be-
treft de vraag of de ondernemingsraad in zijn huidige vorm moet worden
gehandhaafd dan wel vervangen moet worden door een personeelsraad.
Tegenover elkaar staan de ondernemingsraad, met zijn dualistische struk-
tuur (orgaan van de onderneming én belangenbehartigingsinstituut) en
de personeelsraad, die louter de belangen van de werknemers zou hebben
te behartigen en waarin deswege de bestuurder~direkteur geen zitting
zou hebben.

Reeds bij de behandeling in de Tweede Kamer gaven sommige groe-
peringen er blijk van de voorkeur te geven aan een zuivere perso-
neelsvertegenwoordiging. Wij citeren een handzame samenvatting
van deze opvattingen:
„De tweede groepering omvat personen die van mening zijn dat we
naar een situatie moeten groeien waarin het bestuur van de onder-
neming in toenemende mate gecontroleerd wordt door degenen die
in de onderneming werkzaam zijn en waarin deze laatste, bijvoor-
beeld via de ondernemingsraad, steeds meer het recht krijgen mee
te beslissen. Een gedeelte van de tot deze groeper.ing horende leden
zegt dat men in deze opzet eigenlijk beter kan spreken van `perso-
neelsraden' dan van `ondernemingsraden'. Er zal, aldus deze leden,
een `Wet op de Personeelsraden' moeten komen, die te zijner tijd
samengevoegd dient te worden met een geheel gewijzigde `Wet op
de Bedrijfsorganisatie' tot één `.Organisatiewet Arbeidsverhoudin-
gen'. Andere tot deze groepering behorende leden vinden dat er
`bedrijfsraden' moeten komen in plaats van `ondernemingsraden'.
Dergelijke bedrijfsraden zouden volstrekt onafhankelijk van de on-
dernemer moeten kunnen functioneren; zij zouden over bévoegdhe-
den moeten beschikken om in te grijpen bij handelingen van de zij-
de van de ondernemer die zich richten tegen de belangen van de
werknemers".~

Het vraagstuk van de positie van de ondernemingsraad diende zich weer
in zijn volle omvang aan tijdens de arbéidsonrust in het Nederlandse be-
drijfsleven in het voorjaar van 1973. Met name de vakbonden vonden in
het feit, dat verschillende ondernemingsraden het ondernemingsbelang
lieten prevaleren boven de solidariteit met de werknemers, aanleiding om
het dualistisch karakter van de ondernemingsraad te laken en een perso-
neelsraad te bepleiten.89
Het niet lang daarna optredende kabinet-Den Uyl voerde onder meer de
verdere demokratisering van de onderneming in zijn vaan.
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Onder verwijzing naar de stakingen in het voorjaar werd op 4 oktober
1973 advies gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad over taak en sa-
menstelling enerzijds en bevoegdheden anderzijds van de ondernemings-
raad.

De adviesaanvrage begint aldus:
„De nieuwe Wet op de ondernemingsraden, die in 1971 in werking
is getreden, heeft ongetwijfeld een krachtige stoot gegeven aan de
verdere ontwikkeling van het instituut van de ondernemingsraden.
Opvallend en naar het oordeel van de regering verheugend is daarbij,
dat de discussies over dit instituut na het in werking treden van de
wet niet tot rust zijn gekomen, maar integendeel toen pas goed op
gang zijn geraakt.
In de eerste plaats bleef de taak en de samenstelling van de onder-
nemingsraad de gedachten bezig houden. Vooral tijdens de stakin-
gen die in het afgelopen voorjaar in een deel van het bedrijfsleven
hebben plaatsgevonden, is gebleken dat de rol van de onderne-
mingsraad op kritieke momenten aánleiding geeft tot aanmerkelijke
meningsverschillen. Daarnaast werd er al spoedig van verschillende
kanten voor gepleit de bevoegdheden van de ondernemingsraad ver-
der uit te breiden. Het huidige Kabinet acht het gewenst, dat in de
onderneming een zo groot mogelijke democratisering van de be-
sluitvorming tot stand wordt gebracht. In het kader daarvan wil het
trachten de discussies over de ondernemingsraad te concentreren
op een aantal naar zijn mening essentiële punten door middel van
een adviesaanvrage aan Uw Raad".90

Terzake van het diskussiepunt personeelsraad of ondernemingsraad ver-
wijst de regering naar het huidig dualistisch karakter van de onderne-
mingsraad, waaraan de vraag wordt verbonden of bedoelde funkties wel
verenigbaar kunnen worden geacht.

„De wet ziet vertegenwoordiging en overleg derhalve als twee as-
pecten van één en dezelfde taak. De omstandigheid dat men in het
overleg wel eens naar voren moet komen met belangen die afwijken
van die van andere bij de onderneming betrokken personen, ziet de
wet niet als een belemmeringvoor het functioneren van de onderne-.
mingsraad. De visie van de wet omtrent de tweeledige taak van de
ondernemingsraad heeft uiterlijk gestalte gekregen in de (gemengde)
samenstelling van die raad.
Anderen zijn echter van mening gebleven, dat het hier om twee, in
wezen onverenigbare taken gaat, waaruit spanningen voortvloeien,
die een belemmering vormen voor de goedé werking van de onder-
nemingsraad. Zij menen, dat deze spanningen opgeheven zouden
moeten en kunnen worden door een verbijzondering van de taak-
stelling van de ondernemingsraad en een daarmee gepaard gaande
verandering in de samenstelling van de ondernemingsraad, waardoor
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de leiding geen deel meer uitmaakt van die raad.
Gaarne zou de regering omtrent deze aangelegenheid het oordeel
van Uw Raad vernemen".

Voor wat betreft de bevoegdheden van de ondernemingsraad omvat de
vraagstelling van de regering diverse punten.

Men zou kunnen zeggen dat de regering verschill~nde suggesties in
overweging geeft, die wij als volgt samenvatten:
a) uitbreiding van de medebeslissingsbevoegdheden door bepaalde
onderwerpen uit artikel 26 naar artikel 27 van de wet over te heve-
len;
b) schrappen van de klausule in artikel 25 van de wet, volgens wel-
ke de ondernemer over de ingrijpende beslissingen, in dat artikel
vermeld, geen advies aan de ondernemingsraad behoeft te vragen,
wanneer zwaarwichtige belangen van de onderneming of van de di-
rekt bij de onderneming betrokken belanghebbenden zich daartegen
verzetten;
c) het kreëren van een preventieve toetsing van fusies door de over-
heid en het geven van een wettelijke basis aan de fusiekode;
d) voorzien in een adviesbevoegdheid van de ondernemingsraad ter-
zake van primaire arbeidsvoorwaarden, die niet in een kollektieve
arbeidsovereenkomst zijn geregeld en terzake van ondernemings-
c.a.o.'s;
e) het overwegen van de mogelijkheid van verdergaande betrokken-
heid dan thans in de wet geregeld, bij de voorgenomen benoeming
en het voorgenomen ontslag van bestuurders van de onderneming;
f) verplicht stellen van het advies van de ondernemingsraad over
het zogenaamde inlenen van arbeidskrachten, de groepsgewijze wer-
ving van arbeidskrachten en het verlenen van opdrachten aan organi-
satiebureaus;
g) nagaan of de financiële informatie die de ondernemingsraad
krijgt ingevolge de huidige wet adekwaat is.
„Het spreekt vanzelf, dat in het bovenstaande slechts enkele pun-
ten opgenoemd zijn die uw Raad bij de uitbreiding van de bevoegd-
heden van de ondernemingsraden zou kunnen betrekken. De rege-
ring zal het op prijs stellen, indien uw Raad ook andere punten die
hij van belang acht, in zijn advies zal willen opiiemen".

Aan het slot van haar adviesaanvrage stelt de regering nadere aandacht
in het vooruitzicht voor experimenten met vormen van bedrijfsdemokra-
tie en voor een regeling van het bedrijvenwerk.

Wat de bedrijfsdemokratie betreft merkt zij op: „Zoals bekend,
zijn er reeds ondernemingen waarvan de beheers- en bestuursvorm
een van het normaal gangbare afwijkend patroon vertoont. Mocht
de regering tot de conclusie komen, dat terzake wettelijke voorzie-
ningen nodig zijn, dan zal zij hieromtrent een adviesaanvrage tot uw
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Raad richten".
Een adviesaanvrage omtrent de wenselijkheid van een wettelijke re-
geling van het bedrijvenwerk kan, aldus de regering, de Sociaal-Eco-
nomische Raad binnen afzienbaze tijd tegemoet zien91 De regering
brengt het bedrijvenwerk ook reeds met het onderhavige advies in
verband. „Een belangrijke vraag bij de eventuele uitbreiding van de
bevoegdheden van de ondernemingsraden is uiteraard die van de
verhouding tussen de werkzaamheden van deze raden en het zoge-
naamde bedrijvenwerk van de werknemersorganisaties. Het is de
regering bekend, dat zich op dit punt markante meningsverschillen
voordoen. Naar het aanvankelijk oordeel van de regering is het ech-
ter zeer wel denkbaar, dat beide werkzaamheden elkaar aanvullen
en ondersteunen. De regering zou het op prijs stellen, indien uw Raad
enige gedachten hieromtrent zou kunnen ontwikkelen".92

Blijkens de slotzin van de adviesaanvrage wil de regering haast maken
met de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden:
„Aangezien het in het voornemen van de regering ligt om eventuele
maatregelen op het gebied van de ondernemingsraden, desnoods parti-
eel, niet later dan in 1975 te realiseren, hoopt zij het advies van uw Raad
over deze materie in haar geheel, dan wel over onderdelen daarvan, in de
loop van 1974 te mogen ontvangen".

Deze haast is wel verklaazbaar.. De politieke groeperingen, die bij de
behandeling van het wetsontwerp ondernemingsraden in 1970 voor-
keur uitspraken voor de personeelsraad, maakten ten tijde van de
adviesaanvrage deel uit van de regeringskombinatie, die zich voor
wat betreft de verdere demokratisering in de onderneming bepaal-
de voornemens had; gemaakt. Een spoedige indiening van een wets-
ontwerp stagneerde echter, omdat het advies van de Sociaal-Econo-
mische Raad op zich liet wachten vanwege verschillen van inzicht
binnen de vakbeweging.
Het N.K.V. en het N.V.V, hebben zich naar aanleiding van de ad-
viesaanvrage uitgesproken voor een personeelsraad, het C.N.V. blijft
vasthouden aan de huidige ondernemingsraadkonceptie, met dien
verstande, dat de werknemers ook rechtstreeks vertegenwoordigd
moeten zijn in het ondernemingsbestuur.9~

Men kan terecht stellen, dat de demokratisering in de onderneming zich
in een stroómversnelling bevindt. Er zijn niettemin stemmen, die getui-
gen van de opvatting, dat de ontwikkeling nog niet snel genoeg gaat of
dat men in de verkeerde richting denkt.

Van Zuthem pleit reeds sinds jaar en dag voor een geheel andere
konceptie van bedrijfsdemokratie, die zich op een aantal punten
met arbeiderszelfbestuur laat vergelijken.
De belangrijkste beslissingen dienen zijns inziens te worden geno-
men door een toporgaan (bedrijfsraad), te beschouwen als een sa-

37



mensmelting van de huidige ondernemingsraad en raad van kommis-
sarissen (vergelijk de gedachtengang van het C.N.V.).
Deze bedrijfsraad benoemt de direktie, welker bevoegdheden dui-
delijk worden omschreven. „De directies moeten weten over welke
zaken zij zelfstandig kunnen beslissen en welke zaken elders (o.a.
in de bedrijfsraad) aan de orde moeten komen. Naar mijn inzicht
is het als regel noodzakelijk dat de directie een grote mate van
zelfstandigheid heeft bij de uitvoering van de beslissingen die `ho-
gerop' zijn genomen. Dit neemt niet weg, dat veel zaken vooraf
overlegd kunnen worden met het personeel. Dit overleg met het per-
soneel dient langs een aantal kanalen te verlopen:
a) het overleg in afdelingen over de dagelijkse gang van zaken (het
zgn. werkoverleg) (.. ... );
b) het gebundelde werkoverleg kan plaatsvinden in een centraal
bedrijfsorgaan (centraal adviesorgaan), waarin ook het management
kan deelnemen. (.....) ;
c) het overleg tussen bedrijfsraad en werknemers zou kunnen plaats-
vinden in het centraal adviesorgaan, zodat er een rechtstreeks con-
tact kan zijn tussen het hoogste machtsorgaan en de vertegenwoor-
diger van het personeel; op deze wijze kan ook de verantwoording
aan het personeel gestalte krijgen".9~
De Wiardi Beckman Stichting stuurt zonder veel omhaal aan op ar-
beidszelfbestuur, blijkens haar recente rapport `Op weg naar arbei-
derszelfbestuur'.95 Dat de nieuwe wetgeving, die in dit hoofdstuk
is besproken, met het `inkapselingskwartet' wordt betiteld, tekent
de sfeer van waaruit de werkgroep, die voor het rapport verantwoor-
delijk is, de materie heeft benaderd. Bepaalde denkbeelden uit dit
rapport komen overigens in het laatste deel van onze studie nog
aan de orde.

7. Naar een ondernemingsrecht
In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk stelden wij dat de onderne-
ming als samenwerkingsorganisatie zich in ons recht eerst sinds kort een
eigen plaats heeft verworven. Zij heeft in Sanders een belangrijke pleit-
bezorger daarvoor gevonden.9ó

„De vennootschapsjas wordt ons te eng", profeteerde hij in 1969.
„De wetsontwerpen jaarrekening en enquêterecht zijn alweer een
jaar oud, het SER-advies en het ontwerp ondernemingsraden zijn
van zeer recente datum. Het zijn stuksgewijze veranderingen, wel-
ke ik in het voorafgaande met elkaar in verband heb trachten te
brengen, teneinde thans de vraag te kunnen bespreken welke visie
aan dit alles ten grondslag ligt. Het is deze totaalvisie welke, meen
ik, tekort komt. Wil men daartoe komen, dan zal men naar mijn
mening van de onderneming moeten uitgaan.
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Het is de doorbraak van vennootschapsrecht naar ondernemings-
recht welke zich in de besproken voorstellen manifesteert".97
De faktor arbeid, zo betoogt Sanders, is in de onderneming minstens
even belangrijk als de faktor kapitaal. De voorbodes van de huidige
struktuurwet, die zich toen manifesteerden, zag hij als een honore-
ring van deze opvatting.
Maar naast participatie ín het bestuur moeten de werknemers ook
in de ondernemingsresultaten kunnen delen. Gedeeltelijk is dit reeds
het geval, voorzover de winst voor zelffinanciering, dus ten behoe-
ve van de kontinui'teit van de onderneming wordt aangewend. Bo-
vendien zijn in de wetgeving diverse mechanismen ingebouwd tegen
onevenredig hoge uitkeringen aan kapitaalverschaffers.
„De kernvraag blijft echter of een wetgever met de een of andere
vorm van winstdeling moet komen ook waar het de werknemers
betreft. Hier neig ik eerder tot het standpunt daar voorlopig mee
te wachten en nauwlettend te volgen wat op dit gebied elders ge-
schiedt".98

Tot voor enkele jaren kenden wij in Nederland slechts het vennoot-
schapsrecht, waarin de nadruk viel op de vermogensinbreng in de onder-
neming met de daaraan verbonden zeggenschapsrechten.

De differentiatie van de drie funkties, die het samenwerkingsverband
van de onderneming vormen: de kapitaalverschaffing, de leiding en
de arbeid, is door De Die treffend geschetst.
De fase, waarin het vennootschapsrecht moest gaan wijken voor het
ondernemingsrecht brengt hij aldus onder woorden:
„Bij de naamloze vennootschap is de differentiatie het verst voort-
geschreden. Alle vennoten (aandeelhouders) zijn slechts vervang-
bare kapitaalverschaffers; van geen van hen wordt als zodanig arbeid
in de vennootschap verwacht. Als inbreng wordt de prestatie van
arbeid niet aanvaard: de n.v. is een zuivere kapitaalsorganisatie. De
ondernemer, de bestuurder, is in het wettelijk systeem der n.v. ge-
degradeerd tot ondergeschikte, die door de aandeelhoudersverga-
dering wordt benoemd en ontslagen. Met het toezicht op het beleid
zijn de, in het algemeen eveneens door de aandeelhoudersvergade-
ring benoemde, commissarissen belast. Het personeel, de `factor
arbeid' blijft in deze structuur geheel achter de horizon".
Weliswaar, zo betoogt De Die, is door de feitelijke ontwikkelingen
de formele machtspositie van de aandeelhouders in de aennoot-
schap uitgehold, maar dit doet nog geen recht aan de werknemers,
aan wie in deze vennootschapsstruktuur geen rol is toebedeeld.
„Zij brengen hun arbeid in de onderneming in, maar staan buiten
de vennootschap. Hiertegen zou weinig zijn in te brengen, ware het
niet dat de zeggenschap in de onderneming nu juist wordt geregeld
vanuit de organisatie der kapitaalverschaffers: hoezeer de rechten
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van de aandeelhoudersvergadering in de praktijk ook zijn verdund,
bij haar berust wettelijk uiteindelijk de bevoegdheid tot benoeming
van en ontslag aan de bestuurders en commissazissen, die de top van
de onderneming vormen. Hier wreekt zich de gebrekkige ontwikke-
ling van ons ondernemingsrecht.
In de onderneming is, economisch gezien, de f~xnctie van de kapi-
taalvers~haffers niet belangrijker dan die van de azbeid, en het ligt
dan ook niet voor de hand de structuur der onderneming te laten
bepalen door die van de vennootschap".~

De Commissie-Verdam komt de eer toe, de basis te hebben gelegd voor
ons huidig ondernemingsrecht, waarvan de belangrijkste elementen in
dit hoofdstuk de revu passeerden. De onderneming als zodanig is onder-
werp van onze beschouwingen in het hierna volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK 2
DE ONDERNEMING

1. Gedachtenbepaling
„Wien het ongeluk treft, zich te begeven in de litteratuur over het on-
dernemingsbegrip, daarbij telkens stootend op allerlei verschillende af-
palingen van dit begrip tegenover het ook al gedaanteverwisselende
monster `bedrijf' - hij zal lichtelijk beduusd van zijn tournée thuis ko-
men".

Sinds 1946, toen Romme dit verzuchttel , is het er niet gemakke-
lijker op geworden: de vermetele reiziger van vandaag keert totaal
konfuus terug.
Er zijn in en buiten de rechtsliteratuur zoveel beschouwingen aan
het begrip onderneming gewijd, dat men een zekere aarzeling moet
overwinnen om er een aan toe te voegen.

In het kader van onze studie is het ndodzakelijk wederom de schijnwer-
per op de onderneming te richten. De wetgever beschouwt, althans in de
Wet op de ondernemingsraden 1971, het ziekenhuis immers als onderne-
ming. Het loont de moeite dit te toetsen aan onze inzichten en die van
anderen, om daarna te kunnen bezien of voor de regeling van de mede-
zeggenschap aan ziekenhuizen terecht het recept is voorgeschreven, dat
eigenlijk voor het bedrijfsleven wás uitgeschreven.

Men kan het begrip onderneming, zoals we nog zullen zien, van di-
verse. invalshoeken benaderen. De ekonoom hanteert het in een an-
dere kontekst dan de jurist, hun beider visie verschilt van die van de
socioloog. Wij willen ons met geen van deze disciplines al te zeer
identificeren, teneinde te kunnen komen tot een algemeen beeld
van de onderneming: wat men er in de wandeling onder verstaat.
Wij zullen enkele kenmerkende aspekten belichten en deze spiege-
len aan een typering, die beantwoordt aan wat men naar onze rrie-
ning in het algemeen met het begrip onderneming vereenzelvigt.
Deze zelfde aspekten zullen ook bij ons onderzoek naar wat het
ziekenhuis is, in het volgende hoofdstuk, de revue passeren, zodat
een vergelijking en dus een konklusie, of wij het ziekenhuis als on-
derneming beschouwen, mogelijk wordt.
Waar de wetgever ons in de Wet op de ondernemingsraden en in an-
dere wetten met een, men mag wel zeggen, kameleontisch onderne-
mingsbegrip konfronteert, achten wij het van belang ook in te gaan
op de juridische interpretaties van het begrip.

Wij omschrijven de onderneming als een organisatie van kapitaalverschaf-
fers, werknemers en leiding, die, niet zonder eigenbelang, ieder hun in-
breng leveren om te trachten in een aantal maatschappelijke behoeften
te voorzien. Terwille daarvan streeft de onderneming naar tenminste een
zó groot geldelijk voordeel, dat zowel de materiële en immateriële aan-
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spraken van de belanghebbenden tot gelding kunnen worden gebracht
als het voortbestaan en de groei van de onderneming kunnen worden
gegarandeerd. Wezenlijk is tenslotte, dat de onderneming onzekerheid
aanvaardt ten aanzien van het verwerven van het noodzakelijk inkomen.

De typering organisatie tekent de onderneming als een sociale enti-
teit. Naar haar funktie vigeert deze in de sociaal-ekonomische orde.
Maatschappelijk gezien is de primaire funktie van de onderneming
immers bij te dragen tot de behoeftenbevrediging van de mens.
Daartoe leveren alle participanten in de organisatie hun inbreng:
de kapitaalverschaffer zijn risikodragend kapitaal, de werknemer
zijn arbeidsprestatie en de leiding haar kobrdinerende aktiviteit
en haar `cybernetisch vermogen' (Storm), zodat door gezamenlijke
inspanning het beoogde resultaat wordt bereikt.

De participanten in de organisatie leveren hun inbreng niet zonder eigen-
belang.

Met hun aktiviteiten ten behoeve van of in de onderneming dienen
kapitaalverschaffers. werknemers en leiding ook een eigen belang.
De aandeelhouder hoopt op een winstuitkering of ziet zijn belang
juist in het verzekeren van de kontinui'teit. De werknemer rekent
salarisverhoging als zijn belang of heeft zijn zinnen juist op een goed
toekomstperspektief gezet. De leiding stelt belang in een suksesvol-
le onderneming, waaraan ook zijn inkomen gerelateerd is; zij zal
daarnaast trachten zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de ver-
langens van de overige bij de onderneming betrokkenen, terwijl ook
de groei van de onderneming haar aandacht zal hebben.
Inherent aan deze specifieke belangen zijn de risiko's die de be-
langhebbenden dragen. Het risiko van de kapitaalverschaffers zit in
het kapitaal, dat van werknemers en leiding in hun aan de onderne-
ming ontleende inkomen. Alle drie hebben zij belang bij het voort-
bestaan en de groei van de onderneming.

Om haar maatschappelijke funktie te kunnen vervullen streeft de onder-
neming naar een tenminste zó groot geldelijk voordeel, dat zowel de
materiële en immateriële aanspraken van de belanghebbenden tot gelding
kunnen worden gebracht als het voortbestaan en de groei van de onder-
neming kunnen worden gegarandeerd.

Het doel van de onderneming is afgeleid uit haar maatschappelijke
funktie: bij te dragen in het maatschappelijk produkt.
Om deze funktie waar te kunnen maken streeft zij het behalen van
geldelijk voordeel na. Dit winststreven is echter geen streven om
der wille van de winst, maar om aan de aanspraken van de belang-
hebbenden tegemoet te kunnen komen en om de eigen kontinuiieit
en groei veilig te kunnen stellen.
Als materiële aanspraken van de belanghebbenden zijn te beschou-
wen een redelijke vergoeding voor het verschaffen van het kapitaal
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respektievelijk een redelijke beloning voor de geleverde azbeids-
prestatie. De immateriële aanspraken liggen in de sfeer van kondi-
ties voor het vinden van bevrediging in het werk en kansen voor
verdere ontplooiïng.

Het streven naar winst is naar onze mening te beschouwen als wezens-
kenmerk van de onderneming, evenzeer als het feit dat zij onzekerheid
aanvaardt ten aanzien van het verwerven van inkomen. De kenschets
van de ondernemingsaktiviteit als `prófit making by risktaking' is daar-
om goed bruikbaar, omdat zij het winstgerichte en de onzekerheid als
essentiële elementen in zich bergt.

2. Kenmerken van de onderneming

2.1. De onderneming in het maatschappelijk bestel

In onze westerse ekonomie kennen wij het systeem van de vrije onder-
nemingsgewijze produktie. In beginsel is de onderneming vrij haar eigen
weg te bepalen, maar op die weg vindt zij altijd en overal de maatschap-
pij als haar entourage.

Den Uyl vertolkte in een inmiddels reeds veelbesproken redevoering
voor de ledenvergaderingvan het Nederlands Christelijk Werkgevers-
verbond op 1 oktober 1974 zijn visie aldus: „Het is, dacht ik, on-
tegenzeggelijk een feit dat de ontwikkeling van een halve eeuw over-
ziende, moet worden geconstateerd dat men niet meer kan spreken
van `dé vrije ondernemingsgewijze produktie', maar dat ons huidi-
ge stélsel in feite bestaat uit een verschuivend evenwicht. Als U wilt,
een wapenstilstand tussen aan de ene kant wettelijke regelingen van
de overheid waar het betreft de voorwaarde waarop het onderne-
merschap wordt ~uitgeoefend, een bewust ingrijpen ook door de
overheid via heffingen, subsidies, fiscale regelingen, prijspolitiek,
ter kanalisering van het markmechanisme, en aan de andere kant een
gebleven vrijheid van beslissing, een manoevreerruimte van de onder-
nemingsleiding en de kapitaalverschaffers. Het beeld van de vrije
ondernemingsgewijze produktie is in veel opzichten een vergruisend
beeld".2
In een diepgaande diskussie over de onderneming in de huidige
maatschappij tussen Kuin, De Galan en Hoefnagels vinden we van
laatstgenoemde een interessante omschrijving.
„Teneinde de nu volgende beschouwingen enigszins overzichtelijk
te houden, begin ik met een definitie van de onderneming. Zij is zo
opgebouwd, dat zij duidelijk maakt, hoe de onderneming zou moe-
ten zijn om te beantwoorden aan de idee die als vrije ondernemings-
gewijze produktie verdedigd wordtz
De onderneming ïs een samenwerkingsverband:
van vrije mensen,
aan hetwelk de maatschappij het gebruik van door haar gepro-
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duceerd schaars produktiekapitaal laat,
om daarmee werkend middelen en diensten te leveren,
nodig voor de maatschappelijke welvaart,
en dat door het leveren van deze bijdrage aan de algemene welvaart
aanspraken voor zijn leden op een aandeel in de maatschappelijke
welvaart verwerft".~
Hoefnagels geeft blijk van een oorspronkelijke, wellicht wat onge-
bruikelijke visie op de onderneming in onze vrije ondernemingsge-
wijze produktiemaatschappij.

Een belangrijke maatschappelijke funktie van de onderneming is de be-
vrediging van behoeften door middel van de produkten die zij maakt of
de diensten die zij levert. Men zou kunnen zeggen dat dit haar bestaans-
grond is en derhalve haar maatschappelijke funktionaliteit bepaalt. Afge-
leide - evenzeer belangrijke - funkties zijn, dat de onderneming werk-
gelegenheid verschaft en daarmee mensen van een inkomen voorziet, no-
dig voor hun bestaan.

Van Riemsdijk belicht de funktie van de onderneming aldus: „De
onderneming stelt zich ten doel dïe goederen en diensten te ontwik-
kelen, voort te brengen en te leveren, waarnaar vraag is. Dat is één
kant van haar taak. De andere is dat zij hierdoor middelen van be-
staan verschaft aan allen die bij de onderneming betrokken zijn.
Dit zijn de medewerkers, de kapitaalverschaffers en de toeleveran-
ciers. Deze maatschappelijke taak is een continue opdracht. De on-
derneming dient derhalve voort te bestaan, dat wil zeggen haar acti-
viteiten uit te breiden overeenkomstig de groei van de vraag naar
de goederen en diensten die zij vervaardigt. Dat veronderstelt een
vermogensgroei, die alleen mogelijk is.wanneer de onderneming een
batig saldo kan creëren. De onderneming die daarin slaagt, maakt
winst; de onderneming die daarin faalt, lijdt verlies en is op den duur
genoodzaakt haar activiteiten te beëindigen. Zo worden de onderne-
mingen - anders dan niet naar winst strevende instellingen - gese-
lecteerd op haar vindingrijkheid om zo doelmatig mogelijk gebruik
te maken van de schaarse hulpbronnen. Dit is een maatschappelijk
proces van vitale betekenis".4

Naast de reeds genoemde heeft de onderneming nog andere funkties en
in samenhang daarmee verantwoordelijkheden. Te noemen zijn: het leve-
ren van een bijdrage aan de welvaartsgroei, het geven van impulsen aan
de technologische ontwikkeling en het dragen van medeverantwoorde-
lijkheid voor aangelegenheden van sociale en ekonomische aard, zoals
het loon- en prijsniveau.
Ondernemingen hebben vaak positieve invloed op de infrastruktuur van
de plaats van vestiging, maar daartegenover staat dat zij soms een belas-
ting vormen voor het leefmilieu.

Schoenmaker spreekt in dit verband over positieve en negatieve
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funkties. Hij omschrijft de onderneming als „een vrijwillig gevorm-
de organisatie waarin mensen, met overigens verschillende persoon-
lijke oogmerken, gezamenlijk trachten in een aantal stoffelijke be-
hoeften van de maatschappij te voorzien. Deze organisatie tracht
daarbij voortdurend op een door de maatschappij aanvaarde wij-
ze voordelen te behalen, in concurrentie met andere onderne-
mingen".5
In het licht van deze omschrijving kan men beter spreken van funk-
ties, waarvan de nadelige gevolgen de grenzen van het maatschappe-
lijk aanvaarde, of liever nog, toelaatbare niet mogen overschrijden.
Het behoort bijvoorbeeld tot de verantwoordelijkheid van een on-
derneming om ontoelaatbare milieuverontreiniging te voorkomen.
De omschrijving van Schoenmaker achten wij overigens niet hele-
maal juist. Ondernemingen zijn er niet slechts om stoffelijke be-
hoeften van de maatschappij te bevredigen. Vooral in de dienstver-
lenende sfeerzijnhet veelal onstoffelijke behoeften waarin, ook door
ondernemingen, wordt voorzien.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de vrijheid van de onderneming aller-
minst onbeperkt is. Integendeel, in toenemende mate worden beper-
kingen opgelegd.

Hoefnagels zet op treffende wijze de wederzijdse vrijheidsbeperking
van onderneming en maatschappij tegenover elkaar. „De samenle-
ving toont een duidelijke tendens om, zonder konsideratie voor de
levensmogelijkheid van de onderneming, steeds zwaardere lasten
op de onderneming te leggen. Bij de verbetering der sociale voor-
zieningen schijnt men ervan uit te gaan, dat haar draagkracht onbe-
perkt is. (.....) Wij moeten verder konstateren, dat de samenleving
de neiging vertoont de ondernemersvrijheid steeds verder aan ban-
den te leggen. Elke misstap van ondernèmerszijde die kwade socia-
le gevolgen voor een groep werknemers heeft, doet de roep naar
nieuwe regelingen klinken, die de ondernemersvrijheid verder uit-
hollen".
En de andere kant van de medaille: „Het stuk waarheid, dat bij de
tegengestelde beliclrting in het oog springt, is dat de ondernemings-
gewijze produktie, zoals zij funktioneert, de problemen van onze
toekomst voor de maatschappij onoplosbaar maakt. (.....) De maat-
schappelijke voorwaarden voor de realisering van de eisen die wij
aan het leven stellen kunnen alleen tot stand gebracht worden als
een groter deel van de investeringen en van de stijging van het natio-
nale inkomen gebruikt wordt ten behoeve van voorzieningen voor
de kwaliteit van ons bestaan. ,De samenleving is echter met machte-
loosheid geslagen, aangezien de ondernemingen terwille van hun ei-
gen voortbestaan steeds grotere bedragen moeten investeren in de
produktie van goederen waarvoor gemakkelijk kooplcrachtige par-
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tikuliere vraag geschapen kan worden".6
Hoefnagels relativeert hiermee tevens het betoog van Van Riems-
dijk, waaruit wij zojuist citeerden. De vraag van de konsument naar
goederen dient niet de enige graadmeter te zijn, waarnaar de onder-
neming de uitbreiding van haar aktiviteiten richt.
De wederzijdse afhankelijkheid van maatschappij en onderneming
brengt Hoefnagels aldus onder woorden:
„Tenslotte, de gedachte die ten grondslag ligt aan vele pleidooien
voor de onderneming, dat vrije ondernemingsgewijze produktie en
vrije samenleving onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, lijkt
mij juist. De vrijheid tot ondernemen is niet alleen een uitvloeisel
van de maatschappelijk gegarandeerde vrijheid, de vrije onderne-
mingsgewijze produktie is ook een voorwaarde voor de vrijheid der
samenleving".7

2.2. De doelstellingen van de onderneming
De onderneming wordt veelal bestempeld als een ekonomische doelor-
ganisatie. Haar doelstelling beperkt zich niet tot het verwerven van inko-
men - men spreekt vaak van winststreven of winstmaximalisatie -,
maar strekt zich ook uit tot het garanderen van haar bestaan en het uit-
breiden van haar mogelijkheden.

Sprekend over het wezen van de onderneming merken negen van
de zestien leden tellende Commissie-Verdam op:
„In de maatschappelijke ontwikkeling heeft het ondernemingsbe-
leid in toenemende mate zich gericht op andere doeleinden dan
winstmaximalisatie op korte termijn.
Het continui'teitsstreven heeft de overhand gekregen. In het streven
naar zelfhandhaving en expansie heeft met name de grote onderne-
ming zich mede gericht op goede arbeidsvoorwaarden,voorzieningen
voor het personeel ook buiten het werkmilieu, steun aan maatschap-
pelijke instellingen, en zich laten leiden door elementen van alge-
meen belang, ook waar deze niet door de wet worden voorgeschre-
ven of door het overheidsbeleid worden afgedwongen".
Hierin vinden we duidelijk de drie begrippen: winst, kontinui'teit
en expansie terug. Tevens valt uit deze zienswijze af te leiden, dat
hier sociaal beleid niet als primaire, maar als nevendoelstelling wordt
beschouwd.
De zeven overige leden van de Commissie-Verdam zien de onder-
neming „als economische doelorganisatie, die primair is gericht -
door middel van het winststreven - op het leveren van een zo groot
mogelijke bijdrage tot het maatschappelijk produkt. Aan de onder-
neming als economische doelorganisatie kan een aantal belangrijke
nevenaspecten worden onderkend, waarvan de belangrijkste zijn
het sociale en het technische aspect. Het sociale aspect maakt deel
uit van het verdelingsaspect in ruimere zin.
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Dit laatste omvat de verdeling van het bruto-ondernemingsresul-
taat over alle bij de onderneming betrokkenen, inclusief de onder-
neming zelf".8
Deze en dergelijke opvattingen met betrekking tot het onderne-
mingsdoel zijn in tal van verhandelingen in allerlei nuances weerge-
geven. Wij beogen niet hier een volledige tour d'horizon te maken;
wij zullen enkele naar onze mening interessante gezichtspunten ver-
melden, waarbij wij ons meer in het bijzonder zullen richten op de
vraag of het winststreven aan het ondernemen inherent ïs.

De Galan meent dat het winststreven niet los te koppelen is van andere
doelstellingen.

„Op eigen wijze samenvattend formuleer ik de doelstelling (van de
onderneming; v.W.) als een `goed bestaan' voor de bij de onderne-
ming rechtstreeks betrokkenen. Dit goede bestaan omvat inkomen,
status, zekerheid (kontinui'teit), macht. Het winststreven zit in al
deze elementen verweven; winst verschaft inkomen en macht en is
voorwaarde voor voortbestaan en aanzien.
Winst is een lange termijn-norm, een indikator voor het welslagen
van de onderneming. Maar hij vormt niet het unieke doel, zeker
niet op korte termijn. Eigenlijk is de vaak breed uitgesponnen kon-
troverse tussen winst, kontinui'teit en groei als doelstellingen van de
onderneming grotendeels een woordenspel; alle elementen staan in
een doel-middelverhouding tot elkaar, wisselend naar de omstan-
digheden".9

Zo groot als de eenstemmigheid in de literatuur is ten aanzien van het
feit, dat het streven naar winst -hoe ook genoemd - een wezenlijk ken-
merk van de onderneming is, zo eensgezind is men in de overtuiging dat
de voorstelling van zaken als zou de onderneming erop uit zijn de winst
te maximaliseren ten behoeve van de kapitaalverschaffers naar het rijk
der fabelen mag worden verwezen.

Van der Schroeff doet het één zowel als het ander ondubbelzinnig
~xit de doeken. „Het winststreven is inherent aan de onderneming.
Deze staat en valt met de winst; haar bestaan is ervan afhankelijk,
haar activiteiten worden erdoor bepaald. Daarmede is niet bedoeld
te zeggen, dat dit streven uitsluitend zou zijn gericht op het behalen
van de maximale winst van het ogenblik. Bij een doelmatig beleid
zal de onderneming zich niet eenzijdig naar de winst in het heden
richten, maar zich mede laten leiden door winstmogelijkheden in
de toekomst. In de laatste tijd treedt in het bedrijfsbeleid meer en
meer de continui'teitsgedachte naar voren, waarbij het streven erop
gericht is de onderneming als winstbron te handhaven en daarmede
als bron van inkomsten van al degenen die bij het bedrij f betrokken
zijn",10
Vanuit bedrijfsekonomische gezichtshoek valt de nadruk op de ren-
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tabiliteit van het vermogen. Thierry omschrijft de onderneming als
„een op continui~eit ingestelde zelfstandige economische organisa-
tie met het doel door het scheppen van nieuwe waarden het daarin
gestoken kapitaal renderend te maken, daarbij anticiperend op toe-
komstige behoeften".11
In het voetspoor van Limperg plaatst Bouma de gerichtheid van be-
drijfshuishoudingen op de verzorging van een bijzonder deel van de
maatschappelijke voorbrenging voorop. „Het streven naar winst ten
behoeve van de eigenaren komt op het tweede plan".12

De terminologie `winststreven', `winstmaximalisatie' wordt door sommi-
gen als te beperkt ervaren. Lambers spreekt van `blijvend inkomen', Slag-
ter geeft de voorkeur aan `het behaztigen van stoffelijke belangen van de
direkt betrokkenen'.

Lambers („Als omschrijving van de onderneming stellen wij: een
combinatie van produktiemiddelen, georganiseerd met het doel door
markthandelingen een blijaend inkomen te verwerven") verklaart
in een beschouwing, waarin het begrip winstmaximalisatie wordt
gerelativeerd, zijn voorkeur voor de door hem gehanteerde termino-
logie als volgt:
„Ik verkies de term inkomen boven winst, omdat deze term theo-
retisch-analytist:h en historisch gericht is op één aspect van de in-
komensvorming, terwijl de onderneming bron van inkomen is voor
allen, die zich in haar voegen. De weerhaak tenslotte zit in het
woordje blijvend; de onderneming is bron van inkomen voor elk die
zich in haar voegt, maar voor elk van hen slechts tot die hoogte,
dat het voortbestaan van het geheel in een bewegende wereld mo-
gelijk blijft".ls
Slagter acht het winststreven dienstbaar aan kontinuiteit en groei.
„Door deze winst wordt de onderneming in staat gesteld zích voort-
durend te vernieuwen en om aan de werknemers een redelijk salaris
en aan de kapitaalverschaffers een redelijk rendement (gemiddeld,
over een aantal jaren genomen) over het geinvesteerde kapitaal te
verschaffen, waarbij rekening wordt gehouden met het risico, dat
de aandeelhouder boven de obligatiehouder draagt. In deze ruime
zin is de onderneming niet gericht op het behalen van een maxima-
le winst maar op het behartigen van stoffelijke belan~en van de di-
rect betrokkenen (aandeelhouders en werknemers)".1

Storm beschouwt het winststreven uitdrukkelijk niet als doel van de on-
derneming, maaz als noodzaak om tegemoet te kunnen komen aan de
aanspraken van de belanghebbenden, teneinde aldus de onderneming in
stand te kunnen houden ter bereiking van haar eigenlijke doel: het zo
goed mogelijk uitoefenen van haar maatschappelijke funktie.

Om haar kontinui'teit te kunnen handhaven, zo redeneert Storm,
zal de onderneming aan de belanghebbenden voldoende kompensa-
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tie moeten bieden voor hun inbreng, hen zekerheid moeten verschaf-
fen omtrent hun posities en hen aanlokkelijke perspektieven moeten
bieden voor de toekomst. „Om als onderneming aan deze voorwaar-
den te beantwoorden, is een zo grote opbrengst vereist, dat aan de
overeengekomen compensatiess het dekken van de onzekerheid en
het scheppen van perspectieven kan worden voldaan". Het doel van
de onderneming ligt in het zo ~oed mogelijk uitoefenen van haar
maatschappelijke funktie: het verzorgen van een gedeelte van het
maatschappelijk voortstuwingsproces. „Wij erkennen dus wel een
streven naar winst, niet als doel van de onderneming, maar als nood-
zaak om haar systeem in stand te houden".15
Elementen van de visie van Storm onderschrijven wij; echter niet
zijn konklusie, dat het streven naar winst niet `doel' maar `nood-
zaak' voor de onderneming is. Storm raakt hier ons inziens verzeild
in het woordenspel, waarvan De Galan gewaagde.

Tenslotte is het van belang vast te stellen wat men onder `winst' dient te
verstaan. Een aanvaarde opvatting blijkt, dat winst is te beschouwen als
het financiële overschot, dat resteert na aftrek van alle kosten, inklusief
belastingen en afschrijvingen.

Ook aan het winstbegrip zijn talrijke beschouwingen gewijd, die wij
hier niet de revue willen laten passeren. Derksen maakt het ons hier-
bij in zekere zin gemakkelijk door op de gelukkige omstandigheid
te wijzen, dat er grote mate van overeenstemming bestaat met be-
trekking tot de vraag wat als winst moet worden beschouwd. Zowel
woordvoerders van werkgevers en werknemers als professionele eko-
nomisten blijken deze vraag in gelijke zin te beantwoorden, zo
merkt hij op. Hij citeert onder meer een uitspraak van het Centraal
Planbureau uit 1964:
„Als winst wordt beschouwd het financiële overschot, dat resteert
na aftrek van alle kosten met inbegrip van belastingen en afschrij-
vingen; reserveringen worden derhalve tot de winst gerekend, ver-
mogensmutaties ingevolge herwaardering in principe niet. De over-
winst wordt verkregen door op bovenomschreven wijze winst een
redelijke beloning voor het in de onderneming aanwezige risico-
dragende vermogen in mindering te brengen. Bij niet-N.V.'s dient
tevens een ondernemersloon in rekening te worden gebracht".16
De standpunten van de drie vakcentrales en van de Raad van Ne-
derlandse Werkgeversverbonden wijken hiervan niet noemenswaar-
dig af. Uit de verduidelijking van de vakcentrales blijkt, dat met af-
schrijvingen worden aangeduid afschrijvingen op vervangingsbasis.
Voorts wijst Derksen er met name op dat de rente, ook de rente
over het eigen vermogen, niet als winstbestanddeel, maar als kosten-
faktor wordt beschouwd.
Derksen acht het juister om, in tegenstelling tot de bovenvermelde
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opvattingen, de winst te berekenen vóór aftrek van belastingen: de
vennootschapsbelasting is geen kostenfaktor, maar een heffing met
als maatstaf een op een bepaalde wijze omschreven winstbegrip.
Verschil van mening over het begrip reservering lag ten grondslag
aan een procedure, die tot aan de Hoge Raad werd doorgezet. Deze
deed in 1956 uitspraak in het zogenaamde Unipart-arrest.l~ De
rechtbank had in eerste aanleg onderscheid gemaakt tussen `onei-
genlijke reserveringen', die van dezelfde strekking zijn als afschrij-
vingen en tot doel hebben te voorkomen, dat als winst wordt be-
schouwd, wat in wezen geen winst is, en `eigenlijke reserveringen',
die beogen een deel van de werkelijke winst niet tot uitkering te
brengen, maar aan het vermogen toe te voegen. Dit onderscheid
werd door hof en Hoge Raad onderschreven.
Oneigenlijke reserves zijn dus geen winst, eigenlijke wel. Waar in
hetzelfde arrest in beginsel werd aanvaard; dat de direktie de (zelf)
financieringspolitiek van de onderneming uitstippelt en met inacht-
neming van de beginselen van redelijkheid en goede trouw kan be-
palen wat eigenlijke en wat oneigenlijke reserves zijn, is aan haar
toch een zekere marge van handelingsvrijheid gegeven. Daarmee is
tevens een element van onzekerheid ten aanzien van de winstbepa-
ling ingebouwd.

Zo essentiëel als het winststreven voor het funktioneren van de onderne-
ming is, zo kenmerkend is het, dat zij onzekerheid inkalkuleert ten aan-
zien van het verwerven van inkomen.

Wij laten Meij aan het woord: „De maatschappelijke voor'tbrenging
is (.....) over zelfstandige produktiecellen, de bedrijfshuishoudingen,
verdeeld. Die bedrijfshuishoudingen zijn in onze maatschappij gro-
tendeels als ondernemingen georganiseerd.
Een onderneming is een bepaalde vorm van bedrijfshuishouding,
waarvan de bijzondere kenmerken zijn:
le. het aanvaarden van onzekerheid t.a.v. het inkomen uit het pro-
duktieproces verkregen;
2e. het streven naar rentabiliteit, naar een zo groot mogelijke winst
over het geinvesteerde vermogen.
Voor de onderneming is dus kenmerkend dat zij haar bedrijf uit-
oefent in anticipatie op de toekomstige vraag en dat deze laatste
voor haar naar omvang en intensiteit onzeker is. Daaruit volgt de
onzekerheid met betrekking tot de financiële resultaten van haar
produktieprocessen. Dit is tevens het belangrijkste criterium".18

2.3. De interne struktuur van de onderneming
Een eenduidige kenschets van de interne struktuur van de onderneming
is niet te geven. Afhankelijk van het ondernemingstype worden de regels
daarvoor ontleend aan de in ons recht omschreven ondernemingsvormen.

56



Wij bepalen ons tot een algemene typering.
In hoofdstuk 4, waarin wij de onderneming met het ziekenhuis zul-
len vergelijken, behandelen wij de ondernemingstypen en -vormen.
Wij kunnen ons daar nu van abstraheren, omdat elke onderneming
een drietal funkties kent, die haar struktuur bepalen: de kapitaal-
verschaffing, de arbeid en de leiding. Bij onze bespreking van de in-
terne ondernemingsstruktuur richten wij ons op de samenwerkings-
verbanden, waarin deze funkties door drie afzonderlijke komponen-
ten worden vervuld. Wij denken daarbij met name aan de meest
voorkomende ondernemingsvormen: de naamloze en besloten
vennootschappen.

Essentiëel voor de onderneming is de figuur van de kapitaalverschaffer.
Met het kapitaal wordt het produktieproces of de dienstverlening moge-
lijk gemaakt en tevens funktioneert het als borgstelling voor de risiko's,
die de onderneming loopt. Tegenover die risiko's staat het recht op
een aandeel in de opbrengst en - afhankelijk van type en omvang
van de onderneming - een grotere of kleinere mate van zeggenschap
in het beleid.

Men kan zich afvragen of de kapitaalverschaffersfunktie in alle ge-
vallen wel tot de interne struktuur van de pnderneming kan worden
gerekend. In de praktijk blijkt deze twijfel te worden bevestigd,
want hoe verder de kapitaalverschaffers van de onderneming komen
te staan des te geringer wordt hun invloed.
De Commissie-Verdam omschrijft in het kort de ontwikkeling in
de kapitaalvoorziening van kleine naar grote ondernemingen. Aan-
vankelijk putten ondernemingen, die behoefte hadden aan risiko-
dragend kapitaal u}t bronnen in eigen kring; zo ontstonden familie-
bedrijven. Toen in een later stadium deze., wijze van kapitaalver-
schaffing niet meer voldeed, moest een beroep worden gedaan op
de anonieme markt voor risikodragend kapitaal: de naamloze ven-
nootschap diende zich aan als geëigende figuur. Door haar in aande-
len verdeeld kapitaal kan zij vele beleggers aantrekken, wier aan-
sprakelijkheid en risiko beperkt zijn tot het bedrag van hun deelne-
ming. Op het momerit dat de kapitaalverschaffer meer in de posi-
tie van belegger verkeert dan in die van eigenaar, zal zijn reële zeg-
genschap dienovereenkomstig terecht kunnen worden geredu-
ceerd.19 Het nieuwe vennootschaps- en ondernemingsrecht blijken
deze ontwikkeling op de voet te volgen. De positie van anderen in
de onderneming wordt allengs versterkt ten koste van cíie van de
aandeelhouders. De leiding heeft een nauwkeurig omschreven ver-
antwoordingsplicht omtrent het beleid tegenover de werknemers,
die door middel van de ondernemingsraad indirekt maar in toene-
mende mate ook direkt hun invloed op dat beleid kunnen doen gel-
den. In grote vennootschappen is de raad van kommissarissen scher-
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per getekend als kontrolerend en beleidsbeïnvloedend kollege. Hij
neemt enkele belangrijke bevoegdheden over van de vergadering van
aandeelhouders.

De tweede komponent in het samenwerkingsverband wordt veelaí aange-
duid als de faktor arbeid: de werknemers. Hun inbreng maakt het de on-
derneming mogelijk om haar doelstelling, bij te dragen aan het maat-
schappelijk produkt, te verwezenlijken en haar maatschappelijke funi~ties
te vervullen. De werknemers zijn in hun bestaan tot op zekere hoogte
afhankelijk van de onderneming, van welke zij hun inkomen verkrijgen.

De rol van de werknemers in het ondernemingsgebeuren beperkte
zich tot voor kort in hoofdzaak tot het verrichten van arbeid. Het
sociale vraagstuk, zo betoogt de ~ommissie-Verdam, leidde aanvan-
kelijk tot arbeidsbeschermende wetten, sociale verzekeringswetten
en de regeling van de arbeidsovereenkomst in wet en c.a.o. Pas re-
centelijk vond de positie van de werknemers in de onderneming
een zekere wettelijke erkenning. Beginnende bewustwording bij de
werknemers zelf en het groeiend besef, dat zij in hun afhankelijkheid
van de onderneming evenzeer risiko's lopen, al zijn die dan van ge-
heel andere aard dan die van de kapitaalverschaffer, vonden erken-
ning in een zekere mate van zeggenschap in ondernemingsaangele-
genheden. Zij kunnen worden gekend in het ekonomisch en kom-
merciëel beleid. Middels een vertegenwoordigend orgaan, de onder-
nemingsraad, kunnen zij adviezen geven over die organisatorische
maatregelen, die sociale gevolgen kunnen hebben en over het sociaal
beleid in algemene zin. Rechtstreekse invloed kan door de onderne-
mingsraad worden uitgeoefend op enkele onderdelen van het soci-
aal beleid. Opgemerkt moet worden, dat bovengenoemde ontwikke-
ling zich vooralsnog beperkt tot ondernemingen met meer dan 100
werknemers.

Het dagelijks bestuur van de onderneming ligt in handen van de leiding.
Van haar wordt een vooruitziende blik, slagvaardigheid en kreativiteit
verwacht om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zij wordt verant-
woordelijk gesteld voor het realiseren van de doelstellingen van de onder-
neming. Daartoe dient een grote mate van deskundigheid te worden ge-
paard aan zelfstandigheid van optreden. Het vereist stuurmanskunst om
alle aspekten van het beleid, technische, ekonomische, kommerciële en
sociale, op evenwichtige wijze recht te doen wedervaren. Daarnaast moe-
ten de inzichten van de medewerkenden worden gehonoreerd en dient
op geregelde tijden verantwoording te worden afgelegd aan de belang-
hebbenden.

De Sociaal-Economische Raad merkt met betrekking tot de funk-
tie van de leiding op:
„Bij het streven van de ondernemingsleiding naar een zodanige com-
binatie van de verwezenlijking van de verschillende doeleinden en
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verwachtingen, dat de kansen op inkomensverwerving door de on-
derneming als geheel behouden blijven, kunnen alle aanspraken, al-
leen al vanwege hun onderlinge tegenstrijdigheid, nooit volledig wor-
den gehonoreerd. Onder de voortdurende wijziging van marktbestel
en sociaal-economische omstandigheden wisselen bovendien de prio-
riteiten.
Kenmerk van een goed bestuur van een onderneming is dat de lei-
ding erin slaagt onder wisselende omstandigheden een evenwichti-
ge koers te houden. Afhankelijkheid van markten, een constant
vernieuwingsproces en de eis van concrete resultaten die meetbaar
moeten zijn, bij wijze van spreken van dag tot dag, maken een be-
sturen bij meerderheidsbeslissing van alle betrokkenen niet doenlijk;
efficiency in de besluitvorming is, voor het behoud van een goede
organisatie immers steeds vereist. (.....) Aan de andere kant is het
een goed beginsel, dat groepen die deel uitmaken van een sociale
structuur, invloed kunnen uitoefenen op beslissingen die voor hun
belangenpositie van betekenis zi~n of waarvan zij afhankelijk zijn.
Dit is temeer nodig wanneer in de sociale structuur groepen met
uiteenlopende belangenposities verenigd zijn. Deze behoefte neemt
toe naarmate de in het geding zijnde belangen vitaler en de beslis-
singen van meer verstrekkende betekenis zijn",2o
Naarmate de kapitaalverschaffers zich minder aan het onderne-
mingsgebeuren gelegen lateri liggen krijgt de positie van de leiding
meer aksent. De Commissie-Verdam:
„Deze ontwikkeling wordt getypeerd door het gebruik van de term
`manager' als aanduiding van de moderne ondernemersfiguur die an-
ders dan veelal de kapitaalverschaffers de ondernemingsproblema-
tiek beziet van de~onderneming uit, maar wiens functie zich ander-
zijds onderscheidt van de andere, meer gespecialiseerde functies in
de onderneming door zijn codrdinerende taak en door het nemen
van de uiteindelijke beslissingen van verre strekking. De sfeer van de
topleiding ener grote onderneming heeft een geheel eigen karakter,
dat gekenmerkt wordt door grote zelfstandigheid in het bepalen
van het beleid".21
De recente ondernemingswetgevingvoorziet in korrektiemogelijkhe-
den en verantwoordingsplicht, intern door de opwaardering van de
ondernemingsraad en door de versterking van de positie van de raad
van kommissarissen en extern door de publikatieplicht van finan-
ciële gegevens.

Met deze korte parafrase van de positie van de drie komponenten, die
het samenwerkingsverband van de onderneming vormen, zijn de kontoe-
ren van de interne struktuur van de onderneming bepaald niet scherp ge-
tekend. Zij bieden ons inziens evénwel voldoende houvast uoor de verge-
lijking met het ziekenhuis.
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2.4. De onderneming en de mazkt
De onderneming is erop gericht om door markthandelingen een blijvend
inkomen te verwerven, zo zagen wij bij Lambers. De markt is voor de on-
derneming een essentiëel gegeven bij het uitdragen van haar goederen en
diensten.

Met het oog op de vergelijking van de onderneming met het zieken-
huis willen wij aan de relatie tussen onderneming en markt niet voor-
bij gaan. Het valt echter buiten het bestek van deze studie aan dit
aspekt uitvoerig aandacht te besteden. Van belang is het vast te
stellen, dat de onderneming zich met allerlei marktvormen gekon-
fronteerd kan zien, terwijl - zoals we zullen zien - het ziekenhuis
in een monopolistische markt opereert.

De onderneming kan worden gekonfronteerd met verschillende markt-
vormen, afhankelijk van de soort goederen of diensten die zij aanbiedt
en van de behoefte van de konsument. Men kent het stelsel van de vol-
ledige konkurrentie ter ener zijde en het monopolie ter andere zijde,
met daartussen diverse marktvormen.

De marktvorm van de volledige konkurrentie heeft als kenmerk, dat
een identiek produkt wordt aangeboden door een zo groot aantal
marktpartijen, dat deze geen invloed kunnen uitoefenen op het
marktgebeuren. Deze vorm is eerder uitzondering dan regel. Daar-
naast is er de monopolistische konkurrentie. Produktdifferentiatie
doetverschillende deelmarkten ontstaan. Verschillen in bijvoorbeeld
kwaliteit of prijs beinvloeden de konsumenten zodanig, dat de mas-
sale markt voor dezelfde soort goederen of diensten wordt doorbro-
ken. Kwaliteitsbesef, koopkracht, marktbinding en reklame spelen
bij deze marktvorm een belangrijke rol. Bij de oligopolistische markt-
vorm ligt de produktie of de dienstverlening in handen van een be-
perkt aantal aanbieders. Het monopolie tenslotte is evenals de vrije
konkurrentie een weinig voorkomende marktvorm. Er is sprake van
een monopolie als één aanbieder een bepaalde produktie of dienst-
verlening geheel in handen heeft of althans van konkurrentie geen in-
vloed ondervindt. Voor de goederen of diensten zijn geen substitu-
ten voorhanden. Openbare nutsbedrijven benaderen de situatie van
het monopolie nog het meest.

2.5. Financiering van de onderneming
„In het stelsel van de westerse ondernemingsgewijze produktie vervult
de financiering verscheidene functies. De betekenis daarvan varieert riaar-
gelang van de ontwikkelingsfase waarin ondernemingen verkeren, de om-
vang die zij bezitten en de rechtsvorm waarin zij gedreven worden".22

Aldus de Sociaal-Economische Raad in zijn advies inzake de her-
ziening van het ondernemingsrecht.
De essentie van de financiering wordt door Scheffer als volgt om-
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schreven: „De financiering van de produktiehuishouding hangt sa-
men met het transformatieproces - de combinatie van verschillende
produktiefactoren tot economische nuttigheden - van welke aard
dit ook moge zijn. De behoefte aan financieringsmiddelen vindt zijn

oorsprong in de noodzaak dat bestedingen moeten worden verricht

ter verkrijging van de voor dat proces benodigde produktiemiddelen

of activa. De mogelijkheid om de behoefte aan financieringsmidde-
len te dekken respektievelijk de bereidheid van de economische
subjecten om deze ter beschikking te stellen, is voornamelijk geba-
seerd op de verwachting, dat de bestede middelen uit de opbrengst

van de door de produktiehuishouding geleverde goederen en diens-

ten weer zullen terugvloeien, hetzij ineens, hetzij langs wegen van
geleidelijkheid en wel tenminste met zodanig surplus, dat daaruit

een overeengekomen vergoeding aan de kapitaalverschaffers kan
worden betaald. Dit surplus is minimaal vereist ook al wordt door
de produktiehuishouding slechts kostendekking nagestreefd. In ve-

le gevallen zal echter naar maximale overschotten tussen opbreng-

sten en kosten worden gestreefd en het participeren in deze over-
schotten is de voorwaarde waarop sommige verschaffers van finan-
cieringsmiddelen bereid zijn deze blijvend ter beschikking van de
huishouding te stellen".2~

Financieren is de verschaffing en verkrijging van kapitaal, „de overdracht

van beschikkingsmacht over productieve prestaties voor bepaalde of on-

bepaalde termijn".24 Dit pleegt te geschieden door de overdracht van

vermogen, de in geld uitgedrukte waarde van de kapitaalgoederen.

Als bronnen van vermogensaanbod beschrijft Meij allereerst bespa-

ringen en voorts ook geldschepping en intensivering van het gebruik

van geld. Een deel van de besparingen, van niet-verteerd inkomen,

wordt aangewend voor investering. Deze kan geschieden door de

spaarder zelf, de zogenaamde zelffinanciering, of via de vermogens-
markt.
„Een tweede belangrijke bron voor het ontstaan van vermogen

wordt gevormd door de geldschepping der banken. Daar geld niet

alleen het middel is waardoor de waarde van kapitaalgoederen tot

een gemeenschappelijke noemer kan worden herleid, maar tevens

het middel waardoor over het kapitaalgoederenfonds kan worden

beschikt, doet het creëren van geld tevens vermogen ontstaan. Die

vergroting van vermogen als zodanig heeft nochtans op de grootte

van het kapitaalgoederencomplex nog geen invloed. Zij kan alleen

de wijze van verdeling daarvan beïnvloeden.
Een overeenkomstige invloed als de geldcreatie heeft de intensive-

ring van het gebruík van geld, die ontstaat, indien de banken de bij

haar voor circulatiedoeleinden gedeponeerde gelden, zover als met

hun liquiditetispositie verenigbaar is, weer gaan uitlenen. (.....)
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Niet alleen de banken zijn oorzaak van intensivering van het gebruik
van geld en dus van vergroting van het aanbod van vermogen; ook
door de produktie-ondernemingen kan het gebruik van vermogen
worden geintensiveerd, en wel door vermogen, dat zij niet onmiddel-
lijk nodig hebben, ter beschikking van andere bedrijfshuishoudingen
te stellen, of voor uitbreiding van het eigen bedrijf aan te wenden.
In het laatste geval hebben we weer te doen met een vorm van zelf-
financiering".25

De financiering heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling
van de onderneming. De financieringsbehoefte heeft zelfs als ontstaans-
grond gegolden voor de meest gangbare ondernemingsvorm: de naam-
loze (besloten) vennootschap.

Zodra de behoefte aan vermogen de mogelijkheden van de indivi-
duele ondernemer te boven gaat en er op derden-vermogensverschaf-
fers een beroep moet worden gedaan, ontstaat een splitsing tussen
de funkties van financiering en leiding van de onderneming. Meij
spreekt van de persoonlijke en onpersoonlijke onderneming (`naam-
loze' vennootschap). De dekking van haar permanente en haar lang-
durig-tijdelijke vermogensbehoeften vindt de onpersoonlijke onder-
neming in aandelen respektievelijk obligaties. De naamloze en be-
sloten vennootschap verkrijgen door de uitgifte van aandelen hun
aanvangsvermogen, dat tevens voor onbepaalde duur aan de ven-
nootschap is.toevertrouwd. Aan de aandelen zijn inherent de parti-
cipatie in de resultaten van de onderneming en een zekere zeggen-
schap in en kontrole op het beheer.
Via obligaties verkrijgt de onderneming vermogen, dat - veelal na
langere tijd - moet worden teruggegeven. Omdat de obligatiehou-
der niet permanent bij de onderneming betrokken is, kan hij geen
aanspraak maken op deelname in de winst zomin als op zeggen-
schapsrechten, zoals die aan de verschaffers van permanent vermo-
gen zijn toebedeeld. Uit de tijdelijke gebondehheid van de obligatie-
houder aan de onderneming vloeit voort dat hij een rentevergoeding
krijgt over het beschikbaar gestelde vermogen.
Naast permanente en langdurig-tijdelijke onderscheidt men kort-
stondig-tijdelijke vermogensbehoeften. In deze sfeer is overdracht
van vermogen van leverancier aan afnemer en van afnemer aan le-
verancier denkbaar, alsook overdracht via de banken. In de eerste
gevallen maakt de vermogensoverdracht deel uit van een goederen-
transactie. Bij leverancierskrediet worden de goederen geleverd,
terwijl de betaling eerst over enige tijd zal plaatsvinden. Is het omge-
keerde het geval, dan spreekt men van afnemerskrediet. Onder bank-
krediet kunnen alle kredietvormen worden begrepen, waarbij in het
bijzonder de algemene banken als kredietgever optreden.

De kenmerkende elementen van de onderneming, haar winstgerichtheid
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en het feit, dat zij onzekerheid aanvaardt ten aanzien van het verwerven
van inkomen, spelen bij de financiering een belangrijke rol.

Niet voor niets verplicht de Wet op de jaarrekening tot het zodanig
inrichten van de financiële verslaggeving, dat - naar de formulering
van artikel 2 van deze wet - een verantwoord oordeel kan worden
gevormd omtrent het vermogen en het resultaat der onderneming,
alsmede voorzover de aard van eenjaarrekening dat toelaat, omtrent
haar soluabiliteit en liquiditeit. In de kompakte formulering van
Diepenhorst en Willems wordt het door ons gelegde verband aldus
nader uitgewerkt. „Een financieringstheorie die de financiële struc-
tuur als de vormgeving van het geheel van relaties tussen de collee-
tiviteit van het kapitaal en de opbouw van het vermogen, dat in dit
kapitaal belichaming heeft gevonden, bepaald acht door overwe-
gingen van weerstandsvermogen, elasticiteit en rentabiliteit, biedt
uitzicht op een vruchtdragende analyse van de samenhang tussen
de investeringsapsecten - ofte wel de aanwendingsaspecten en de
verkrijgingsaspecten van het vermogen van de bedrijfshuishouding.
In het kader van een dergelijke theorie neemt het onzekerheids-
element een centrale plaats in. De dikwijls afzonderlijk naar voren
gebrachte overwegingen van liquiditeit en solvabiliteit worden dan
als deelaspecten van elasticiteit en weerstandsvermogen opgevat.
Door de rentabiliteitsoverwegingen ruimer op te vatten en daarin
niet alleen de kosten-aspecten bij verkrijging, maar ook de op-
brengstaspecten bij de aanwending op te nemen, wordt het moge-
lijk een zinvol verband te leggen tussen vermogensverkrijging en
vermogensbesteding via het begrip `firm's cost of capital'. Een ver-
der onderzoek va~ deze samenhang zal in de naaste toekomst een
van de voornaamste opgaven van de financieringstheorie zijn".26

Op het scherp van de snede tussen de noodzaak om het geïnvesteerd ver-
mogen rendabel te maken enerzijds en de onzekerheid ten aanzien van
het inkomen anderEijds is de onderneming op aansprekelijke wijze tegen
de achtergrond geplaatst van het risiko, dat haar fun~tioneren kenmerkt.
Zij wordt, zoals dat dan ook heet, met risikodragend kapitaal gefinan-
cierd. In het verband van deze studie is de inherentie van risikodragend
kapitaal aan het ondernemingsgebeuren belangrijk.

2.6. Publieke verantwoording
De leiding van een onderneming is aan de rechtstreeks betrokkenen ver-
antwoording verschuldigd over het gevoerde beleid. Mede geïnstigeerd
door rapporten uit kringen van bedrijfsleven en politiek,27 is sedert de
vijftiger jaren het besef gegroeid, dat deze verantwoording zich niet moet
beperken tot interne verslaggeving, maar zich mede zou moeten uitstrek-
ken tot betrokkenen en geïnteresseerden buiten de onderneming.

In navolging van de Commissie-Verdam maken wij onderscheid tus-

63



sen verslaggeving en publiciteit.28 Verslaggeving is een interne aan-
gelegenheid: het ondernemingsbestuur brengt verslag uit aan kapi-
taalverschaffers en werknemers. Met publikatie van gegevens wordt
externe bekendmaking beoogd.
Informatie en publikatie buiten de kring van de direkt betrokkenen
geven ons inziens de mogelijkheid van een zekere algemene beleids-
verantwoording.

Interne verslaggeving en externe publikatie zijn voor enkele onderne-
mingsvormen nader geregeld in de Wet op de jaarrekening van onderne-
mingen 1970, waaraan wij reeds eerder aandacht besteedden.

Onder jaarrekening wordt verstaan de kombinatie van bala.ns, winst-
en verliesrekening over enig boekjaar en de toelichting op deze bei-
de stukken.
De ondernemingsvormen waarop de Wet op de jaarrekening van toe-
passing is, zijn de naamloze en besloten vennootschap, de koópera-
tieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij en de boeren-
leenbank. Deze laatste - geen afzonderlijke rechtsvorm - wordt in
artikel 1 van de wet omschreven als `de rechtspersoon met co~pe-
ratief karakter in de zin van artikel 1, eerste lid onder c, eerste zin-
snede, van de Wet toezicht kredietwezen, ook indien deze geen co-
operatieve vereniging is'.
De motivering van deze afbakening van de werkingssfeer van de
wet aksentueert nog eens dat externe verantwoording mede wordt
beoogd: bij de bedrijfsvoering onder de vigueur van de andere on-
dernemingsvormen zijn derden meestal niet zó nauw betrokken,
dat hun belang speciale voorschriften terzake van inrichting en
openbaarmaking der jaazrekening eist.

Meer dan de eisen, welke aan de verslaggeving worden gesteld en de sank-
ties, die bij het niet voldoen aan de voorschriften mogelijk zijn, interes-
seert ons op dit moment de externe informatie.

Voor wat betreft de daazaan ten grondslag liggende gedachtengang
volgt de m~morie van toelichting geheel de Commissie-Verdam, die
in dit verband het volgende opmerkt:
„Een ruime informatie en, waar de jaarrekening openbaar wordt ge-
maakt, publikatie, acht de commissie van groot belang. In de eerste
plaats noemt zij de verschaffers van risikodragend kapitaal, die recht
hebben op verantwoording omtrent het beheer van de door hen ter
beschikking gestelde middelen. Zij zijn echter niet de enigen die er
groot belang bij kunnen hebben dat informatie omtrent de finan-
ciële toestand van de onderneming aan redelijke eisen voldoet.
Zo valt te denken aan obligatiehouders en andere belangrijke credi-
teuren. Voorts zijn er de werknemers die in hun belangen nauw
verbonden zijn met de bloei der onderneming.
Een belangrijke groep is daarnaast die van de potentiële aandeel-
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houders op de beleggingsmarkt en van de potentiële leveranciers en
afnemers. Tenslotte kan men er een algemeen belang in zien, dat,
waar financiële gegevens omtrent de toestand van ondernemingen
naar buiten komen, deze aan redelijke eisen voldoen".~

Uit de wettelijke omschrijving van doel en aazd van de jaazrekening valt
af te leiden, wat de wetgever zich van de verslaggeving en informatie
heeft voorgesteld.

Wij zagen in de vorige pazagraaf reeds dat, blijkens artikel 2 van de
Wet op de jaarrekening, de balans en de winst- en verliesrekening
inzicht behoren te verschaffen in het vermogen en de rentabiliteit
van de onderneming, alsmede in haar solvabiliteit en liquiditeit.
De aard van de jaarrekening is omschreven in artikel 3, waarvan
het eerste lid luidt: „De balans met de toelichting geeft getrouw
en stelselmatig de grootte en de samenstelling van het vermogen
van de onderneming op het einde van het boekjaar weer". Lid 2:
„De winst- en verliesrekening met de toelichting geeft getrouw en
stelselmatig de grootte en de samenstelling van het resultaat van de
onderneming over het boekjaar weer".
Met de eis van getrouwheid wordt beoogd, dat niet een te optimis-
tisch of eventueel pessimistisch beeld wordt gegeven.
Blijkens de schriftelijke behandeling van het desbetreffend wetsont-
werp in de Tweede Kamer itnpliceert het begrip stelselmatig: over-
zichtelijkheid. Er kan onder verstaan worden, dat de wijze van pre-
sentatie van de voorgeschreven gegevens zodanig moet zijn, dat de
vermelding daarvan in balans, winst- en verliesrekening (of toelich-
ting) alsmede de volgorde en rubricering naaz de funktie, die de ver-
mogensbestanddelen in de onderneming vérvullen, leiden tot het
met de jaarrekening beoogde inzicht.

Hoewel dit in de wet niet met zoveel woorden staat vermeld, moet de
jaarrekening worden gez}en als kernstuk van de verantwoording.

IJsselmuiden acht het verwarrend, dat de wetgever in artikel 49
van het Wetboek van Koophandel suggereert dat de ondernemings-
leiding middels het `mondeling of schriftelijk verslag omtrent de za-
ken van de vennootschap en het gevoerde beheer' rekening en ver-
antwoording aflegt. „Die mening is onjuist. Kernstuk van de verant-
woording is de jaarrekening. Alleen gegevens die hierin niet krach-
tens de Wetjaarrekening móeten voorkomen mag het bestuur in het
directieverslag opnemen. De rechtsgevolgen van beide stukken zijn
volstrekt verschillend. Alleen over de jaazrekening strekt zich de
accountantsverklaring uit en alleen dit stuk staat ter beoordeling
van de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam".3~

We kunnen vaststellen dat er sprake is van een tendens naar toenemende
publieke verantwoording van ondernemingen. De wettelijke vorm, die
daarvoor nu is gekozen, is de publikatie van de jaazstukken.
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Waar deze traditioneel een beeld beogen te geven van de vermogenspo-
sitie en de jaarlijkse ondernemingsresultaten lijkt de ontwikkeling in die
richting te gaan, dat mede een toekomstprognose wordt verschaft.31

3. Het begrip onderneming in het Nederlands recht
3.1. Het begrip onderneming in de rechtsliteratuur
Men kan eigenlijk niet spreken van `het' begrip onderneming in het recht
of in de rechtsliteratuur, voorzover men daarmee de veronderstelling
wekt, dat in het recht slechts één ondernemingsbegrip wordt gehanteerd.
Zoals verder in dit hoofdstuk zal blijken, stuiten wij in de Nederlandse
wetgeving op een zestal verschillende ondernemingsbegrippen.

Dat maakt het weinig aantrekkelijk om te pogen duidelijk en bon-
dig te schetsen wat ons recht onder onderneming verstaat.
Een vluchtige blik in de rechtsliteratuur leert dat het een onmoge-
lijke opgave is, het fenomeen onderneming in ons recht schetsmatig
te bespreken; tal van auteurs hebben - vaak omvangrijke - studies
gewijd aan deze materie als geheel dan wel aan aspekten ervan.
Wij zijn dan ook voornemens niet verder te gaan dan een tip van de
sluier op te lichten, waarbij ons streven er slechts op gericht is het
zoeklicht zó in te stellen, dat het juridisch begrip onderneming
verhelderd wordt in het bijzonder met het oog op onze studie. Wij
zijn er niet op uit om een uitputtend overzicht te verschaffen van
de auteurs, die op dit terrein hun visie hebben gegeven; wie daarin
is geïnteresseerd vindt bij de door ons te citeren schrijvers voldoen-
de aanknopingspunten.

Het is zinvol om de verschillende ondernemingsbegrippen eerst in kate-
gorieën onder te brengen. Wij omschreven de onderneming als een orga-
niaatie van kapitaalverschaffers, werknemers en leiding, die gezamenlijk
hun inspanning leveren om in maatschappelijke behoeften te voorzien.
Daarnaast is er een kategorie, die de onderneming als aktiviteit opvat.
Zij wordt tenslotte ook nog beschouwd als objekt.

In deze laatste zin werd het begrip onderneming in het recht aan-
vankelijk gehanteerd. Tot in de dertiger jaren hield de literatuur
zich voornamelijk bezig met de vraag, of de onderneming al dan
niet een rechtsobjekt is. De rechtstaal bediende zich in die tijd van
een respektabel aantal synoniemen, want behalve onderneming
werden ook gebruikt de termen zaak, handelszaak, affaire, fonds
de commerce, bedrijf en firma. Ook in het geldend en het toekom-
stig recht doet zich dit ondernemingsbegrip nog voor.32
Bij een `subjectieve' benadering denken we allereerst aan de onder-
nemer, hij die ondernemende aktiviteit ontplooit. Ook de onderne-
ming, mits rechtspersoon, kan als subjekt worden beschouwd. Van
Mourik betoont zich pleitbezorger van een dergelijke subjektieve
benadering.
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Hij beschouwt daarbij de onderneming als niet meer dan een ver-
lengstuk van de ondernemer.
„Het is de activiteit van de ondernemer, het ondernemen, dat de
identiteit van de onderneming bepaalt". Het is niet te verwonderen
dat Van Mourik daarom met de grote onderneming, waar de iden-
tifikatie met de persoonlijke ondernemer vervaagd of zelfs geheel
verdwenen is, slecht raad weet.3~ Het zijnjuist deze ondernemingen,
die in de sociaal-ekonomische orde de belangrijkste plaats zijn gaan
innemen.

Van Schilfgaarde maakt onderscheid tussen een instrumenteel en een
institutioneel ondernemingsbegrip. Hij schetst een ontwikkeling van de
onderneming als instrument ten behoeve van eigenaren-belanghebbenden
naar die als instituut voor de samenwerking van kapitaal, arbeid en lei-
ding.

De opvattingen van Van Schilfgaarde zijn tegengesteld aan die van
Van Mourik. Hij zegt: „De onderneming ontwikkelt zich in deze
gedachtengang van instrument in handen van de eigenaren-belang-
hebbenden tot maatschappelijk instituut, omgeven door en gerela-
teerd aan een aantal te onderscheiden belangen. In de eindfase is het
niet zozeer de ondernemer die de aktiviteit van het ondernemen
uitoefent als wel de onderneming. Het ekonomisch doel is gewor-
den tot een ekonomisch-maatschappelijk doel. Beter dan de degene,
die de ondernemingsaktiviteit uitoefent, kan de ondernemer wor-
den omschreven als degene, die de onderneming in stand houdt".
Onderneming kwalificeert Van Schilfgaarde als organisatorisch ver-
band, als samenwerkingsverband; hij spreekt ook van `open samen-
werkingsvorm'.~
Op het samenwerkingskarakter van de onderneming ligt ook in on-
ze studie de nadruk. Wij beschouwen de onderneming in dit ver-
band niet als gemeenschap of als instituut~5 ; de onderneming is in
onze ogen een organisatie, waarvan ons uit het oogpunt van demo-
kratisering met name de verhouding tussen leiding en werknemers
interesseert.~

Een markant punt in het denken omtrent het ondernemingsbegrip vormt
de dissertatie van De Gaay Fortman `De onderneming in het arbeids-
recht'. Hij maakt het veelbesproken onderscheid tussen de onderneming
in technisch-organisatorische en in ekonomisch-organisatorische zin.

In eerstgenoemde zin is de onderneming naar de omschrijving van
de Gaay Fortman een instelling, waarin arbeid wordt verricht ter
bereiking van een bepaald technisch doel en die juridisch haar fun-
dering vindt in het arbeidsrecht.
De onderneming in ekonomisch-organisatorische zin is de ekono-
mische organisatie van de onderneming, zoals zij zich van de buiten-
kant gezien aan ons voordoet en die haar juridische fundering vindt
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in het handelsrecht en de daarmee samenhangende bijzondere wet-
ten.37

In de na-oorlogse jaren kon men pleidooien beluisteren voor vrij funda-
mentele wijzigingen in de ondernemingsstruktuur, waarmee in de rechts-
literatuur een nieuw aspekt werd geintroduceerd: de onderneming als
gemeenschap.

Voornaamste vertegenwoordigers van deze denkrichting zijn Van
Campen en Romme.
Van Campen beschouwt de onderneming als gemeenschap, waar-
van zowel de kapitaalverschaffers als de werknemers lid zijn.
„De ondergeschiktheidsverhouding, welke arbeid in de onderneming
meebrengt, doet hieraan niets af. Het arbeidslidmaatschap impli-
ceert een ondergeschiktheid in het technische deel van de onderne-
ming. Hier worden immers door de leiding de aanwezige productie-
middelen, samen met den arbeid, zoodanig georganiseerd, dat het
product kan samengesteld worden. In den sociaal-economischen
zin is de arbeider echter gelijkwaardig lid, evenals de kapitaalgeven-
de leden".~
Een soortelijke gedachtengang vinden wij bij Romme. „Heeft de
samenwerking van menschen, welke de onderneming is, de samen-
werking op economisch én technisch gebied, een doel dat aan de
samenwerkenden gemeenschappelijk is en dat elk hunner niet af-
zonderlijk vermag te bereiken, dan behoort de orde, welke de on-
derneming vormt, op dat doel te zijn ~ericht - dan vormt deze or-
de de onderneming als gemeenschap".
Van Haren beschouwt niet de onderneming als geheel als gemeen-
schap, maar onderscheidt tussen onderneming in personenrechtel~
ke, de arbeidsgemeenschap, en die in vermogensrechtelijke zin.
De gemeenschapsgedachte ademt het denkklimaat van in en vlak
na de tweede wereldoorlog. Zij mag in de huidige tijd, waarin zelfs
het samenwerkingskarakter van de onderneming diskutabel wordt
gesteld, bepaald geen gemeengoed heten.

Wij beschouwen de onderneming niet als gemeenschap maar als organi-
satie. In die zin heeft zij ook een plaats gekregen in de recente onderne-
mingswetgeving. De pleidooien voor een afzonderlijk ondernemingsrecht
zou men kunnen zien als de laatste fase in de ontwikkeling met betrek-
king tot het juridisch ondernemingsbegrip: het streven naar integratie
van de verschillende facetten ervan in een organisatorische totaalkoncep-
tie.

3.2. Het begrip onderneming in de wetgeving
Wij onderkennen in de Nederlandse wetgeving een zestal ondernemings-
begrippen. LVij zetten ze op een rij, om ze vervolgens kort te bespreken.
a) onderneming als algemeenheid van zaken, vermogensrechtelijk ob-

jekt;
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b) onderneming als degene die ondernemende aktiviteit ontplooit,
het subjekt;

c) onderneming als kombinatie van aktiviteiten, omvattende mede de
als beroep uitgeoefende aktiviteit, die gewoonlijk van de onderne-
ming gescheiden wordt gezien;

d) onderneming als objekt van bedrijfsuitoefening, in de terminologie
van De Gaay Fortman de onderneming in technisch-organisatorische
zin;

e) onderneming in ekonomiscl}- of kommercieel-organisatorische zin;
f) onderneming als organisatie van leiding en arbeid.

Het begrip onderneming verscheen begin deze eeuw voor het eerst
in onze wetgeving. De geschiedenis van de Handelsregisterwet geeft
een stukje ontwikkeling van het wettelijk ondernemingsbegrip te
zien. Het eerste lid van artikel 2 van de Handelsregisterwet luidde
in 1918: „Onder handelszaak verstaat deze wet de zaak of onderne-
ming van een koopman, ook indien een ander, niet koopman zijnde,
mede-eigenaar is".41
Met de verdwijning van de begrippen koopman en daden van koop-
handel uit onze wetgeving werd deze bepaling in 1934 aldus gewij-
zigd: „Onder zaak verstaat deze wet elke onderneming, waarin eenig
bedrijf, door wien ook, wordt uitgeoefend".42
Bij wijziging van de Handelsregisterwet in 1954 verdween het woord
zaak alsook de omschrijving van dit begrip uit de wet. De memorie
van toelichting adstrueerde dit als volgt: „De in artikel 2, eerste lid,
van de geldende wet voorkomende definitie van `zaak' is geschrapt
omdat dit overeenstemt met de in de nieuwere wetgeving gebruike-
lijke terminologie; een materiële wijziging is dit uiteraard niet".
Artikel 1 van de Handelsregisterwet bepaalt nu, dat alle onderne-
mingen die in het Rijk in Europa gevestigd zijn, of aldaar een filiaal
of bijkantoor hebben, of worden vertegenwoordigd door een han-
delsagent, of beharen aan een aldaar gevestigde rechtspersoon of
vennootschap, in het handelsregister worden ingeschreven. Het zes-
de lid van dit artikel luidt: „Bij algemene maatregel van bestuur
kunnen voor de toepassing van deze wet met een onderneming
worden gelijkgesteld bedrijven, waarmede niet wordt beoogd het
maken van winst".4~ Op het onderscheid tussen onderneming en
bedrijf komen wij in de volgende paragraaf nog terug. Wij laten de
verschillende wettelijke ondernemingsbegrippen achtereenvolgens
de revue passeren, waarbij het niet onze bedoeling is naar alle wet-
ten waarin het begrip onderneming voorkomt te verwijzen. De aan
te halen wetten geven slechts voorbeelden van het desbetreffend
ondernemingsbegrip.

Allereerst de onderneming als algemeenheid van zaken, als vermogens-
rechtelijk objekt. Het nieuw Burgelijk Wetboek hanteert dit begrip.
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In Boek 3(Vermogensrecht in het algzmeen) vinden we bij de be-
gripsbepaliugen (artikel 3.1.1.11): „Als algemeenheid van goederen
worden erkend de nalatenschap, de huwelijksgemeenschap, de on-
derneming, het vennootschappelijk vermogen en het door giften
voor een bepaald, tijdelijk doel bijeengebracht vermogen". In deze
zin kan de onderneming voorwerp zijn van vennogensrechtelijke
handelingen.
Wij merkten reeds op, dat de onderneming in deze zin voor onsniet
interessant is.

De onderneming als subjekt, als de rechtspersoon die ondernemende ak-
tiviteit ontplooit, vinden we onder meer in de Wet op het levensverceke-
ringsbedn'jf, de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf en de Wet op de jaar-
rekening.44

Wij lezen in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp, dat
tot deze laatste wet leidde:
„In de regel wordt in de wetgeving dit begrip (onderneming;v.W.)
gebezigd om ermede aan te duiden de bedrijfseconomisch-techni-
sche organisatorische eenheid, die het object van bedrijfsuitoefe-
ning voor natuurlijke en rechtspersonen vormt. In het onderhavige
ontwerp echter ziet het begrip `onderneming' op deze subjecten
zelf. Ook deze betekenis komt, zij het minder veelvuldig in de wet-
geving voor. Gewezen kan worden op de Wet op het levensveraeke-
ringsbedrijf en voorts op de artikelen 6.3.9. en 6.3.10. van het ont-
werp van een nieuw Burgerlijk Wetboek".
Ook hier gaat het niet om de organisatie, maar om de rechtsper-
soon, die aan bepaalde wettelijke verplichtingen moet voldoen.

Onze belastingwetgeving hanteert een ruim ondernemingsbegrip. Zij be-
grijpt daaronder tevens het zelfstandig uitgeoefende beroep.

Erg zorgvuldig springt de wetgever in.de belastingwetgeving niet met
de terminologie om. Lid 1 van artikel 6 van de Wet op de inkom-
stenbelasting bepaalt: „Winst uit onderneming geniet hij, voor wiens
rekening een onderneming wordt gedreven, daaronder begrepen hij,
die, anders dan als aandeelhouder, medegerechtigd is tot het vermo-
gen van een onderneming". En lid 2: „Waar in deze wet wordt ge-
sproken van onderneming wordt daaronder mede verstaan het zelf-
standig uitgeoefend beroep".`~
In de Wet op de omzetbelasting heet het (artikel 7 lid 1): „Onder-
nemer is ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent" en (lid 2) „Waar
in deze wet wordt gesproken van bedrijf, wordt daaronder mede
verstaan beroep".~
Het is duidelijk dat dit ondernemingsbegrip, dat reikt tot de bij wij-
ze van vrij beroep uitgeoefende aktiviteit, allenninst beantwoordt
aan ons ondernemingsbeeld.

Een vierde betekenis van het begrip onderneming is die van objekt van
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bedrijfsuitoefening; dat wat De Gaay Fortman onderneming in technisch-
organisatorische zin noemt. Aldus komt het voor in onder meer de Wet
op de bedrijfsorganisatie, de Vestigingswet bedrijven en de Bedrijfsver-
gunningenwet.47

In het derde lid van artikel 66 van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
in artikel 1 lid 2 van de Vestigingswet bedrijven en ook van de Be-
drijfsvergunningenwet treffen we weer de zinsnede aan, dat onder
onderneming mede wordt verstaan een bedrijf waarmede niet wordt
beoogd het maken van winst. De memorie van toelichting bij het
desbetreffend wetsontwerp merkt ten aanzien van lid 3 van artikel
66 van de Wet op de bedrijfsorganisatie op: „Onder ondernemingen
worden hier niet verstaan de natuurlijke of rechtspersonen die in
het bedrijfsleven een funktie vervullen, maar de technisch-organi-
satorische eenheden, b.v. de fabriek of de handelszaak die, of het
ambachtsbedrijf dat door hen bij het vervullen van die funktie
wordt geëxploiteérd".~
Zoals wij in de volgende paragraaf nader zullen toelichten maken
wij onderscheid tussen onderneming en bedrijf. De onderneming
is de organisatie die, om haar maatschappelijke funktie te kunnen
vervullen, in de meeste gevallen een bedrijf exploiteert. Het bedrijf
wordt daarbij gezien als het technisch organisme. De onderneming
in technisch-organisatorische zin moet naar onze opvatting dan ook
bedrijf heten.

De onderneming wordt in ekonomisch- of kommercieel-organisatorische
zin bedoeld in bijvoorbeeld de Handelsregisterwet.

Bij de mondelinge behandeling van het desbetreffende wetsontwerp
in de Tweede Kamer gaf de toenmalige staatssekretaris Veldkamp
blijk van de opvatting, dat het in de Handelsregisterwet gehanteer-
de ondernemingsbegrip hetzelfde zou zijn als dat wat in de Vesti-
gingswet bedrijven wordt gebruikt. Ons inziens is dat niet het geval.
Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van de laatstge-
noemde wet valt ondubbelzinnig af te leitlen, dat onder het begrip
onderneming hetzelfde wordt verstaan als in de Wet op de Bedrijfs-
organisatie (de zaak zelf, de bedrijfshuishouding). Dat in de Han-
delsregisterwet niet de onderneming in technisch-organisatorische
zin, maar in kommercieel-organisatorische zin wordt bedoeld blijkt
uit de volgende uitlating van de staatssekretaris in het hiervoor ge-
memoreerde kamérdebat: „In de moderne rechtsliteratuur pleegt
onderscheid te worden gemaakt tussen het begrip onderneming in
economisch- of commerciëel-organisatorische zin, welk onderscheid
dan betrekking heeft op twee aspecten van dezelfde onderneming".
Hij citeert daama De Gaay Fortman, die de onderneming in laatst-
bedoelde zin uitdrukkelijk klassificeert in het handelsrecht en de
daarmee nauw samenhangende bijzondere wetten.
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De minister houdt zich weliswaar enigszins op de vlakte („Ik laat
nu daar, dat de wetgeving en de rechtspraak dit onderscheid nog niet
in ruime mate tot uitdrukking laten komen, alsmede de vraag welke
wetten de onderneming in het ene of het andere aspect, dan wel
in beide aspecten, bezien"), maar de bedoeling van de wet is duide-
lijk, bijvoorbeeld aan de hand van dit citaat uit de memorie van toe-
lichting: „Voor inschrijving (in het handelsregister;v.W.) zal voor-
namelijk aanleiding bestaan, indien het bedrijven betreft, die in be-
langrijke mate aan het economisch verkeer deelnemen".`~

Tenslotte de onderneming als organisatie van leiding en arbeid, het be-
grip, dat ons ondernemingsbeeld het meest benadert. Zij is het uitgangs-
punt in het arbeidsrecht en duidelijker nog in de Wet op de ondernemings-
raden.

De spil van het arbeidsrecht is de arbeidsverhouding.~ Als met na-
me in de Arbeidswet en de Veiligheidswet de term onderneming
wordt gebezigd, dan valt de nadruk op het aspekt van de arbeids-
verhoudingen binnen de onderneming. De bedoelde wetgeving richt
zich op organisaties, waarin onder leiding arbeid wordt verricht.
Men leze de uitvoerige adstruktie van Koopmans, waaraan wij één
citaat ontlenen: „Uit art. 1, lid 3-4, Arbeidswet blijkt dat de uit-
breidingen van het begrip onderneming alle tot strekking hebben
om instellingen, die bij gebreke van winstoogmerk niet als onderne-
ming zouden zijn aan te merken, onder de werking van de wet te
brengen".51 Kriterium voor het ondernemingsbegrip in de Wet op
de ondernemingsraden is eveneens de arbeidsverhouding. Liet de
Commissie-Verdam er reeds geen misverstand over bestaan, dat de
regeling met betrekking tot de ondernemingsraad naar haar opvat-
ting moest gelden voor alle organisaties, waarin onder leiding arbeid
wordt verricht, ook de memorie van toelichting bij het wetsontwerp
Ondernemingsraden 1969 laat zich in dit opzicht ondubbelzinnig
uit: „Zoals reeds mede uit het algemene gedeelte van deze toelich-
ting moge zijn gebleken, is het vraagstuk van de medezeggenschap
niet beperkt tot de economische sfeer. Het betreft in het algemeen
de verhouding werkgever-werknemer of misschien, nog ruimer ge-
steld, de verhouding leiding-geleiden. (.....) In de nieuwe begrips-
bepaling (.....) wordt de onderneming omschreven als een in de
maatschappij als een zelfstandige eenheid optredend organisatorisch
verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst, dus onder leiding,
arbeid wordt verricht",52

Het resultaat van onze omzwervingen door de Nederlandse wetgeving
is een weinig fraai palet van ondernemingsbegrippen. Met name over het
in de Wet op de ondernemingsraden gehanteerde ondernemingsbegrip
hebben wij het laatste woord nog niet gezegd. Nu reeds past de opmer-
king, dat het dringend aanbeveling verdient om in onze wetgeving tot
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een logisch en konsekwent gebruik te komen van de terminologie met
betrekking tot de onderneming.53 Een duidelijke afbakening ten opzich-
te van het begrip bedrijf zal dit kunnen vergemakkelijken.
3.3. Afbakening ten opzichte van het begrip bedrijf
De begrippentrits onderneming, bedrijf, beroep is een, men zou haast
zeggen, beruchte bron van juridische diskussies.

Het begrip beroep interesseert ons in dit verband niet zo.
Wij volstaan met - instemmend - te verwijzen naar Van der
Grinten: „Van beroep pleegt eerst te worden gesproken bij een zich
toeleggen op geregeld herhaalde handeling van dezelfde soort. De
handeling behoeft niet uit winstbejag te geschieden, zelfs is het aan-
nemen van betaling daarvoor niet vereist. Toch levert niet elke re-
gelmatige bezigheid een beroep op. Zij moet de objectieve strekking
vertonen van bevrediging van maatschappelijke behoeften. Beroep is
regelmatige maatschappelijke werkzaamheid".~ Men oefent een
beroep uit door regelmatige werkzaamheden te verrichten, als ge-
volg waarvan maatschappelijke behoeften kunnen worden bevre-
digd. In de meeste gevallen zal men dit doen om in zijn levensonder-
houd te voorzien, dus tegen betaling, maar dit behoeft geen ken-
merk te zijn.

Alvorens de begrippen bedrijf en onderneming naast elkaar te stellen,
dient men zich er ook hier weer van te vergewissen hoe men de begrip-
pen wenst op te vatten. Zowel de onderneming als het bedrijf kan men
zien als aktiviteit, maar ook als entiteit.

Als men zegt: iemand drijft een onderneming of oefent een bedrijf
uit, dan vat men deze begrippen a1s aktiviteit op. De onderneming is
daarbij de konkretisering van de ondernemende aktiviteit van de
persoonlijke ondernemer, het bedrijf het objext waarin de bedrijfs-
uitoefening gestalte krijgt.
Voor wat betreft iie onderneming hebben wij deze interpretatie
reeds van de hand gewezen. Wij hebben ook reeds laten blijken het
bedrijf als technisch-organisatorische eenheid te willen zien. In on-
ze benaderingswijze past dus evenmin het begrip bedrijf als aktivi-
teit, in de zin van bedrijfsuitoefening. Zo wordt het wel beschouwd
door bijvoorbeeld Van der Grinten. Bedrijf is in zijn ogen een „be-
roep, waarbij niet de persoonlijke kwaliteiten van de beoefenaar op
de voorgrond treden". Hij acht het bedrijf een maatschappelijke
werkzaamheid, gelijk elk beroep, „doch nader bepaald doordat de
bedri~fsman minder gezocht wordt om zijn persoonlijke kwalitei-
ten". 5
Voor onze studie gaan wij ervan uit dat de onderneming een orga-
nisatie is van kapitaal, arbeid en leiding, die zich voor het vervullen
van haar maatschappelijke funktie kan bedienen van een bedrijf,
een technisch organisme.
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Wij zagen dat tal van wettelijke bepalingen luiden: onder onderneming
wordt mede verstaan een bedrijf, waarmede niet wordt beoogd het ma-
ken van winst. De meeste letterlijke interpretatie hiervan is, dat de wet-
gever de onderneming een „bedrijf, waarmee wordt beoogd het maken
van winst" noemt. Onderneming is synoniem met bedrijf; winstoogmerk
is aan de onderneming inherent.

In de ogen van de wetgever kan men een bedrijf voeren met het oog-
merk winst te maken, maar kan men zulks evenzeer doen zonder
winstoogmerk. Een bedrijf, gevoerd mét winstoogmerk noemt hij
een onderneming. Illustratief voor deze opvattíng is een passage
uit de memorie van antwoord bij het wetsontwerp, dat heeft geleid
tot de Handelsregisterwet 1954:
„Uiteraard vallen de instellingen met een overwegend sociaal of

~ charitatief doel slechts onder de werkingssfeer van de Handelsregis-
terwet, voorzover zij tevens een bedrijf uitoefenen. Is daarbij sprake
van `gericht zijn op winst', dan zijn zij ondernemingen in de zin van
deze wet. (.....) Zijn zij daarentegen niet op winst gericht, dan kun-
nen zij op grond van artikel 1 zesde lid aangewezen worden".~
Ook hier wordt het begrip overigens kennelijk als aktiviteit opge-
vat.

Vanuit ons uitgangspunt om de begrippen naar hun organisatorisch aspekt
te beoordelen, beschouwen wij het bedrijf als de organisatie van kapitaal
en arbeid. In die zin is het bedrij f nimmer synoniem met de onderneming.
Een onderneming, als in het sociaal-ekonomisch verkeer optredende or-
ganisatie, kan desgewenst beschikken over een bedrijf als technisch orga-
nisme.

Voor deze opvatting vinden wij steun bij Luijten~Brouwers.
„Wij zouden het begrip `bedrijf' willen omschrijven als de organisa-
tie van de beide produktiefaktoren kapitaal en arbeid, geheel losge-
maakt van het winstdoel der onderneming. Het bedrijf is dan het
technisch organisme, dat ook buiten de onderneming kan voorko-
men.
Met andere woorden een bedrijf zal meestal een winstdoel dienen,
doch dit behoeft niet per se zo te zijn. Een voorbeeld hiervan is
een stichting tot bevordering der culturele ontwikkeling in een be-
paalde streek, die een schouwburg exploiteert, waarvan de jaarlijkse
tekorten slechts door overheidssubsidie te dekken zijn. Het begrip
`bedrijf' is mitsdien ruimer dan het begrip `onderneming' ".57
Deze visie sluit aan bij de formulering van de wetgever als boven
geciteerd. Ook het door De Gaay Fortman gemaakte onderscheid
is hierin herkenbaar. Wij wijken slechts af als wij het bedrijf loskop-
pelen van de onderneming en niet zeggen „bepaalde bedrijven zijn
een onderneming", maar „ondernemingen hebben bedrijven". Om
te ondernemen wordt een bedrijf geëxploiteerd. Strikt genomen is
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het winstoogmerk voor bedrijven dan ook niet relevant. Onderne-
mingen zijn winstgerichte organisaties, die voor het bereiken van
hun doel een bedrijf exploiteren.

3.4. Het winstoogmerk van de onderneming
Ons rest nog de vraag of onze interpretatie, dat de wetgever het winst-
oogmerk essentieel acht voor de onderneming, juist is. Om verwarring
te voorkomen merken wij op dat de hieronder aan te halen begrippen
onderneming en bedrijf niet korresponderen met onze interpretatie van
deze begrippen.

In de totstandkomingsgeschiedenis van diverse wetten vinden wij
bevestiging voor de veronderstelling dat de wetgever winstgericht-
heid een kenmerk van de onderneming acht, zij het dat de uitspra-
ken soms voorzichtig worden gedaan en nimmer met algemene gel-
ding. Dit laatste laat zich verklaren, omdat de wetgever diverse on-
dernemingsbegrippen hanteert.
Bij de parlementaire behandeling van de ilestigingswet bedrijven
1954 drukt de regering zich zeer voorzichtig uit. Na betoogd te heb-
ben, dat, als deze wet volledig aan zijn doel wil beantwoorden, hij
moet gelden voor allen die het aangewezen bedrijf uitoefenen, ver-
volgt de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer: „Of daar-
bij het winstoogmerk voorzit, dient irrelevant te zijn. Hierbij valt
o.a. te denken aan bedrijfsuitoefening door stichtingen en instel-
lingen. Aangezien wellicht zou kunnen worden gesteld dat het
winstoogmerk onontbeerlijk bestanddeel is van het begrip onderne-
ming, wordt deze stelling voor de toepassing van deze wet uitdruk-
kelijk opzij.geschoven".58
Wij verwijzen voorts naar de eerder aangehaalde uitspraak in de
memorie van antwoord voor de Handelsregisterwet 1954 dat non-
profit instellingen slechts onder de werking van de wet vallen voor-
zover zij een bedrijf uitoefenen, waarna wordt opgemerkt „Is daar-
bij sprake van een `gericht zijn op winst', dan zijn zij ondernemingen
in de zin van deze wet".
Een soortgelijk geluid vinden we in de memorie van antwoord voor
de Wet op het afbetalingsstelsel 1961:
„De bedoeling is, met `onderneming' voor de toepassing van de ont-
worpen wet gelijk te stellen die `economische eenheid' die op de-
zelfde of overeenkomstige wijze als een onderneming deelneemt aan
het economisch verkeer, zonder dat daarbij evenwel het maken van
winst wordt beoogd".59

In de literatuur waren de degens over dit onderwerp al geruime tijd eer-
der gekruist, terwijl ook de rechter zich vanaf het moment dat het begrip
onderneming in de wet verscheen regelmatig heeft uitgesproken over de
inherentie van het winstoogmerk aan de onderneming.

„Naar vaste rechtspraak", zo meent Koopmans, „is het winststreven
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derhalve inherent te achten aan het begrip onderneming in de wet-
geving betreffende de publiekrechtelijke arbeidsbescherming en de
sociale verzekering". Hij volgt hierbij het spoor van Levenbach:
„Dat het element `om winst' het wezenlijke, kenmerk vormt, dat
ondernemingen van andere werkeenheden onderscheidt, is dus in
ons arbeidsrecht reeds zeker 35 à 40 jaar geijkte leer".~
De Gaay Fortman heeft eigenlijk deze rimpelloze zekerheid door-
broken, door het onderscheid te gaan maken tussen de onderneming
als technisch-organisatorische eenheid - hetgeen wij in het vooraf-
gaande als bedrijf zijn gaan bestempelen -, waarvoor het winstoog-
merk irrelevant was en de onderneming in kommercieel-organisato-
rische zin met het winststreven als kenmerk. Toen dit onderscheid
als zodanig in de wetgeving terecht dreigde te komen - in 1948 werd
zowel in het wetsontwerp publieke bedrijfsorganisatie als in het
ontwerp ondernemingsraden bepaald, dat onder onderneming wer-
den verstaan zowel ondernemingen gedreven met het oogmerk
winst te behalen als ondernemingen, gedreven zonder zodanig oog-
merk - was dat voor Levenbach aanleiding scherp te reageren.
Zijn konklusie luidde: „Men ga er van uit, dat aan het begrip onder-
neming als geldingsgebied afpalend begrip het kenmerk `om winst'
inhaerent is, gelijk dít tot dusverre in het arbeidsrecht werd aange-
nomen; en men denaturere dit begrip niet.
Andere werkgemeenschappen brenge men daarom onder de wer-
kingssfeer van de onderhavige ontwerpen niet door ze tot onder-
nemingen te verklaren, doch door ze voor deze wetten met onder-
nemingen gelijk te stellen of door de bepalingen van deze wetten
gelijkelijk (of overeenkomstig) op ze van toepassing te verklaren".sl

Buiten de sfeer van het arbeidsrecht is de kwestie met name aktueel ge-
weest bij de toepassing van de Handelsregisterwet. In het zogenaamde
A.N.P.-arrest heeft de Hoge Raad bepaald niet tot verheldering bijgedra-
gen.

Inzet van het geding was de vraag of de Stichting het Algemeen Ne-

derlandsch Persbureau in het handelsregister moest worden inge-

schreven, nu zij, hoewel zij statutair geen winst beoogde te maken,

als doel had, haar leden bij de nieuwsgaring kosten te besparen en

dus financieel voordeel te bezorgen.
Was het A.N.P. een zaak volgens de toen geldende bepaling van de
Handelsregisterwet („Onder zaak verstaat deze wet elke onderne-
ming, waarin eenig bedrijf, door wien ook, wordt uitgeoefend")?
Werd aan de vereiste winstgerichtheid voldaan, ook al kwam het
geldelijk voordeel niet de stichting zelf ten goede? De Hoge Raad
overwoog: „Weliswaar moet, bij afwezigheid van een omschrijving
der betekenis van de uitdrukking `bedrijf', die term worden opgevat
in zijn taalkundige betekenis en kan naar die betekenis van `bedrijf'

enkel worden gesproken indien de onderneming beoogt het maken
van winst, doch aan dit vereiste mag niet de enge betekenis worden
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gehecht dat beslissend zou zijn of wordt beoogd het behalen van
winst voor de onderneming zelve, welke laatste in strijd zou zijn
met de Statuten van het A.N.P.".62 Wij kunnen uit deze overweging
slechts lezen, dat alleen in winstgerichte ondernemingen een bedrijf
kan worden uitgeoefend. Of de Hoge Raad ook ondernemingen-zon-
der-winstoogmerk denkbaar acht wordt niet duidelijk.
De geldingskracht van deze uitspraak voor het huidige moment kan
ons inziens in twijfel worden getrokken, nu de redaktie van de des-
betreffende wetsbepaling sedertdien is gewijzigd.

Onze konklusie is, dat naar Nederlands recht het winstoogmerk in het
algeméen als kenmerkend voor de onderneming wordt beschouwd. Waar
de wet of de rechtspraak op dit punt twijfel laat, komt deze voort uit
het feit, dat wordt geprobeerd ook non-profit organisaties onder de wer-
kingssfeer van bepaalde regelingen te laten vallen.

Ook van Schilfgaarde blijkt deze mening toegedaan: „De jurispru-
dentie over het begrip onderneming in de handelsregisterwet laat
zien tot wat voor krampachtige konstrukties men komt wanneer
men `winstoogmerk' als een bepalend element blijft beschouwen
en toch, rekening houdend met de maatschappelijke werkelijkheid
(en de funktie van het handelsregister) ook die organisaties als on-
derneming wil bestempelen waarbij het winstoogmerk niet op de
voorgrond staat".6~
Volledigheidshalve merken wij hier op, dat Van Schilfgaarde ervoor
pleit het winstoogmerk van de onderneming los te koppelen. „Zo
derhalve leg ik het begrip `onderneming' uit dat een noodzakelijk
kenmerk daarvan niet is het winstoogmerk van deze of gene. Als
essentieel elemFnt is daarentegen wel te beschouwen de eis tot sa-
menwerking op de deelnemer aan de rechtsbetrekking gelegd".~
Van Schilfgaarde stelt hier het extern en het intern funktioneren
van de onderneming op één lijn. Eerder benaderde hij dit vraagstuk
naar onze mening beter door het"winstoogmerk voor te stellen als
middel om het doel te bereiken in plaats van doel van de onderne-
ming.~

3.5. De onderneming beperkt tot het bedrijfsleven. (Het begrip onder-
neming in de Fusiegedragsregels 1971)

Wij zien ondernemingen, als winstgerichte organisaties, het liefst beperkt
tot de maatschappelijke sektor, waarin men ze gewoonlijk klasseert: het
bedrijfsleven. De Sociaal-Economische Raad helpt ons daarbij door in de
fusiekode~ het begrip onderneming zodanig af te bakenen, dat het in
het bedrijfsleven zijn begrenzingen vindt.

De redenen om het begrip onderneming, zoals dat in de fusiekode
wordt gehanteerd, in een afzonderlijke paragraaf te behandelen zijn
drieërlei. Allereerst wordt hier de onderneming geplaatst in het ka-
der, waar zij naar onze opvátting thuishoort: het bedrijfsleven.
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Voorts wordt een begrip bedrijf geïntroduceerd, dat afwijkt van het
begrip dat in relatie tot de onderneming in wetgeving en literatuur
voorkomt. Tenslotte kon deze beschouwing systematisch moeilijk
worden ondergebracht in de voorafgaande paragrafen, aangezien het
S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels noch als literatuur noch als wet-
geving in de door ons hiervoor bedoelde zins~ is te beschouwen.
Het begrip onderneming komt in de Fusiegedragsregels 1971 met
name voor in het gedeelte, dat de bescherming van de belangen van
werknemers op het oog heeft. Wij bepalen ons hiertoe en laten de
gedragsregels voor het overige buiten beschouwing.

De omschrijving van het begrip onderneming in de Fusiegedragsregels
1971 vertoont grote overeenkomst met de begripsomschrijving in de Wet
op de ondernemingsraden 1971. Zij luidt (artikel 14 lid 1): „Elk als
zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, waarin krach-
tens arbeidsovereenkomst in het kader van de uitoefening van een bedrijf
arbeid wordt verricht".

In de toelichting van de Sociaal-Economische Raad herkennen wij
overwegingen, die bij de bepaling van het ondernemingsbegrip in
diverse wetten een rol speelden.
„`Onderneming' is blijkens deze omschrijving een technisch-organi-
satorische eenheid gericht op het voortbrengen van goederen of
diensten, of - anders gezegd - een organisatie avaarin ter voortbren-
ging van goederen of diensten mensen in hiërarchisch verband sa-
menwerken en die als zelfstandige eenheid waarneembaar is. Te
denken is hier aan een fabriek, een werkplaats, een kantoor,een in-
richting, een filiaal. `Onderneming' wordt dus onderscheiden van
ondernemer, d.w.z. de natuurlijke- of rechtspersoon die eigenaar
is van de onderneming. Het kan zijn dat verscheidene 'onderne-
mingen' in de zin van technisch-organisatorische eenheden eigen-
dom zijn van en geëxploiteerd worden door een ondernemer; dit is
bijvoorbeeld het geval bij filiaalbedrijven".
Het valt op dat hier twee „ondernemingsbegrippen", zoals wij die in
onze wetgeving onderscheiden, in één adem worden genoemd: de
onderneming als technisch-organisatorische eenheid (waarvoor wij
de term bedrijf verkiezen) en de onderneming als hiërarchische or-
ganisatie. Naar onzE mening moet zowel in de Wet op de onderne-
mingsraden als in de Fusiegedragsregels uitgegaan worden niet van
de technisch-organisatorische eenheid, maar van de onderneming,
de in het ekonomisch verkeer optredende organisatie. In het eerste
geval dienen immers de ondernemingsbeslissingen onderwerp van ge-
sprek te zijn in de ondernemingsraad, in het tweede geval is het de
ondernemingsbeslissing om tot samenwerking met andere onderne-
mingen te komen.

Afwijkend van de omschrijving van de Sociaal-Economische Raad ten op-
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zichte van die van de Wet op de ondernemingsraden is de toevoeging
„in het kader van de uitoefening van een bedrijf".

Lezen wij daar de toelichting op na. „Hiermede wordt tot uitdruk-
king gebracht dat hoofdstuk II (bevattende regels ter bescherming
van de belangen der werknemers; v.W.) alleen voorschriften geeft
met betrekking tot fusies van technisch-organisatorische eenheden
welke een functie vervullen in het bedrijfsleven zoals dat wordt ge-
acht in de Sociaal-Economische Raad te zijn vertegenwoordigd door
de leden die in de Raad zijn benoemd door de daartoe aangewezen
organisaties van ondernemers en werknemers: alleen deze eenheden
zijn `ondernemingen' in de zin van de gedragsregels".
Elders wordt een verklaring gegeven van deze beperking.
„Formeel gelden de gedragsregels alleen voor het bedrijfsleven. De
reden hiervan is gelegen in het feit, dat de Sociaal-Economische
Raad, die de regels heeft uitgevaardigd, uitsluitend voor het bedrijfs-
leven is ingesteld".

Het is duidelijk dat de kompetentie van de Sociaal-Economische Raad
niet verder reikt dan het bedrijfsleven.~ Dit terrein wordt in de toelich-
ting bij de Fusiegedragsregels in zoverre afgebakend, dat uitdrukkelijk
wordt vermeld wat wordt geacht niét tot het bedrijfsleven te behoren:
de vrije beroepen en sociale en kulturele instellingen.

„Fusies in het `beroepsleven' (vrije beroepen), bijvoorbeeld een fu-
sie van grote accountants- of architectenkantoren met veel perso-
neel, zelfs indien gedreven in de rechtsvorm van een n.v., vallen
derhalve buiten de werking van de gedragsregels. Voorts worden bij
voorbeeld niet tot het bedrijfsleven gerekend - en zijn dus geen `on-
dernemingen' - culturele en sociale instellingen, zoals muziek- en
toneelgezelschappen, organisaties van maatschappelijk werk, reclas-
seringsverenigingen. Hetzelfde geldt t.a.v. onderwijsinstellingen, me-
dische instellingen zoals ziekenhuizen, sanatoria, bejaardentehui-
zen e.d., en sportverenigingen".

Of de vertegenwoordiging in de Sociaal Economische Raad het juiste
kriterium is om te bepalen wat al dan niet tot het bedrijfsleven moet
worden gerekend, is de vraag.

Als wij ons bepalen tot het objekt van onze studie, het ziekenhuis-
wezen, dan kunnen wij koiistateren dat deze sektor zich weliswaar
niet tot het bedrijfsleven rekent, maar niettemin representatie in de
Sociaal-Economische Raad ambieert. In 1973 deed de zogenaamde
Commissie-Horbach het rapport „De positie van het ziekenhuiswe-
zen in het sociaal-economisch bestel in Nederland" het licht zien.
De aanbevelingen van deze Commissie richten zich op:
„Bundeling van die sectoren in de maatschappelijke voortbrenging
die zonder winstoogmerk optreden in de dienstensector;
structurering van de geconstateerde samenhang tussen non-profits,
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bedrijfsleven en overheid;
overleg met de landelijke werkgeversorganisaties VNO~NCW over
de juiste representatie van de non-profits binnen de werkgeversorga-
nisaties en de organen van het bedrijfsleven;
bevordering van het individuele lidmaatschap van ziekenhuisdirec-
teuren van regionale werkgeverskringen".69
Blijkens een bericht van de Nationale Ziekenhuisraad heeft deze er
bij de Sociaal-Economische Raad op aangedrongen om - in afwach-
ting van de in het rapport van de Commissie-Horbach bedoelde bun-
deling van non-profit sektoren - thans reeds te kunnen deelnemen
aan de beleidsvorming in de Sociaal-Economische Raad en zijn kom-
missies.~~

Wij onderschrijven de gedachte dat instellingen, die behoren tot die sek-
toren~in de maatschappelijke voortbrenging die zonder winstoogmerk op-
treden, niet tot het bedrijfsleven kunnen worden gerekend.

Naar gangbare opvatting behoren tot het bedrijfsleven profit-instel-
lingen. Wij achten het winstoogmerk kenmerkend voor de onder-
neming, zelfs zó, dat non-profit instellingen naar onze mening geen
ondernemingen zijn. Het nauwkeurig hanteren van het begrip onder-
neming kan in onze optiek derhalve dienstig zijn om de grenzen te
trekken: ondernemingen behoren tot het bedrijfsleven, non-profit
instellingen niet.

Wij merken tenslotte op, dat in de Fusiegedragsregéls een ongebruikelijk
begrip bedrijf wordt geïntroduceerd.

Onderneming wordt in de Fusiegedragsregels een organisatorisch
verband genoemd, waarin „in het kader van de uitoefening van een
bedrijf' arbeid wordt verricht. Zonder de toelichting te hebben ge-
lezen zou men hier niet uit afleiden, dat slechts ondernemingen be-
doeld zijn die tot het bedrijfsleven behoren, laat staan dat men de-
ze afbakening zou bepalen aan de hand van de organisaties van werk-
gevers en werknemers, die in de Sociaal-Economische Raad zijn
vertegenwoordigd. Wij zagen het begrip bedrijf hanteren als een
technisch organisme, dat door de winstgerichte onderneming wordt
gebruikt om haar doel te bereiken. In onze opvatting kunnen ook
non-prvfit instellingen een bedrijf hebben. Nog afgezien van de
vraagof het begrip bedrijf in de Fusiegedragsregels juist is gebruikt,
menen wij dat dit gebruik niet effektief is.

3.6. Het begrip onderneming in de Wet op de ondernemingsraden
Aan het slot van onze beschouwingen over het begrip onderneming in
het Nederlands recht komen wij terug bij het uitgangspunt van onze stu-
die: de Wet op de ondernemingsraden.

Wij kunnen vaststellen, dat de spraakverwarring rond het begrip
onderneming in het Nederlands recht nu niet bepaald een reclame
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is voor de juridische wetenschap. Wie de diskussies heeft gevolgd,
zal de indruk hebben betrokken te zijn in een begrippen- en woor-
denspel, in verregaande semantiek omtrent de woorden onderne-
ming en bedrijf. Het gevaar is, dat hiermee de aandacht wordt afge-
leid van de gangbare betekenis van het begrip onderneming.

De gangbare betekenis van het begrip onderneming wordt in de Wet op
de ondernemingsraden allerminst gehanteerd. Ter herinnering: de onder-
neming wordt daar aangeduid als elk in de maatschappij als zelfstandige
eenheid optredend organisatorisch verband, waarin krachtens arbeids-
overeenkomst arbeid wordt verricht.

Een omschrijving, waarin essentiële elementen van het te definiëren
begrip ontbreken, moet als een slechte omschrijving worden geken-
schetst. Belangrijke kenmerken van de onderneming zijn, zoals be-
toogd, haar winstgerichtheid en het feit dat zij risico aanvaardt ten
aanzien van het te verwerven inkomen. Deze elementen vinden wij

niet terug in de begripsbepaling van de onderneming in de Wet op
de ondernemingsraden.
In onze vergelijking van het ziekenhuis met de onderneming zullen
we zien, dat het juist deze elementen zijn, die het onderscheidend
kriterium vormen. Dat de wetgever deze verschillen tussen profit
en non-profit organisaties in de Wet op de ondernemingsraden
heeft veronachtzaamd, zal blijken een belangrijke oorzaak te zijn

van de toepassingsproblemen van de ondernemingsraad in het zie-
kenhuis.

Zoals wij in de paragraaf over het winstoogmerk van de onderneming
hebben opgemerkt, doen zich met name daar onduidelijkheden voor
met betrekking tot het begrip onderneming, waar wordt gepoogd onder-
nemingen en non-profit organisaties onder dézelfde regeling te vatten.
Schrijvers, die de gedachte uitdragen, dat het winstoogmerk niet tot de
kenmerken van de onderneming behoort, of zij, die het kameleontisch
woordgebruik van de wetgever inzake het ondernemingsbegrip accepte-
ren, maken de verwarring alleen nog maar groter.

Hoewel het onderscheid tussen onderneming en non-profit organi-
satie in het vierde hoofdstuk uitvoeriger aan de orde komt, achten
wij het van belang om daarop hier reeds enigermate te preluderen.
In een bespiegeling over het begrip onderneming in het Nederlands
recht mag immers niet nagelaten worden, erop te wijzen, dat de
wetgever het begrip steeds een andere inhoud geeft, al naar gelang
deze hem in het kader van een bepaalde regeling te pas komt. Bren-
ninkmeijer acht deze praktijk aanvaardbaar, doch vindt in deze op-
vatting weinig medestanders.~l Zoals we nog zullen zien, is er in de
literatuur een grote eensgezindheid te bespeuren ten aanzien van de
opvatting, dat de wetgever juist in de Wet op de ondernemingsraden
een onaanvaardbaar ruim ondernemingsbegrip heeft geïntroduceerd.
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Zelfs Van Schilfgaarde, die er voor pleit om het winstoogmerk als
niet noodzakelijk kenmerk van het begrip onderrieming te beschou-
wen, blijkt deze mening toegedaan, waar hij opmerkt: „Tot deze
verruimingvan het ondernemingsbegrip heeft ongetwijfeld bijgedra-
gen de omstandigheid dat de Wet op de ondernemingsraden 1970
zonder meer met het `winstoogmerk' breekt (zij het dat er in dit ge-
val eerder sprake is van een door een merkwaardige techniek van
wetgeving ingegeven semantische sprong dan een bewuste herwaar-
dering van een~ courant begrip) en ook overigens de `o~derneming'
als samengestelde rechtsbetrekking regelt".72 Met zijn gedachte om
het winstoogmerk als kenmerk van de onderneming te elimineren,
een gedachte die wij bijvoorbeeld ook bij Sanders tegenkomen,
wordt de werkelijkheid echter evenzeer geweld aangedaan. Het is
niet slechts zo - zoals Maeijer in zijn bestrijding van Sanders ideeën
tot uitdrukking brengt~~ - dat hiermee onnodige komplikaties
worden veroorzaakt en verdere verwarring in de hand wordt ge-
werkt; er is hier sprake van een wezenlijke denkfout, die haar uit-
werking in ons sociaal-economisch verkeer niet heeft gemist. Dit
moge v,erder blijken bij onze vergelijking van het ziekenhuis met de
onderneming.en bij onze behandeling van de problemen, die de toe-
passing van de Wet op de ondernemingsraden in ziekenhuizen met
zich meebrengt.

Wij hebben in de voorafgaande paragrafen uitvoerig stilgestaan bij het
begrip onderneming, zoals dat in ons recht wordt gehanteerd. Het in de
Wet op de ondernemingsraden gebruikte begrip strookt niet het algeme-
ne beeld, dat wij ons van de onderneming hebben gevormd. Het on-
zorgvuldig woordgebruik van de wetgever werkt storend. Onze bezwaren
richten zich zoals in de navolgende hoofdstukken zal blijken, echter
veeleer tegen het feit, dat de Wet op de ondernemingsraden in zijn uit-
werking op profit-organisaties is toegesneden. Er is een ruim „onder-
nemingsbegrip" geintroduceerd, terwijl de wet slechts met onderne-
mingen in eigenlijke zin rekening houdt.
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HOOFDSTUK 3
HET ZIEKENHUIS

1. Gedachtenbepaling
Het ziekenhuis, dat kort kan worden aangeduid als instelling voor de me-
dische behandeling, de verpleging en verzorging van patiënten, funktio-
neert als onderdeel van de gezondheidszorg.

„Gezondheid en milieu zijn twee elementen, die overal ter wereld
steeds het welbevinden van de mens bepalen. Zij staan in voortdu-
rende wisselwerking met hetgeen zich in de maatschappij als gevolg
van het menselijk handelen afspeelt. Voor een deel is de invloed van
die wisselwerking tastbaar en meetbaar, voor een ander deel is hij
nog moeilijk grijpbaar en niettemin duidelijk voelbaar. Fysieke, so-
ciale, economische, psychische en andere factoren, zowel van mate-
riële als van immateriële aard, wrrken op elkaar in en zij bepalen
tezamen de gemeenschappelijke omgeving en de gezondheid van de
daarin levende enkeling".
Aldus vangt de memorie van toelichting bij de rijksbegroting van
volksgezondheid en milieuhygiëne voor het dienstjaar 1974 aan.l
Het is verleidelijk om ter plaatsbepaling van het ziekenhuis uitvoe-
rig aandacht te besteden aan de gezondheidszorg, haar doelstellin-
gen, haar struktuur en haar funktioneren in onze samenleving. Wij
kunnen aan deze verleiding slechts ten dele weerstaan, omdat wij
menen dat het van belang is om schetsmatig het dekor aan te duiden
waartegen het ziekenhuis geplaatst dient te worden.

Immateriële goederen, zoals gezondheid er een is, laten zich moeilijk om-

schrijven. Vaak - zij het lang niet altijd met instemming - wordt verwe-
zen naar de definitie van de World Health Organization: „Health is a
state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely
the absence of disease or infirmity".

Festen spreekt van een pseudodefinitie. „De ervaring leert dat het
zoeken naar dejuiste definities voor de begrippen `gezond' en `ziek',
als een moderne vorm van hersengymnastiek, weinig bruikbare resul-
taten oplevert: óf de definities zijn irreëel (denk in dit verband aan
de definitie die de World Health Organization van het begrip `ge-
zond' geeft2 ) óf zij zijn `zo lek als een mandje"'.~ Andere bezwaren
tegen de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie richten
zich tegen haar algemeenheid - zij kan evenzeer als parafrase van
het begrip welzijn dienen4 - of tegen haar onbruikbaarheid5.
Aakster rangschikt de omschrijving van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie onder de ideologische definities, waarnaast hij enumeratieve
en funktionele onderscheidt.ó
Van de vele andere definities van het begrip gezondheid citeren wij
er enkele.
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Kuiper wijst erop dat bij de verschillende omschrijvingen in de lite-
ratuur de volgende elementen de aandacht krijgen: de dynamiek
van het menselijk bestaan, de wisselwerking van mens en milieu, de
kulturele invloeden en de behoefte van het in de grond aanwezige
vermogen tot transcendentie van de mens.~ In de omschrijving van
Van Mansvelt vinden wij al deze elementen min of ineer terug:
„Gezondheid is de toestand, waarbij het menselijk individu in staat
is om alle lusten en lasten, eisen en.vermogens die hij vanuit zich-
zelf en in contact met zijn omgeving te verwerken krijgt, zelfstandig
te integreren in zijn bestaan en daarbij voort te bouwen aan de
verwerkelijking van zichzelf in dialoog met anderen en zijn milieu,
totdat hij zijn authentieke einde als psychosomatische eenheid
heeft bereikt".8 „Ziek zijn", zo betoogt Hogerzeil, „is (.....) zich-
zelf in het mens zijn belemmerd voelen - hetzij naar psychische
rijpheid, hetzij naar sociale integratie, hetzij naar lichamelijke orga-
nisatie", waarna hij gezondheid omschrijft als „zich in staat weten
als mens met een eigen psychische vrijheid in relatie met anderen
te kunnen funktioneren binnen een ongeschonden collectiviteit en
met een lichamelijke organisatie zonder symptoomgevolgen van ne-
gatieve invloedsfactoren".9
Wordt gezondheid vaak omschreven als een `toestand', de laatste
definitie die wij aanhalen, die van Dokter en Milikowski, beschouwt
haar als dynamisch gebeuren van de autonome, op zelfontplooiing
gerichte mens in zijn omgeving: „Gezondheid dient begrepen te wor-
den als een proces van ontplooiing van de mens in relatie tot zijn
naaste omgeving en tot de hele samenleving".1o

Gedurende enkele decennia spreekt men van het recht op gezondheids-
zorg. Voorzover hiermee een aanspraak op gezondheidszorg wordt be-
doeld, zulks in tegenstelling tot een juridisch afdwingbaar recht, kan
men zich afvragen of deze morele aanspraak niet evenzeer bestond in de
tijd, dat de gezondheidszorg vanuit de caritas gestalte kreeg.

Het recht op gezondheidszorg vond na de tweede wereldoorlog er-
kenning als een van de sociale grondrechten. De World Health Orga-
nization omschrijft het als „the enjoyment of the highest attainable
standard of health". Terecht wijst Leenen erop dat gezondheid geen
goed is, dat voorwerp van rechten kan zijn. Men spreke dan ook
liever van een recht op gezondheidszorg.ll
Na een gedegen studie van de ontwikkelingslijnen, nationaal en in-
ternationaal, van het recht op gezondheidszorg, kompileert Leenen
de verschillende door hem gevonden elementen in de volgende om-
schrijving:
„Het recht op gezondheidszorg omvat de aanspraak op een deskun-
dige zorg voor de gezondheid, waarbij alle betrokken aspecten wor-
den behartigd en waarvan de omvang afhankelijk is van de mogelijk-
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heden, die in de maatschappij beschikbaar zijn; voorts omvat het de
aanspraak op een globaal gelijke omvang van de zorg overal in een
bepaalde samenleving, welke zorg voor iedereen bereikbaar dient te
zijn en waarvan de financiering is gegarandeerd; het omvat verder
het recht op een gezonde structuur, waarin de gezondheidszorg
goed kan functioneren, welke de samenhang van de verschillende
sectoren van de gezondheidszorg onderling en van de gezondheids-
zorg met het geheel van de samenleving bevordert, en waarin de
verantwoordelijkheid van personen, maatschappelijke groeperingen,
instituten en organen en van de overheid tot uitdrukking komt.
Het recht op gezondheidszorg is een van de sociale grondrechten
en wordt, behalve door specifieke gezondheidsvoorzieningen, mede
door andere sociale grondrechten gerealiseerd".12
Diverse aspecten van het recht op gezondheidszorg, zoals hier om-
schreven, zullen in onze nadere beschouwingen rond het ziekenhuis
terugkeren.

Zich refererend aan de opvattingen over het begrip gezondheid zal de
gezondheidszorg zich doelen moeten stellen, waarnaar haar strukturering
en funktioneren zich kunnen richten. De hoofddoelstelling van de ge-
zondheidszorg is als volgt te omschrijven: het behouden van bestaande
gezondheid en het herstellen van verstoorde gezondheid voor ieder indi-
vidu in onze samenleving.l~

Leenen koppelt de doelstelling van de gezondheidszorg terug naar
zijn benadering van het recht op gezondheidszorg. Doelstellingen
moeten niet iets abstrakts zijn, zo betoogt hij. Doelen stellen is een
menselijke aktiviteit, een „proces van keuzen - keuzen uit uiteen-
lopende opvattingen, keuzen op grond van wetenschappelijke ken-
nis, van ethische waarde, van mens- en maatschappijbeschouwingen
en ook irrationele factoren". De in het verleden feitelijk gemaakte
keuzen zijn mede bepalend voor de huidige doelstellingen van de ge-
zondheidszorg. Als elementen daarvan onderkent Leenen: deskun-
digheid, bereikbaarheid, integratie, structurering en rechtsregeling.
Wij zijn het met Leenen eens dat abstrakte doelstellingen en „elas-
tiek-formules" zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Wat hij
echter als elementen van de doelstelling schetst, zijn elementen van
het stelsel van onze gezondheidszorg; zij zijn hoogstens doelstel-
ling~n voor de inrichting van het gezondheidszorgsysteem. De ge-
zondheidszorg is niet gericht op deskundigheid, bereikbaarheid en
dergelijke, maar hoe beter aan deze strukturele voorwaarden is vol-
daan, des te beter kan de uiteindelijke doelstelling van de gezond-
heidszorg: het bevorderen van gezondheid en het voorkomen of be-
strijden van ziekte, worden verwezenlijkt.l4

Of en hoe het gestelde doel wordt bereikt wordt mede bepaald door de
struktuur van de gezondheidszorg.15
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Over de huidige struktuur zegt Siderius: „De gezondheidszorg heeft
zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een conglomeraat van een
groot aantal verschillende en zelfstandige diensten en voorzieningen.
Zij strekken zich verticaal uit van preventieve tot curatieve, van ex-
tramurale tot intramurale zorg en horizontaal van levensbeschouwe-
lijk tot neutraal geaarde instellingen. (.....) Het doel van een her-
ziening van de structuren van de gezondheidszorg moet zijn, te ko-
men tot een evenwichtige verdeling'van het totaal van de voorzie-
ningen over de verschillende regionen in overeenstemming met de
daar bestaande behoeften aan gezondheidszorg".1s
Het totaal van voorzieningen ten behoeve van de volksgezondheid
komt tot stand door de samenwerking tussen partikulier initiatief
en regeling door de overheid. De toenemende kosten van de gezond-
heidszorg en de noodzaak van een juiste verdeling van de voorzie-
ningen hebben geleid tot een regulering van overheidswege door
middel van de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Deze strekt zich nog
slechts uit tot de intramurale zorg, maar er staat een Wet gezond-
heidsvoorzieningen op stapel, die de afstemming van intramurale
en extramurale zorg beoogt te gaan bewerkstelligen. Sleutelbegrip-
pen in de jongste ontwikkelingen met betrekking tot planning en
verdeling van de gezondheidszorg zijn regionalisatie en echelonne-
ring. Op een en ander komen .wij nog nader terug.

De gezondheidszorg is een kostbare zaak. Zij legde in 1973 naar schat-
ting beslag op omstreeks zeven procent van ons nationaal inkomen.l~

In 1972 verscheen het rapport „Kosten en financiering van de ge-
zondheidszorg in Nederland 1968" van het Centraal Bureau voor
de Statistiek. In dp periode van P953 tot 1968 verdubbelden de
kosten van de gezondheidszorg elke vijf jaar. Hierbij tekent het
C.B.S. aan, dat de cijfers van 1968 niet geheel vergelijkbaar zijn
met die van vijf jaar daarvóór, omdat in verband met de invoering
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in 1968 een aantal
voorzieningen in de beschouwingen is betrokken, die voorheen niet
tot de gezondheidszorg werden gerekend, namelijk de verpleging
inverpleegtehuizen en in inrichtingen voor geestelijk en lichamelijk
gehandicapten.
De totale kosten van de ziekenhuizen beliepen in 1968 1 miljard
607 miljoen gulden. Ruim één miljard daarvan, twee derde deel,
ging naar salarissen en sociale lasten. Het resterende deel werd be-
steed aan renten, afschrijvingen, voeding, geneesmiddelen en aller-
lei verplegingsartikelen.1S
In de Structuurnota Gezondheidszorg lezen we: „Evenals in andere
landen is er ook in ons land grote ongerustheid ontstaan over de
sterke stijging van de kosten van de gezondheidszorg. In 1968 be-
droegen de totale kosten van de gezondheidszorg rond 5 miljard
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gulden, hetgeen overeenkomt met 5,5 procent van het nationaal
inkomen; voor het jaar 1972 worden deze kosten geraamd op rond
10 miljard gulden of we16,7 procent van het nationaal inkomen".19

Wij bepalen ons nu verder tot de ziekenhuizen, die niet alleen uit kosten-
oogpunt een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg vormen.

De geschiedenis van het ziekenhuiswezen is door velen beschreven,
door sommigen uitvoerig.~
Bij de opening van een nieuw ziekenhuis in 1971 gaf de toenmalige
minister van volksgezondheid en milieuhygiëne Stuyt de navolgende
kernachtige samenvatting: „In de loop der eeuwen heeft dit zieken-
huis de ontwikkeling van `het inrichtingswezen' in West-Europa
doorgemaakt: van een hotel voor vermoeide reizigers en pelgrims,
ontwikkelde het gasthuis zich tot een toevluchtsoord voor `kran-
ken', doch niet alleen voor hen alléén, maar ook voor armen, `troos-
telozen en desolate personen'. en in later tijden ook voor de pro-
veniers. Eerst in de 19de eeuw begon de evolutie van het moderne
ziekenhuis: de geweldige vlucht die het medisch-technisch kunnen
nam, moest wel tot gevolg hebben, dat het ziekenhuis zich voor-
namelijk ging toeleggen op het cureren van somatisch zieken. Dat
deze vergaande specialisatie niet tot isolement van het ziekenhuis
hoeft te leiden, is door de contacten die worden onderhouden met
andere categorieën van inrichtingen wel aangetoond.
Aan de veranderingen in de taak van het ziekenhuis liep een funda-
mentele wijziging van de maatschappelijke opvattingen met betrek-
king tot de gezondheidszorg parallel: wij beschouwen de gezond-
heidszorg niet langer als liefdadigheid, die kan worden overgelaten
aan het initiatief en de opofferingsgezindheid van enkelen, doch
als een recht voor de handhaving waarvan de gehele gemeenschap
verantwoordelijk is".21

Ook de omschrijving van het begrip ziekenhuis heeft de nodige pennen
in beweging gebracht. Men kan het ziekenhuis kort omschrijven als een
inrichting voor de medische behandeling, de verpleging en de verzorging
van patiënten.

Het ziekenhuis wordt in de Wet Ziekenhuisvoorzieningen gedefini-
eerd als een inrichting, waarin personen worden opgenomen voor
het ondergaan van een genees-, heel- of verloskundig onderzoek of
van een genees-, heel-, of verloskundige behandeling. Deze om-

schrijving gaat voorbij aan de poliklinische funktie van het zieken-
huis: poliklinische patiënten worden onderzocht en behandeld
zonder dat zij in het ziekenhuis worden „opgenomen". Een ander
bezwaar tegen de omschrijving is dat de verplegings- en verzorgings-
funktie van het ziekenhuis geheel over het hoofd worden gezien.

Wij zullen hieraan verder aandacht schenken in de paragrafen, waar-
in de maatschappelijke funktie en de doelstellingen van het zieken-
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huis aan de orde komen.
Wij beperken ons in onze studie tot de algemene ziekenhuizen. Wij cite-
ren de omschrijving van de Werkcommissie „Korte Termijn" van het
College voor Ziekenhuisvoorzieningen. „Ziekenhuizen zijn instellingen
waarin geneeskundig onderzoek en behandeling, revalidatie, verpleging
en verzorging worden aangeboden aan patiënten die dagelijks medische
hulp nodig hebben op specialistisch niveau".22

Wij gaan ervan uit dát hier het algemeen ziekenhuis bedoeld is, om-
dat deze begiipsbepaling staat in het hoofdstuk betreffende alge-
mene ziekenhuizen; andersoortige instellingen worden elders gede-
finieerd.
In de door het Ziekenhuisinstituut gepubliceerde ziekenhuisatlas
van Nederland 1970 worden de instellingen van intramurale gezond-
heidszorg verdeeld in drie sektoren: ziekenhuizen, psychiatrische
instellingen van verpleegtehuizen. De sektor ziekenhuizen is onder-
verdeeld in: algemene, akademische, kategorale ziekenhuizen en
sanatoria. Ook de drie laatstgenoemde groepen blijven hier buiten
beschouwing.
Wij achten het raadzaam om ons tot de algemene ziekenhuizen te
bepalen. Voorzover er in andere instellingen sprake is van afwijken-
de omstandigheden - men denke aan de afzonderlijke wettelijke
regeling voor de akademische ziekenhuizen en aan de verblijfsduur
van patiënten in sanatoria - zouden deze telkens apart belicht
moeten worden, hetgeen de duidelijkheid niet ten goede zou komen.
Dit neemt niet weg dat tal van konstateringen en veronderstellingen,
konklusies en aanbevelingen mutatis mutandis op andere instellin-
gen dan algemene ziekenhuizen van toepassing zullen zijn.

Voor een juiste afbakening van het algemeen ziekenhuis ten opzichte
van akademische, kategorale ziekenhuizen en sanatoria is een typering
van deze laatste drie van belang.

Akademische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die in sterke mate
verbonden zijn aan de fakulteiten der geneeskunde van universitei-
ten. „Het academisch ziekenhuis onderscheidt zich hierin van de al-
gemene ziekenhuizen, dat de medische staf wordt gevormd door
personen die primair zijn aangesteld bij de universiteit en uit dien
hoofde een taak hebben tot het geven van wetenschap~elijk onder-
wijs en het doen van wetenschappelijk onderzoek". ~ Ons land
telt zeven algemene akademische ziekenhuizen en drie kategorale
akademische ziekenhuizen. Kategorale, ook wel specialistische of
speciële ziekenhuizen genoemd, zijn instellingen waar men genees-
kundige hulp verleent voor bepaalde ziekten of voor ziekten die
bij bepaalde leeftijden voorkomen. De zorg betreft daar speciale ka-
tegoriën patiënten. Men denke aan een kliniek waar alleen patiënten
met oogaandoeningen worden behandeld of aan een kinderzieken-
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huis.24 De ziekenhuisatlas van 1970 vermeldt 57 kategorale zieken-
huizen.
Sanatoria zijn herstellingsoorden, waar men, vaak in kombinatie met
specialistische ziekenhuisafdelingen, bepaalde ziekten behandelt.
Volgens de opgave van de ziekenhuisatlas telde ons land in 1970
17 sanatoria.

Om een beeld te krijgen van het onderzoeksveld dat wij bestrijken ver-
schaffen wij tenslotte nog enig cijfermateriaal over algemene ziekenhui-
zen.

Volgens de ziekenhuisatlas 1970 telde Nederland in dat jaar 205
algemene ziekenhuizen met in totaal 57.624 bedden.25
Door de Sectie Economie van het Nationaal Ziekenhuisinstituut is
de Statistiek Personeelssterkte per 31 december 1970 gepubliceerd.
Het personeelsbestand van ziekenhuizen is van belang in verband
met de toepasselijkheid van de Wet op de ondernemingsraden 1971,
die een aantal van 100 personeelsleden in loondienst als grens stelt
voor het instellen van een ondernemingsraad. Vastgesteld kan wor-
den, dat in nagenoeg alle ziekenhuizen de wettelijke verplichting
zal bestaan een ondernemingsraad in het leven te roepen. De gemid-
delde personeelssterkte per 100 bezette bedden in algemene zieken-
huizen bedroeg in 1970 voor het personeel in loondienst 142,4.
Voor de kategorie ziekenhuizen met minder dan 150 bedden - wel-
ke in 1970 39 instellingen telde - is de gemiddelde personeelssterk-
te van personeel in Ioondienst per 100 bedden 122. Alleen zieken-
huizen met beduidend minder dan 100 bedden zullen derhalve waar-
schijnlijk niet voldoen aan de norm, welke in de Wet op de onder-
nemingsraden is gesteld.25

2. Kenmerken van het ziekenhuis
Zoals wij in het vorige hoofdstuk trachtten een totaalbeeld van de onder-
neming te verkrijgen door een aantal kenmerkende aspekten de revue te
laten passeren, zo willen wij in deze paragraaf voor het ziekenhuis het-
zelfde doen. Om in het volgende hoofdstuk de vraag te kunnen beant-
woorden of het ziekenhuis als een onderneming kan worden beschouwd,
proberen wij zoveel mogelijk aan dezelfde aspekten aandacht te beste-
den: de maatschappelijke kontekst, de doelstellingen, de interne struk-
tuur, de marktpositie, de financiering en de publieke verantwoording.
2.1. Het ziekenhuis in het maatschappelijk bestel
Een belichting van de maatschappelijke positie van het ziekenhuis sluit
rechtstreeks aan bij onze beschouwingen over de gezondheidszorg in het
algemeen in de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk.

Over de plaats van de gezondheidszorg in onze samenleving lezeri
wij in de Volksgezondheidsnota 1966:
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„De volksgezondheid is in het maatschappelijk geheel van zeer gro-
te betekenis te achten. Niet alleen omdat de functionering van de
maatschappij als geheel slechts mogelijk is wanneer de burgers licha-
melijk en geestelijk voor hun taak in de maatschappij zijn berekend,
doch bovenal omdat het lichamelijk en geestelijk welbevinden van
de individuele mens in zo grote mate bepalend is voor zijn persoon-
lijk geluk, terwijl de volksgezondheid op haar beurt dat lichamelijk
en geestelijk welbevinden in hoge máte bepaalt. De noodzaak van

dit streven is in zo sterke mate in het maatschappelijk bewustzijn
doorgedrongen, dat in de na-oorlogse periode steeds meer is ge-

sproken van een recht op gezondheid als sociaal grondrecht. Ook

qua maatschappelijke activiteit is de volksgezondheid van grote be-

tekenis te achten. Een zeer groot aantal instellingen en personen
zet zich in voor dit stuk maatschappelijk dienstbetoon, hetwelk ook

voor de functionering van de volkshuishouding van groot econo-
misch belang is".27
In deze beschouwing is een drietal funkties van de gezondheidszorg
in het maatschappelijk bestel te onderkennen: dienstbetoon aan de

individuele mens en daardoor aan de maatschappij als geheel en een

sociaal-ekonómische funktie, onder meer als belangrijke bron van

werkgelegenheid.
De Nederlandse gezondheidszorg, inzonderheid de institutionele, traditio-
neel het werkterrein van partikulieren, draagt nog steeds het stempel van

het partikulier initiatief.
De gehele historie van het ziekenhuiswezen ademt, zoals wij in het
kort aangaven, de sfeer van partikuliere bemoeienis. Tot op de dag
van vandaag, zo lezen wij bij De Jong: „Binnen het kader van de
ontwikkeling van medische wetenschap, van opleidingen, van tech-
niek, van welvaart en van wetgeving (.....) benut het particulier ini-
tiatief allekansen, die het geboden worden. De Nederlandse zieken-
huizen hebben zich ontwikkeld tot téchnische centra, waarin vele
disciplines samenwerken en met behulp van de modernste appara-
tuur een gedifferentieerde dienstverlening verstrekken, welke aan
de thans gangbare eisen voldoet. Feitenmateriaal daaromtrent vindt
men in de groei van het ziekenhuispotentieel, de voortgaande spe-
cialisatie (.....) en de toeneming van kwaliteit en aantal van para-
medisch geschoolden enz. Een positieve uitspraak omtrent de kwa-
liteit van de. dienstverlening kan men ontlenen aan een internatio-
nale vergelijking van bereikte gemiddelde levensduur en aan de be-
schikbare morbiditeits- en mortaliteitscijfers.
Het is verantwoord als gegeven te aanvaarden, dat onze geïnstitutio-
naliseerde ziekenhuiszorg - overwegend berustend op het particu-
lier initiatief - er tot op heden zowel in kwantitatief als kwalitatief
opzicht in is geslaagd een goed niveau van ziekenhuisdienstverle-
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ningsactiviteit te realiseren.
De Nederlandse ziekenhuissituatie wordt in haar externe organisa-
torische structuur gekenmerkt door de dominerende betekenis van
het particulier initiatief".28

De belangrijke inbreng van partikulieren houdt niet tevens in dat de over-
heid zich met de sektor gezondheidszorg in het geheel niet bemoeit. In-
tegendeel, sedert de Tweede Wereldoorlog is een toenemende overheids-
invloed merkbaar.

De centrale overheid claimt blijkens de toelichting bij de rijksbegro-
ting voor volksgezondheid en milieuhygiëne voor het dienstjaar
1975 een steeds verdergaande greep op de gezondheidszorg:
„In de Structuurnota Gezondheidszorg, die onlangs aan de Staten-
Generaal is aangeboden, wordt gesteld dat de centrale overheid de
algemene verantwoordelijkheid draagt voor een goed gestructureerd,
democratisch en efficiënt werkend stelsel van gezondheidsvoorzie-
ningen. Deze algemene verantwoordelijkheid komt naast de vast-
stelling van de hoofdlijnen van het beleid met name tot uitdruk-
king in de belangrijkste plaats, die de regionalisatie of functionele
decentralisatie als algemeen ordeningsprincipe voor de uitvoering
van de zorgverlening in de toekomstige structuur zal innemen. Het
huidige beleid op het terrein van de gezondheidszorg kan als gevolg
van het ontbreken van duidelijke structuren niet anders dan ver-
brokkeld zijn en mede daardoor is de directe zeggenschap van de
centrale overheid onvoldoende.
In iinancieel opzicht zijn slechts enkele procenten van de totale uit-
gaven voor de gezondheidszorg opgenomen op de rijksbegroting en
onder rechtstreekse controle van de centrale overheid (.....). In de
meeste gevallen worden andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld
de ziekenhuizen, gefinancierd en gereguleerd door een stelsel van
wettelijke regelingen - ziektekostenverzekeringswetten, de Wet
ziekenhuisvoorzieningen, de Wet ziekenhuistarieven - dat de direc-
te betrokkenheid van de centrale overheid beperkt en slechts de be-
slissingen van algemeen belang aan het departement van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne voorbehoudt".~9
Is de taak van de overheid op het gebied van de gezondheidszorg
lange tijd als een ordenende en regulerende beschouwd~, het lijkt
erop, dat zij zich een beheersende rol wil gaan aanmeten. Sprekend
over de toenemende overheidsinvloed is de verleiding groot een blik
over zee te werpen naar de National Heaith Service in Engeland.
De reden om dit niet te doen is - behoudens dat wij de grenzen van
ons onderzoekterrein zouden overschrijden - gelegen in de overwe-
ging, dat twee op geheel eigen wijze tot stand gekomen stelsels zich
niet ongestraft in een schetsmatig overzicht laten vergelijken.~l
Bovendien is onze indruk, dat weinigen in Nederland de invoering
van een eigen variant op het Engelse stelsel bepleiten.~2
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De ordenende taak van de overheid manifesteerde zich voor het zieken-
huiswezen onder andere in de meer genoemde recentelijk tot stand ge-
komen Wet ziekenhuisvoorzieningen.33 Het voornemen bestaat om deze
te integreren in een Wet gezondheidsvoorzieningen, die een algehele plan-
ningvan de gezondheidszorg en een onderlinge afstemming van intramu-
rale en extramurale vaorzieningen beoogt.

De Wet ziekenhuisvoorzieningen regelt in hoofdzaak de opzet van
een gesystematiseerde ziekenhuisplanning. Het streven naar regio-
nalisatie van de gezondheidszorg fungeert daarbij als spil. Pleitbe-
zorger van het eerste uur voor regionalisatie was Stolte. Op basis
van ervaringen in andere landen - van van overheidswege opgelegde
regionalisatie tot spontane regionale samenwerking met als tussen-
variant de regionalisatie als planningsinstrument van de overheid -
wees hij op de mogelijkheid om ook in Nederland de regio als uit-
gangspunt voor de planning te nemen.~ We vinden deze filosofie
terug in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp ziekenhuis-
bouw, voorloper van de Wet ziekenhuisvoorzieningen:
„Het wetsontwerp gaat ervan uit, dat op regionale basis de behoef-
te en de mogelijkheden het beste worden afgewogen en daar het
beste rekening kan worden gehouden met de plaatselijke factoren,
terwijl ook vanuit regionaal niveau een eerste opzet van een onder-
ling goed afgewogen systeem van goed op elkaar aansluitende voor-
zieningen het beste kan worden opgesteld".~5 De wetgever acht
het provinciaal bestuur de aangewezen instantie om deze eerste op-
zet van de verschillende regio's te bundelen in een provinciaal plan.
De provinciale plannen worden vervolgens samengesmeed tot een
landelijk ziekenhuisplan, dat voor hoogstens vijf jaar geldt en tus-
sentijds kan worden herzien.

Regionalisatie is ook een van de sleutelbegrippen in de Structuurnota
Gezondheidszorg,~6 die staatssekretaris Hendriks in augustus 1974 uit-
bracht.

De nota omschrijft regionalisatie als de indeling van het land in ge-
bieden, waarbinnen een overzichtelijk en samenhangend stelsel van
gezondheidszorgvoorzieningen functioneert. Uit dé nota valt af te
leiden, dat met de regionalisatie een drietal doeleinden wordt ge-
diend.
„Het op elkaar afstemmen van de voorzieningen via een onderling
structureel en functioneel verband en de besturing en de beheer-
sing daarvan kan het beste plaatsvinden zo dicht mogelijk bij het
werkvlak binnen een beperkte geografisch kader. (.....) Ook om an-
dere redenen echter dient gestreefd te worden naar een regionalisa-
tie van de gezondheidszorg.
Door de regionalisatie zullen niet alleen de bereikbaarheid en de con-
tinui'teit van de gezondheidszorg worden bevorderd, maar zal ook
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de betrokkenheid van de bevolking bij (de ontwikkeling van) die
zorg daadwerkelijk mogelijk gemaakt kunnen worden".3r
Met regionalisatie wordt in de optiek van de nota derhalve beoogd
afstemming van de voorzieningen, bereikbaarheid en kontinui'teit
van de zorg en demokratisering.

Een tweede belangrijk principe, waarop de regeringsplannen met betrek-
king tot herstrukturering van de gezondheidszorg zijn gebaseerd, is de
echelonnering. „Om te komen tot ordening van de afzonderlijke voor-
zieningen dient de gezondheidszorg in een aantal echelons te worden on-
derverdeeld. Onder echelon wordt verstaan een sector van de gezond-
heidszorg die voorzieningen omvat die globaal gesproken dezelfde func-
tionele kenmerken en gerichtheid vertonen".

Het eerste door de nota genoemde doel van de echelonnering is
'wederom afstemming. „Aldus kan een geintegreerd systeem van
voorzieningen worden opgezet en is het mogelijk te komen tot een
goede afstemming van de capaciteiten van de onderscheiden voor-
zieningen op elkaar. Een voordeel van echelonnering is voorts de
mogelijkheid tot stroomlijning en rationalisering van de administra-
tieve en anderszins steunverlenende diensten. (.....) Voor de hulp-
behoevende zal de echelonnering bovendien de weg moeten aange-
ven door het uitgestrekte gebied van de gezondheidszorg".~
Kriterium voor de indeling in echelons is de mate van specialisatie
van de voorzieningen. Op grond van dit kritérium vindt men in de
literatuur verschillende indelingen verdedigd in drie, vier of soms
meer echelons. De Structuurnota Gezondheidszorg onderscheidt
slechts twee echelons. Het eerste echelon omvat alle nie.t gespecia-
liseerde voorzieningen. Zij zijn primair gericht op het individu en
omvatten zowel lichamelijke als geestelijke aspekten van de ge-
zondheidszorg. De huisarts neemt in dit echelon een centrale posi-
tie in. „Wil de huisarts zijn centrale plaats in het eerste echelon vol-
ledig waar kunnen maken, dan zal hij horizontaal en verticaal moe-
ten kunnen functioneren. Horizontaal zal hij interdisciplinair werk-
zaam moeten zijn, bij voorkeur in samenwerkingsverband, met de
deskundigen van de geestelijke gezondheidszorg en met andere wer-
kers in de welzijnszorg. In dit verband kan worden gewezen op de
mogelijkheden tot samenwerking in wijkgezondheidscentra.
Verticaal zal de huisarts open verbindingen (communicatiekanalen)
moeten onderhouden, enerzijds met de openbare gezondheidszorg,
anderzij:ds met andere specialisten en de ziekenhuizen en met de ge-
specialiseerde voorcieningen op het terrein van de geestelijke volks-
gezondheid, waarheen hij zo nodig kan verwijzen".
Toegang tot de voorzieningen van het tweede echelon is in beginsel
slechts mogelijk via het eerste echelon. Het tweede echelon valt,
naar de indeling van de nota, uiteen in de sektor geestelijke gezond-
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heidszorg en de somatische sektor.
Keren we terug naar het ziekenhuis dan kunnen we vaststellen, dat de
Structuurnota uitdrukking geeft aan de opvatting, dat de intramurale
sektor in de gezondheidszorg een te preponderante positie inneemt.

In de nota wordt een tiental knelpunten in de gezondheidszorg ge-
signaleerd: het orttbreken van instrumenten voor kostenbeheersing,
gebrek aan funktionele samenhang, verbrokkelde en onoverzichte-
lijke financiering, het ontbreken van samenwerking tussen de ge-
zondheidszorg en andere welzijnsvoorzieningen, onevenwichtighe-
den in het totale stelsel alsook in de intramurale sektor, problemen
bij de organisatie van de voorzieningen, onvoldoende spreiding ín
met name de geestelijke gezondheidszorg, de behoefte aan afstem-
ming van de opleidingen en tenslotte onvoldoende inspraak van de
bevolking in de ontwikkeling van de gezondheidszorg en in het
funktioneren van de voorzieningen.
In het hoofdstuk beleidsvoornemens lezen we: „Reeds eerder in de-

ze nota is er op gewezen, dat de intrumurale gezondheidszorg, en

met name dan de algemene ziekenhuizen, door een aantal oorzaken

in het verleden ten opzichte van de overige sectoren te veel nadruk
heeft gekregen.
Te eenzijdig werd de nadruk gelegd op de specialistische intramurale
zorg, mede ten koste van de extramurale voorzieningen. Deze scheef-

groei zal in de komende jaren rechtgetrokken moeten worden. De

intramurale sector zal afgeremd en afgebouwd moeten worden met
een gelijktijdige versterking van het eerste echelon. In de komende
jaren zal de beddencapaciteit van de algemene ziekenhuizen gelei-

delijk aan teruggebracht moeten worden tot de zgn. 40~0o norm".~9

De nota is met een mengeling van waardering en kritiek ontvangen. De

diskussies over de herstrukturering van de gezondheidszorg op basis van

de nieuwe gezichtspunten is pas op gang gekomen. In hoeverre de struk-
tuurvoorstellen van de staatssekretaris in werkelijk beleid zullen worden
vertaald, laat zich moeilijk voorspellen.

In de kringen van de gezondheidszorg vormde de Structuurnota na
haar verschijning een belangrijk onderwerp van gesprek.`~ Hoorzit-
tingen van de vaste Kamerkommissie voor de Volksgezondheid von-
den plaats op 25 en 28 oktober 1974, waarbij 35 organisaties op
het gebied van de gezondheids- en welzijnszorg aan het woord kwa-
men.41
De ideeën van de regering met betrekking tot de herstrukturering
kunnen bepaald niet als gemeengoed worden beschouwd. Niette-
min wordt reeds een eerste aanzet gegeven van de versterking van
de ~ zogenaamde eerste lijn, de voorzieningen waarmee de patiënt
het eerst te maken krijgt. Bij de behandeling van de volksgezond-
heidsbegroting voor het dienstjaar 1975 werden daartoe door de
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Tweede Kamer twee moties aangenomen, één waarin in het alge-
meen werd aangedrongen op versterking van de eerstelijnsgezond-
heidszorg en één waarin werd gevraagd zo snel mogelijk 25 wijkge-
zbndheidscentra en andere samenwerkingsvormen in het eerste eche-
lon tot stand te brengen.42

Onze beschouwingen over het ziekenhuis in het maatschappelijk bestel
spitsten zich toe op het maatschappelijk kader, waarbinnen de zieken-
huizen funktioneren. De volgende paragrafen, waarin de doelstellingen
en het public utility karakter van ziekenhuizen aan de orde komen, be-
lichten evenzeer aspekten van hun plaats in het maatschappelijk bestel.
2.2. De doelstellingen van het ziekenhuis
„De voornaamste doelstelling van het ziekenhuis is, om die geneeskundige
behandeling te geven, welke de optimale kansen tot herstel en revalide-
ring biedt en welke behandeling niet elders gegeven of beter gegeven kan
worden".

Deze uitspraak is van Muntendam. Het bieden van optimale kansen
tot herstel, zo meent Muntendam, hoeft niet in te houden, dat elk
ziekenhuis een volledig pakket van geneeskundige diensten biedt.
Een en ander moet in overeenstemming zijn met de, soms betrek-
kelijke, mogelijkheden van een ziekenhuis. Met de behandeling el-
ders doelt hij op de polikliniek en de woning. De polikliniek hoort
weliswaar bij het ziekenhuis, maar, zo merkt 1bÍuntendam op: „Geen
patiënt behoort te worden opgenomen, die poliklinisch kan worden
behandeld, geen zieke behnort langer in het ziekenhuis te verblij-
ven als de behandeling poliklinisch kan worden voortgezet".4~ In dit
verband herinneren wij nog eens aan de omschrijving van het zieken-
huis in de Wet ziekenhuisvoorzieningen: een inrichting ,waarin per-
sonen worden opgenomen voor het ondergaan van een genees-, heel-
of verloskundig onderzoek of van een genees-, heel- of verloskundi-
ge behandeling.
Wij wezen er reeds op dat deze omschrijving voorbij ziet aan de poli-
klinische funktie van het ziekenhuis.~`f

De definitie van de Wet ziekenhuisvoorzieningen gewaagt alleen van on-
derzoek en behandeling. De vraag is echter of ook de verpleging van de
opgenomen patiënten niet tot de doelstelling van het ziekenhuis moet
worden gerekend.

Men kan zich op het standpunt stellen, dat het ziekenhuis als doel
heeft medisch onderzoek en medische behandeling en dat de ver-
pleging daartoe slechts een noodzakelijke voorwaarde is. Ook zou
men kunnen zeg~en, dat in de kwalifikatie „behandeling" de ver-
plegingsfunktie van het ziekenhuis ligt opgesloten. Bovengenoem-
de definitie maakt deze uitleg wat twijfelachtig door te spreken
over „genees-, heel- of verloskundige behandeling", tenzij men on-
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der deze behandeling niet alleen de puur medische verrichtingen
begrijpt, maar ook de overige faciliteiten, die bij het verblijf in het
ziekenhuis worden verleend.
Wij neigen ertoe de verpleging niet louter te zien als voorwaarde
voor de medische verrichtingen in het ziekenhuis.
De verpleging van personen, die voor medisch onderzoek en medi-
sche behandeling zijn opgenomen, beschouwen wij als een element
van de hoofddoelstelling van het ziekenhuis.
Zo ook een werkgroep, die zich in het begin van de zestiger jaren
heeft beziggehouden met een studie over de struktuur van het zie-
kenhuis:
„Het huidige ziekenhuis stelt zich ten doel aan zieken medisch bij-
stand te verlenen en moet hen derhalve ook verplegen. Er zijn twee
fundamentele diensten, nl. de medische dienst en de verplegings-
dienst, want deze diensten betreffen onmiddellijk de patiënt. Er
zijn andere diensten, die de zojuist genoemde bijstaan, mogelijk
maken of er de voorwaarden voor scheppen, zoals b.v. de huishou-
delijke dienst, de technische dienst, de economische dienst.....".45
Ook in deze visie vervult de verpleging niet louter een voorwaarde-
scheppende maar een essentiële funktie in het ziekenhuis.

Naast behandeling en verpleging heeft het ziekenhuis nog andere funkties.
De voornaamste zijn opleiding en wetenschapsbeoefening, waarnaast ook
nog meer algemene funkties als het verschaifen van werkgelegenheid kun-
nen worden genoemd.

In het kader van opleidingen vervult het ziekenhuis een belangrijke
rol. Dat geldt voor de opleiding tot arts of specialist, maar evenzeer
voor de verplegingsopleiding. Wetenschappelijk onderzoek zou men
welhaast voorwaarde kunnen noemen voor het goed funktioneren
van het ziekenhuis. Van der Meijden ziet in de nevenfunkties van
ziekenhuizen een zekere bedreig:ng voor de hoofddoelstellingen.
Een ziekenhuis, dat specialistenopleídingen verzorgt zal door een
bepaalde kategoríe patiënten worden gemeden, terwijl een andere
„geselecteerde groep patiënten" juist wordt aangetrokken. De we-
tenschapsbeoefening, zo meent Van der Meijden, „geeft een ver-
menging van functies die wel bijzondere grote moeilijkheden ople-
vert voor het economisch beleid in deze ziekenhuizen. Dat instru-
menten, aangeschaft voor de behandeling van patiënten, ook voor
research worden gebruikt, lijkt wel een probleem, maar is het slechts
in geringe mate, zolang deze instrumenten toch voor de patiënten
beschikbaar zijn. Maar via een overbelasting van deze instrumenten
en reserveapparaten die hierdoor noodzakelijk worden naar de appa-
ratuur, uitsluitend ten behoeve van wetenschappelijk werk, is een
stap die ongemerkt geschiedt, ook ongemerkt vaak voor de specia-
list zelf'.46
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De nevenfunkties zullen ongetwijfeld van invloed zijn op het funk-
tioneren van het ziekenhuis. Opleiding en wetenschappelijk onder-
zoek zijn voor het peil van de dienstverlening echter van wezenlijk
belang. Het is ons inziens dan ook niet juist om, zoals Veerman
doet, aan deze funkties een vrijblijvend karakter toe te kennen.
„Op het ziekenhuis rust de plicht om aan het verzorgingsgebied
een zo verantwoord mogelijk pakket van voorzieningen te bieden
ongeacht of dit nu economisch voor- of nadeel voor de instelling
oplevert. Het is daarom beter bij een ziekenhuis een duidelijk onder-
scheid te maken tussen die zaken die zonder meer als een taak moe-
ten worden opgevat en die zaken die een vrijblijvend karakter heb-
ben. Onder deze laatste vallen de zogenaamde nevendoelen als bv.
onderwijsfuncties, public relations, de aard en omvang van het so-
ciale beleid en wetenschappelijk onderzoek".47

Het ziekenhuis is gericht op een zo goed mogelijke behandeling en ver-

pleging. Het dient te zorgen dat de kosten worden gedekt en de kontinui-
teit gewaarborgd wordt. Een winststreven, in de zin als dat voor onderne-
mingen geldt, is niet aanwezig.

De Jong: „Onder de functie van het ziekenhuis, het doel van zijn
activiteit, dient men te verstaan het - in kwantitatieve en kwalita-
tieve zin - zo goed mogelijk voorzien in een maatschappelijke me-
dische en~of verpleegkundige behoefte. ,
Hierbij staat niet tevens het streven naar wirist in de belangstelling.
Gegeven de vorm van sociale zekerheid, welke ons land kent, dient
hieraan te worden toegevoegd, dat het ziekenhuis er voor staat een
volledige kostendekking van zijn activiteiten te verkrijgen. Dit is
echter op zich niet voldoende. De doelstelling van het handelen
geeft richting aan de activiteit, welke actie leiding verlangt, opdat

in een geordend kader de doelgerichtheid van het handelen komt

vast te staan. Naast:de doelbewustheid en doelgerichtheid vormt de
doelmatigheid van het handelen een essentiële voorwaarde, wil de

tot doel gestelde maximale behoeftenbevrediging, met inachtneming
van de beschikbare schaarse middelen, inderdaad worden bewerk-

stelligd"~

2.3. De interne struktuur van het ziekenhuis
Ter vergelijking inet de onderneming wordt hier de interne struktuur van

het ziekenhuis kort gekenschetst. Later komt de ziekenhuisorganisatie,
in het bijzonder de bestuursstruktuur, uitvoerig aan de orde.

In het eerste hoofdstuk van het tweede deel behandelen wij de be-
stuursstruktuur van het ziekenhuis. Daarop vooruitlopend wordt

in deze paragraaf de ziekenhuisorganisatie in grote lijnen belicht.
Het is van belang erop te wijzen dat zich in het ziekenhuis twee or-
ganisatietypen voordoen. Enerzijds is daar de bureaukratische or-
ganisatie, een hiërarchische struktuur met een scherpe bevoegdhe-
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denafbakening, gekenmerkt door strakke regels en procedures.
Daarnaast manifesteert zich de professionele organisatie, waarin de
beoefenaren van een beroep een autonome groep vormen, die ge-
bonden is aan eigen regels en normen. Professies in het ziekenhuis
zijn de medische specialisten en de verpleegkundigen. Met name de
eerste groepering bekleedt in de bureaukratische ziekenhuisorganisa-
tie een bijzondere positie.
Bij deze schets van de organisatiestruktuur van het ziekenhuis beper-
ken wij ons tot de aanduiding van de funktie van de verschillende
geledingen en hun onderlinge samenhang. Hun taken komen verder
in ons onderzoek nog aan de orde.`~

De funktie van de medische specialist in het ziekenhuis is zorg te dragen
voor dát onderdeel van de specialistische behandeling van de patiënt,
waartoe hij bijzondere kennis en kunde heeft verworven en met het oog
waarop hij aan de ziekenhuisorganisatie werd verbonden.5o

Het doel van de aktiviteiten van de medische specialist is patiënten
genezen in het algemeen en hen behandelen op het gebied, waarop
hij gespecialiseerd is in het bijzonder.
Van Wijmen51 onderscheidt in de relatie specialist - ziekenhuis drie
facetten: de individuele relatie tussen specialist en patiënt, de ver-
houding tot de overige specialisten en zijn positie in het ziekenhuïs
als geheel.
Alle houden zij nauw verband met de inschakeling van de specialist
in het totaal van de organisatie. In zijn individuele relatie met de
patiënt vervult de specialist de rol van behandelend geneesheer;
deze kenmerkt zich door de autonomie die aan zijn professioneel
optreden inherent is. Belangrijk is ook de onderlinge verhouding
van de specialisten; deze vindt belichaming in de medische staf. De
relatie tot het ziekenhuis tenslotte bepaalt de plaats van de specia-
list in het hiërarchisch systeem.

De specialisten gezamenlijk maken deel uit van de medische staf die, zou
men kunnen zeggen, een brugfunktie vervult tussen professie en bureau-
kratie.

Bij Stolte vinden we daar aanwijzingen voor: „De functie van de
medische staf reikt veel verder (dan het houden van wetenschappe-
lijke besprekingen en het uitwisselen van klinische ervaringen; v.W.).
Het eigenlijke doel is de verzekering voor iedere patiënt in het zie-
kenhuis van een adequate behandeling. De staf zal daartoe alles in
het werk moeten stellen voor de co~rdinatie van en het toezicht op
de geneeskundige werkzaamheid in het ziekenhuis, zowel in tech-
nisch als in ethisch opzicht. Het betreft hier in feite een institutio-
nalisering van de professionele normen en verplichtingen binnen
het organisatorische ziekenhuisverband".52
De funktie van de medische staf in het ziekenhuis valt als een vier-
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ledige te omschrijven: het vemchten van kontrole binnen de pro-
fessie, het afleggen van verantwoording daaromtrent aan in de eerste
plaats het ziekenhuis, het adviseren van beleidsvoerende instanties
binnen het ziekenhuis en het behartigen van de belangen van de staf-
leden.
Voor het goed funktioneren van de staf is het van belang dat ver-
bondenheid van een specialist aan het ziekenhuis het lidmaatschap
van de staf inet zich meebrengt. Het verdient aanbeveling dat men
beschikt over een stafreglement, dat de positie van de staf in het zie-
kenhuis, de rechten en verplichtingen van staf en individuele leden
omschrijft en procedure-regels bevat betreffende de verkiezing van
het stafbestuur en de vergaderorde.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat in de praktijk ook specialisten-

'niet-medici, zoals klinisch-chemici en apothekers, deel uit maken
van de medische staf. Hun nauwe betrokkenheid bij het medisch
behandelingsproces verklaart hun deelname aan het professioneel
toetsingsorgaan.

Binnen de bureaukratische struktuur van het ziekenhuis is er allereerst
het bestuur, dat onder de huidige omstandigheden als beleidsbepalende
instantie fungeert.

Wij benadrukken dat het ons hier gaat om een funktionele typering
van de verschillende organen of geledingen binnen de ziekenhuisor-
ganisatie. Wij referen voor wat de funktie van het ziekenhuisbestuur
betreft aan de hierna nog te bespreken rechtsvormen van ziekenhui-
zen, de stichting en de vereniging en abstraheren ons hier van de be-
leidsinvloed, die besturen in de praktijk hebben.
De signatuur van het huidige ziekenhuisbestuur wordt in belangrijke
mate bepaald door het public-utility karakter van het ziekenhuis.
Op het kruispunt tussen ziekenhuis en maatschappij zit het bestuur,
dat in de maatschappij de belangen van het ziekenhuis verdedigt en
in het ziekenhuis wordt geacht de gemeenschap te representeren.
Met de woorden van Wiebenga: „Het bestuur kan beschouwd wor-
den als de exponent van de maatschappij die zich nationaal of lo-
kaal een ziekenhuisvoorziening heeft gecreëerd als deel van de tota-
le gezondheidszorg. Het heeft de vinger op de pols van het maat-
schappelijk gebeuren. Ten aanzien van de beleidsvoorbereiding en
het beleid brengt het zijn stem in vanuit die hoek".5~

Is de funktie van het bestuur van het ziekenhuis die van het vaststellen
van het beleid, de direktie richt haar aktiviteit op de beleidsvoorberei-
ding en -uitvoering; zij is als zodanig verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken in het ziekenhuis.

We vinden deze visie terug bij Vollebergh, die het bestuur om-
schrijft als de hoogste instantie in het ziekenhuis, verantwoorde-
lijk voor het algemeen beleid en die aan de direktie de dagelijkse
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leiding in het ziekenhuis toebedeelt als direkte vertegenwoordiger
van het bestuur.
Het bestuur, aldus Vollebergh, draagt zijn verantwoordelijkheid al-
leen in algemene zin, omdat het alle uitvoerende taken delegeert.
„De verantwoordelijkheid van het bestuur blijft daardoor ook wat
vaag, met name waar het gaat om medische aangelegenheden, ten
aanzien waarvan de medische specialisten - zij het niet de enige -
inbreng hebben, die berust op hun specifieke verantwoordelijkheid
voor de individuele patiënt".
Ten aanzien van de direktie merkt hij op: „De direktie is primair
verantwoordelijk voor de formulering van het algemeen beleid, in
samenwerking met de andere daarbij betrokken instanties binnen
het ziekenhuis. Bij dit algemeen beleid gaat het vooral om de formu-
lering van de doelstellingen van het ziekenhuis, om de behartiging
van de belangen van de daarin opgenomen patiënten en van de ge-
zondheidszor~ in het algemeen en om het goed functioneren van het
ziekenhuis".5~

Naast de medische specialisten vervullen ook anderen bij de behandeling
van de patiënt een funktie: de researchafdelingen en laboratoria, de para-
medische afdelingen en de apotheek.
Zij maken met de medische specialisten deel uit van de medische dienst,
een organisatorische entiteit die in de literatuur overigens nauwelijks als
zodanig naar voren komt.

De funktie van de hier bedoelde onderdelen van de medische dienst
is bijgedragen tot de behandeling. Researchafdelingen, laboratoria,
paramedici en apotheek zijn op hun manier evenzeer „specialistisch"
werkzaam. Voor hun bijdrage in het behandelingsproces dragen zij,
ongeacht de primaire verantwoordelijkheid van de behandelende
arts, een eigen verantwoordelijkheid. Zoals we nog zullen zien heeft
de aansprakelijkheid van de arts een specifiek aksent vanwege zijn
rechtstreekse juridische relatie met de patiënt.
Dat de medische dienst in de ziekenhuisorganisatie nauwelijks ge-
stalte heeft gekregen valt wel te verklazen. Het aksent ligt op de me-
dische staf als orgaan, dat verantwoordelijkheid draagt voor het tota-
le peil van medische zorg en mede-verantwoordelijk is voor de indi-
viduele medische behandeling. Voorts zijn de bedoelde sektoren
van de medische dienst veelal „vertegenwoordigd" in de medische
staf via de artsen, die er de leiding over hebben. Men denke aan een
revalidatie-arts, die hoofd is van de paramedische afdelingen. Ten-
slotte maken, zoals eerder opgemerkt, niet-artsen, die tot de medi-
sche dienst behoren, als klinisch-chemici en apothekers, vaak deel
uit van de medische staf, juist op titel van hun bijdrage aan het be-
handelingsproces. Onder deze omstandigheden zou een naast de
medische staf afzonderlijke funktionerende medische dienst, als zij
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al levensvatbaarheid zou hebben, weinig doelmatig zijn. Daarmee
is niet gezegd, dat deze situatie in alle opzichten bevredigend is. In
het vervolg van onze studie zal blijken dat wij de medische dienst
liever een wat meer geaksentueerde funktie in de ziekenhuisorgani-
satie zouden willen geven, terwijl wij het zwaartepunt bij de medi-
sche staf ineer gelegd zouden willen zien in de interne toetsings-
funktie.

Een uiterst belangrijke funktie in het ziekenhuis vervult de verplegings-
dienst.

Van het begrip verpleging zijn diverse definities gegeven.
Giesberts noemt er enkele in zijn skriptie in het kader van de op-
leiding aan de Hogere School voor Verplegenden.55
Mereness en Karnosh omschrijven verplegen als „elke therapeuti-
sche aktiviteit - binnen de beroepsbegrenzing van de verplegende
- onder leiding van een arts, die erop gericht is om de patiënt weer
de rol te kunnen laten vervullen van zelfstandig funktionerende per-
soonlijkheid of hem te helpen gedurende de rest van zijn leven zo
goed en zo komfortabel mogelijk te leven".56
Kernachtiger is de omschrijving van Veraart: „Verplegen is het zelf-
standig begeleiden, door daartoe opgeleide krachten, van de patiënt
op weg naar zijn herstel".57
Beide definities, die overigens geënt zijn op de verpleging in de
psychiatrische sektor, gaan naar onze mening tezeer voorbij aan de
twee essentieel verschillende aspekten van de verplegingsaktiviteit:
de verrichtingen, die ressorteren onder de verpleegkundige beroeps-
uitoefening enerzijds en de medische handelingen anderzijds, die de
verplegende zelfstandig respektievelijk in opdracht uitvoert in het
kader van de begeleiding van de patiënt naar zijn herstel. Mereness
en Karnosh belichten te sterk de funktie van behandelingsassisten-
tie, terwijl de nadruk bij Veraart valt op het zelfstandig professio-
neel optreden.

Evenals de funktie van de medische dienst is die van de verplegingsdienst
een rechtstreekse resultante van de doelstelling van het ziekenhuis: on-
derzoek, behandeling en verpleging van patiënten.

De medische dienst bepaalt zich tot onderzoek en medische behan-
deling; naast haar aandeel in deze laatste houdt de verplegingsdienst
zich professioneel met de verpleging bezig. Vloeit uit de funktie van
de verplegingsdienst in het ziekenhuis reeds een afzonderlijke posi-
tie binnen de organisatie voort, de ontwikkelingen van het verpleeg-
kundig beroep naar professie in de eerder aangeduide zin manifes-
teren zich steeds duidelijker.58 Smal noemt vijf kriteria, die voor
professies gelden: een beroepsaanduiding, een beroepsvereniging,
een beroepsopleiding, een beroepskode en een wettelijke bescher-
ming.
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Hij ziet in zijn opsomming een zekere volgorde: „Deze hier vermel-
de vijf criteria zijn te beschouwen als stadia in het professionalisa-
tieproces. Vele beroepen zoals het verpleegstersberoep bevinden
zich ergens onderweg; het verpleegstersberoep is (nog) geen voor-
beeld van een onaantastbaar voltooide professionalisatie zoals het
artsenberoep. Dit blijkt onder meer uit de kwetsbaarheid van dit
beroep, uit een zeker gemis aan verantwoordelijkheid en autonomie
bij de beroepsuitoefening".~
Als het professionalisatieproces, waarvan Smal gewaagt, afgerond
zal worden met de totstandkoming van een wettelijke regeling met
betrekking tot de beroepsuitoefening van verpleegkundigen, zullen
de posities van medische en verpleegkundige professionalisten in
het ziekenhuis toch niet helemaal parallel lopen. Voor beide katego-
rieën zal, evenals nu, de aan de professie ontleende autonomie ge-
waarborgd moeten worden; de bijzondere positie ontlenen de me-
dische specialisten evenwel aan hun juridische relatie met patiënt
en ziekenhuis.

De overige diensten in het ziekenhuis hebben een voorwaardenscheppen-
de funktie. Wij zouden de overige diensten willen onderscheiden in het
financiëel-ekonomisch en administratief apparaat, de huishoudelijke of
civiele dienst en de technische dienst.

Deze diensten geven tezamen gestalte aan het ziekenhuisbedrijf,
dat de medische en verplegingsdienst in staat stelt de patiënt te be-
geleiden naar zijn herstel.
Het financiëel-ekonomisch apparaat voorziet de beleidsinstanties
van materiaal voor de bedrijfsvoering. De funktie van de daarmee
samenhangende ~administratie is het verzamelen en registreren van
gegevens ten behoeve van onderzoek, behandeling en verpleging
enerzijds en het management van het ziekenhuis als bedrijf ander-
zijds. De uitoefening van de verschillende facetten van deze funktie
vindt dan ook verspreid over het géhele ziekenhuis plaats.
Naast de behandeling en verpleging neemt de huishoudelijke of civie-
le dienst een gedeelte van de verzorging van de patiënten voor haar
rekening en voorts omvat haar funktie de zorg voor hygiëne van ge-
bouw en inventaris.
De funktie van de technische dienst kan worden omschreven als de
zorg voor alle technische aspekten van het ziekenhuisbedrijf, zoals
onderhoud en reparaties aan inventaris en gebouwen, energievoor-
ziening en dergelijke. De belangrijkste aktiviteit van de technische
dienst ligt echter op het vlak van de zorg voor de vele en vaak vitale
apparatuur, die in het ziekenhuis met het oog op onderzoek en be-
handeling voorhanden dient te zijn.

2.4. Het public utility karakter van ziekenhuizen
Het ziekenhuis strekt ten algemenen nutte. Het recht van eenieder op
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gezondheidszorg en de behoefte van de maatschappij aan optimale medi-
sche voorLieningen stempelen de ziekenhuisdienstverlening tot een zaak,
die mede het algemeen belang raakt.

De vergelijking met het openbaar nutsbedrijf wordt vaak gemaakt.
Voorzieningen in de kollektieve sfeer, zoals wegenaanleg, milieu-
beheersing, waterhuishouding en niet te vergeten onderwijs, worden
tot de aandachtssfeer van de overheid gerekend. Deze roept, vaak
in samenwerking met partikulieren, instellingen in het leven om
voor de dienstverlening op deze terreinen zorg te dragen of treft de
geëigende voorzieningen met behulp van de diensten van partikulie-
ren. In het geval van voorzieningen, waarover eenieder de beschik-
king moet kunnen hebben, zoals gas, water, electriciteit, post, tele-
foon, openbaar vervoer, spreekt men van „public utilities", voorzie-

~ ningen tot algemeen nut.
Ondanks het feit, dat de uitvoering van ziekenhuisdienstverlening
in veel gevallen niet rechtstreeks tot de verantwoordelijkheid van
de overheid behoort, kan men ook hier spreken van public utility.
Zoals het eens is uitgedrukt: „De ziekenhuisvoorciening behoort
immers, dank zij een gelukkige historische ontwikkeling, tot het
bonum commune, ofwel het algemeen belang".~

Het is niet moeilijk te verklaren waarom ziekenhuizen, nu „openbare
nutsbedrijven", lang niet in alle gevallen overheidsjnstellingen zijn.

Wie zich verdiept in de historie van het ziekenhuiswezen treft in
velerlei studies een schets aan van de ontwikkeling van gasthuis, op-
vangcentrum voor gebrekkigen en bejaarden naar het moderne zie-
kenhuis. Het partikulier initiatief loopt als een rode draád door de-
ze historie heen. De waarde van dit partikulier initiatief werd door
de regering nog eens onderstreept in de memorie van antwoord bij
het wetsontwerp, dat zou leiden tot de Wet ziekenhuisvoorzie-
ningen: „Ter verduidelijking wil de ondergetekende uitdrukkelijk
stellen, dat niet is aangetoond, dat een nationalisatie waarbij de ge-
zondheidszorg bij uitsluiting zou worden behartigd door de staat
en zijn ambtenaren, verbetering van de kwaliteit of van de effecti-
viteit zou betekenen. Het particulier initiatief heeft op dit gebied
in ons land rijke vruchten opgeleverd, die voortkomen uit bewo-
genheid van de bevolking en uit een ernstig streven om de moderne

mogelijkheden voor een goede gezondheidszorg tot ontwikkeling te
brengen".61
Wij wezen op de ordenende taak van de overheid, waarvan zij ten
koste van de partikuliere handelingsvrijheid in toenemende mate
gebruik maakt.

Vermeden moet worden de ziekenhuizen te zeer op één lijn te stellen
met openbare nutsbedrijven. De benadering van Van der Ven, doet aan
het onderscheid recht wedervaren en verduidelijkt tevens het begrip
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public utility, zoals dat in onze kontekst wordt gehanteerd.
In de sektor van het vrije beroep, zo stelt Van der Ven, is een evo-
lutie gaande „waardoor diensten, zoals die vroeger uitsluitend door
de beoefenaar van het `vrije beroep' werden of zouden zijn verleend,
in collectief verband en als zodanig rechtstreeks op het `algemeen
belang' gericht, worden georganiseerd. Op deze wijze opgebouwde
prestatie-eenheden worden met een generieke term wel `publíc
utilities' genoemd". Als voorbeelden noemt hij naast ziekenhuizen,
scholen, onderzoekinstituten, radio- en televisiezenders.
Sprekend over het public utility karakter van het ziekenhuis zegt
Van der Ven: „Public utility zijn betekent werkzaamheid ten dien-
ste van de gemeenschap, hetgeen een zekere onbekrompenheid,
maar tegelijk de noodzaak van een verantwoord kostenbeheer en
van effiency inhoudt. Het betekent ook, dat er een duidelijke pres-
tatie-eenheid is ontstaan, waaraan het beroepsmatig functioneren
ondergeschikt behoort te zijn. Het ziekenhuis is dus geen ruimtelij-
ke accomodatie om verschillende gespecialiseerde beroepen de gele-
genheid te geven in volstrekte zelfstandigheid en los van elkaar ~en
`vrij beroep' uit te oefenen. Het ziekenhuis dient een werkgeheel te
zijn, weliswaar verschillend van een `bedrijf' en met een eigen aan
de aard van het werk aangepaste structuur, bij welks doeltreffend
functioneren de medewerkers persoonlijk én collectief betrokken
zijn".62

2.5. Het monopolie van ziekenhuisdiensten
Er is een relatie te leggen tussen het public utility karakter van ziekenhui-
zen en hun marktpositie. De markten, waarop public utilities zich bewe-
gen, zijn veelal monopolistisch getint.

De Jong: „Een vergelijking met het economische karakter van de
openbare nutsbedrijven is hier op zijn plaats. De infrastructuur van
de gezondheidszorg verschilt echter op de eerste plaats essentieel
van die van openbare nutsbedrijven, omdat de collectieve koop-
kracht - en niet de individuele koopkracht - voor het niveau en
de omvang der voorcieningen bepalend is. Op de tweede plaats is
er sprake van een verschil, omdat de motieven voor overheidsinter-
ventie niet gelijk zijn. Voor de openbare nutsbedrijven zijn dat pri-
mair efficiëntiemotieven, die voortkomen uit technisch dwingende
gegevens van produktie- en distributiesystemen ten behoeve van
een nauwkeurig bepaalde regio. Uit die constellatie moest een be-
scherming van de consument tegen de mogelijkheden van een mo-
nopolistische uitbuiting noodzakelijk volgen. Voor de gezondheids-
zorg is de overheidsinterventie primair op zijn plaats op grond van
de verantwoordelijkheid voor een adequaat niveau van zorg voor
alle burgers. Hierbij doet zich tevens het verschijnsel voor van een
inelastische vraag naar een niet-substitueerbaar goed, waardoor de
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mogelijkheden van uitbuiting van de consument in beginsel even-
eens aanwezig zijn".~

Het karakter van de monopolistische markt van ziekenhuisdiensten
wordt door een aantal faktoren vrij nauwkeurig bepaald.

Stolte heeft.in zijn inaugurale rede voor de Tilburgse Hogeschool
deze faktoren nader omschreven.~ , Allereerst neemt het zieken-
huiswezen als zodanig een monopolie-positie in. Een bepaald ge-
deelte van de medische zorg is alleen in het ziekenhuis te verstrek-
ken, omdat elders de deskundigheid en de ervaring, de apparatuur
en de overige faciliteiten ontbreken. In tegenstelling tot andere ar-
beidsintensieve bedrijven, zo betoogt Stolte, waar het aanbod elas-
tisch is op grond van flexibiliteit van het arbeidspotentieel, is de
elasticiteit van ziekenhuisdiensten beperkt. De lange opleidings-
duur van hooggekwalificeerde krachten en de verregaande speciali-
satie zijn daar de voornaamste oorzaken van.
Ook de vraag is betrekkelijk enelastisch: het feit dat in de meeste
gevallen gebruikmaking van de ziekenhuisdiensten onontkoombaar
is, fixeert de vraag.
Deze algemene monopoliepositie wordt nog versterkt door het
(nagenoeg) ontbreken van konkurrentie van vervangende diensten.
Het substitutie-effekt is er alleen, voorzover andere echelons van
kuratieve gezondheidszorg dezelfde diensten kunnen verlenen als
ziekenhuizen.

Het aanbod van ziekenhuisdiensten kan vrijwel zonder invloed van vraag,
prijs of konkurrentie, dus nogal autonoom, worden bepaald.

De Jong zegt over deze autonomie van het aanbod onder meer:
„Men kan echter op de betekenis van de autonomie van het aanbod
afdingen door te betogen, dat een gebrek aan financieringsmiddelen
en~of het ontbreken van een effectieve vraag paal en perk zullen
stellen aan de mogelijkheden het aanbod te vergroten. Op de tweede
plaats geldt echter, dat - ook al kan men aan laatstgenoemd argu-
ment niet geheel voorbijgaan - het aanbod van de genoemde zieken-
huisdiensten bij de gegeven vorm van sociale zekerheid wel in grote
mate in staat is de ontwikkelingen van de medische wetenschap en
techniek zonder financiële belemmeringen te volgen. De onafhanke-
lijkheid t.o.v. de financieringsmiddelen werkt uit in de mogelijkheid
kwantitatieve en kwalitatieve aanpassingen te doen, zelfs dan wan-
neer een voldoende afzet niet bij voorbaat vaststaat. Deze mogelijk-
heid heeft enerzijds het belangrijke voordeel, dat nieuwe ontwikke-
lingen snel ten behoeve van de patiënt kunnen worden toegepast,
anderzijds komt hier het nadeel naar voren, dat omtrent de mini-
maal aanvaardbare bezettingsgraad van de produktiemiddelen geen
inzicht bestaat. Men constateert dan ook, dat - waar de ontwikke-
ling van het medisch-technisch kunnen zich voortzet - een uitbrei-
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ding van het assortiment van medische dienstverlening optreedt",65
Onder verwijzing naár de toenemende regulerende invloed van de
overheid moeten wij stellen, dat de marges voor het autonoom
handelen kleiner worden.

Aan de vraagzijde vinden wij de patiënt, die weliswaar als konsument
optreedt, maar niet als `marktpartij'. Als zodanig fungeren de instituten,
die de ziekenhuisverstrekkingen uit premie-opbrengsten financieren.

„Markttechnisch gezien", zo lezen wij bij Groot, „doet zich al da-
delijk het geheel bijzondere feit voor, dat de patiënt een vrij onge-
kwaliiiceerde vraag uitoefent naar een zeer gedifferentieerde dienst-
verlening. Het enige, dat de patiënt vraagt, is onderzoek en~of be-
handeling van zijn kwalen, resulterende in genezing of verlichting
van zijn lijden"
Hij wijst erop, dat de specialisten een grote invloed uitoefenen op
de bepaling van de diensten, die het ziekenhuis in konkreto zal gaan
leveren. „Tussen vrager-patiënt - en aanbieder-ziekenhuis - schuift
zich de medicus, die deze vraag nader determineert".
Uit financieel oogpunt bestaat er tussen de patiënt en het ziekenhuis
een indirekte relatie. „Aan de vraagzijde ontstaan dan ook bepaalde
instituten - ziekenfondsen, verzekeringsinstellingen van diverse
pluimage - die zich als betalende instantie feitelijk tussen zieken-
huizen en patiënten gaan stellen".~

Bij het huidige financieringsstelsel is de prijs als marktregulator buiten
werking gesteld.

Wij laten weer Groot aan het woord. „Een zeer groot deel der pa-
tiënten is op grond van hun relatie met bepaalde verzekeringsinsti-
tuten of ziekenfondsen weinig of in het geheel niet geïnteresseerd
in de hoogte der tarieven, welke de verschillende ziekenhuizen vra-
gen. Het is een vrij eigenaardige situatie, wanneer de afnemer zelf
weinig of in het geh~el geen belangstelling heeft voor prijsverhou-
dingen, die in de regel bij het maken van een keuze een belangrijke
invloed uitoefenen. Dat wil dus ook zeggen, dat de prijs als zodanig
op dit terrein weinig geschikt is om aan de vraag een bepaalde rich-
ting te geven, omdat de marktstructuur ook in dit opzicht tussen
vrager en aanbieder de directe relatie verbroken heeft. Op deze wij-
ze is de prijs als inzet van werkzame mededinging tussen elkaar be-
concurrerende ziekenhuizen van weinig of geen belang voor het
merendeel der bevolking".67

Konkurrentie speelt op de markt van ziekenhuisdiensten een geringe rol.

Van de Woestijne meent dat, voorzover er van konkurrentie sprake
is, dit bij de ziekenhuizen niet leidt tot voorkeur voor het goedko-

pere maar meestal juist tot voorkeur voor het duurdere, moderne
ziekenhuis.~
Groot: „De verschillende ziekenhuizen ontmoeten elkaar nl. niet op
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één anonieme markt als mede-aanbieders, omdat de diensten, die zij
aanbieden, noch homogeen, noch fungibel zijn. (.....) Er is geen
mazkt van ziekenhuisdiensten in dezelfde zin als er een markt voor
stapelproducten is, waar de verschillende productiehuishoudingen
in concurrentie hun artikelen gaan veilen".69
De markt waar ziekenhuizen mee te maken hebben wordt in hoofd-
zaak gevormd door hun verzorgingsgebied. „Men kan de zieken-
huisbedrijfstak zien als een bedrijfstak, waarin - naar rayon bezien
- een relatief beperkt aantal aanbieders een individueel vastgesteld
assortiment van onderscheiden diensten aanbiedt. Op grond hiervan
kan men het afzonderlijke ziekenhuis als oligopolist kwalificeren,
al moet daarbij direct worden opgemerkt, dat het gebruikelijke ef-
fect van een oligopolie op het prijspolitieke gedrag van aanbieder
en medeaanbieder ontbreekt".~Q
Een zekere mate van konkurrentie, aldus Stolte, is ook voor zieken-
huizen gezond; het public utility karakter van het ziekenhuisdient
daarbij als regulerende faktor op te treden.~l

Het monopolie van ziekenhuisdienstverlening krijgt nog een extra aksent
als men zich realiseert dat de patiënt er doorgaans niet `vrijwillig' gebruik
van maakt. De keuzemogelijkheid tussen het zich al dan niet aan onder-
zoek of behandeling in het ziekenhuis te onderwerpen is in de meeste ge-
vallen een theoretische. „De ziekenhuizen en medici als aanbieders nemen
in de markt een sterke positie in, omdat zij een dienst bewijzen, die zeer
sterk ligt in de sfeer der primaire levensbehoeften. Van de andere kant
wordt hun positie verzwakt, doordat ziekenhuizen en medici het als hun
plicht rekenen de hulpbehoevende patiënt in ieder geval te hulp te ko-
men". 72

2.6. Financiering van het ziekenhuis
Het ziekenhuis is een niet-kommerciële instelling. Het wordt geacht geen
winst te maken, althans geldelijke voordelen die het zou behalen niet als
winst uit te keren.

Op het non-profit karakter van ziekenhuizen komen wij hierna nog
terug. Vooralsnog kan worden volstaan met de opmerking dat de
Wet ziekenhuisvoorzieningen in aztikel 15 lid 2 bepaalt, dat een ver-
gunning in het kader van de wet uitsluitend kan worden verleend
aan een rechtspersoon, van wie mag worden aangenomen dat zijn
werkzaamheid niet is gericht op het behalen van winst.
Vooraleer te spreken over de financiering van ziekenhuizen releve-
ren wij de financieringsbronnen van de gezondheidszorg in totaliteit.
De Structuurnota van staatssekretaris Hendriks licht ons daarover
in. De gezondheidszorg wordt gefinancierd uit de algemene midde-
len (subsidies en eigen dienstverlening van overheid, rijksbijdrage
in de AWBZ, bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverze-
kering) premieheffing krachtens diverse ziekenfondsverzekeringen
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en bijdragen van partikulieren (o.a. kontributies en eigen risiko).~~

De financiering van de intramurale gezondheidszorg geschiedt in hoofd-

zaak uit kollektieve fondsvorming.

Het is vooral De Jong geweest, die voor de financieringsproblema-

tiek van het ziekenhuiswezen in diverse publikaties de aandacht

heeft gevraagd.74
In één ervan merkt hij op „dat de infrastructuur van de gezondheids-

zorg enerzijds een collectief aspect heeft, omdat de financiering er-

van plaats vindt door de collectiviteit en de overheidsverantwoorde-

lijkheid duidelijk is gegeven, terwijl er anderzijds sprake is van een

privaat-economisch aspect, gegeven de invloed van het particulier

initiatief en de eis van een volledige kostendekking".75

Op grond van de Wet ziekenhuistarieven 196576 is de prijsstelling van

ziekenhuisdiensten aan centrale kontrole onderworpen. Het kontrole-

orgaan, het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven, reguleert in plaats van

het marktmechanisme de tarieven, daarbij rekening houdend met de

speciale aspekten van de volksgezondheid en de aard van de ziekenhui-

zen.~~
Kontiole op de tarieven is krachtens de Wet Ziekenhuistarieven

in handen gelegd van het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven; de

andere mogelijkheid is melding van nieuwe of verhoogde tarieven

bij de Minister van Volksgezondheid die, het Centraal Orgaan ge-

hoord, tegen de tarieven bezwaar kan maken. Voor wat betreft

tarieven, die aan ziekenfondsen in rekening worden gebracht, ad-

viseert het Centraal Orgaan aan een kommissie uit de Ziekenfonds-

raad, die terzake een beslissing neemt. Ook hier bestaat echter weer

de mogelijkheid vah rechtstreekse melding aan genoemde kommis-

sie, die verplicht is het Centraal Orgaan te horen.
Over het bij de tariefbepaling gevolgde systeem zegt Van der Meij-

den: „Enerzijds zijn de verpleegtarieven het sluitstuk voor alle an-

dere tarieven, waardoor voor- en nadelige saldi van behandel- en

diagnostiekafdelingen kunnen worden verrekend in het verpleegta-

rief. Anderzijds" maakt men gebruik van richtlijnen - in hoofdzaak

dezelfde die voorheen door het Ministerie van Economische Zaken

werden gehanteerd - die een min of ineer normatieve benadering

betekenen van het aanvaardbare verpleegtarief. Tot heden wordt

door het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven met succes het sy-

steem toegepast waarbij verschillen die in enig jaar hebben geleid

tot een achterstand in de tarieven, in het tarief van het daarop

volgende jaar kunnen worden verrekend".78

De financiering stelt het ziekenhuiswezen voor de nodige problemen,

niet in de laatste plaats, omdat het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven

slechts afschrijving op basis van aanschaffingswaarde en niet die tegen

vervangingswaarde toestaat. Ook in artikel 5 van het in de volgende
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paragraaf te bespreken besluit inzake de jaarrekening van een ziekenhuis
wordt dit afschrijvingssysteem verplicht gesteld.

Het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven motiveert zijn stelregel op
tweeërlei wijze. Het uit .afschrijvingen op basis van vervangingswaar-
de verkregen-vermogen zou kunnen worden aangewend voor andere,
wellicht onverantwoorde, investeringen. Verder wordt gesteld dat in
het bedrijfsleven tegen vervangingswaarde wordt gekalkuleerd, om-
dat men daar met onzekerheden in de markt zit. Voor het zieken-
huis, met zijn gewaarborgde afzet en met zijn monopolistische po-
sitie, geldt, dat kostprijs en prijs gelijk zijn.73
Zonder een strikte toepassing van de vervangingswaardetheorie te
bepleiten belicht De Jong de positieve kanten ervan.
„Het probleem is er een van waardebepaling; van vaststelling met
andere woorden van de maatschappelijke kosten van de opgeofferde
werkeenheden produktiemiddel. Daarbij is in theoretisch opzicht
niet alleen het moment van balansopmaken van belang, doch wel
ieder moment waarop zich waardewijzigingen voordoen. Daar bui-
ten de bedrijfshuishouding gelegen faktoren er oorzaak van zijn
dat de waarden der aanwezige voorraden werkeenheden zich wijzi-
gen, staat de bedrijfshuishouding er voor de bedrijfs-economische
gevolgen daarvan door prijswijziging of efficiëntieverbetering op te
vangen. Juist de theorie der vervangingswaarde is in laatstbedoeld
opzicht actueel, omdat deze theorie op overtuigende wijze aan-
geeft, dat bij het vraagstuk van de kostenbepaling de vaststelling
van de invloed der waardewijzigingen relevant is".~o
Even verder zegt De Jong: „De betekenis van de gezondheidsdienst-
verlening in het algemeen en die van de ziekenhuizen (in ruime
zin) in het bijzonder neemt in sociaal-economisch opzicht geleide-
lijk zulk een omvangrijke plaats in, dat een principieel juiste behan-
deling van het vraagstuk niet alleen noodzakelijk, doch zelfs urgent
is. Zodra men op overwegingen van sociaal-economisch belang -
ter bevordering met andere woorden van de `harmonie économique'
- de kostenbepaling bij de openbare nutsbedrijven op vervangings-
waarde baseert kan men dit voor de bedrijfstak van de gezondheids-
zorg niet afwijzen".81
Op met deze problematiek samenhangende aspekten komen wij
nog terug als wij het non-profit karakter van ziekenhuizen bespre-
ken.

De mate waarin ziekenhuizen door middel van zelffinanciering de dienst-
verlening op peil kunnen houden en de noodzakelijke expansie kunnen
bekostigen, is bepalend voor het beroep dat op vreemd vermogen moet
worden gedaan.

Koning veronderstelt dat in ziekenhuizen doorgaans weinig eigen
vermogen voorhanden is. Bij de meeste nieuwe ziekenhuizen acht
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hij ~het eigen vermogen slechts 5 tot 10~ van het totale vermogen.82
De Jong vindt dat ziékenhuizen over een redelijk eigen vermogen
dienen te beschikken. „In het geval, dat de permanent aanwezige
activa in overwegende mate met vreemd vermogen worden gefinan-
cierd - zoals in de sector gezondheidszorg het geval is - is er nood-
zakelijk sprake van een frequente leenactiviteit, welke nodig is om
op de aangegane leningen te kunnen aflossen. Enerzijds volgt hieruit
dat de kosten, rente en emissiekosten, aanmerkelijk hoger zijn dan
bij een financiering uit eigen vermogen het geval is. Sterker nog,
door de invloed van de onvermijdelijke leenactiviteit zijn het de in-
stellingen van gezondheidszorg geworden, die de rentevoet van le-
ningen steeds verder opdrijven. Hier is sprake van een in maatschap-
pelijk opzicht kwalijke verdienste. Anderzijds moet worden opge-
merkt, dat de dynamiek van de voortbrengin~ een financieringsplan-
ning op lange termijn zeer bemoeilijkt".8 Daarnaast vervult het
eigen vermogen de funktie van buffer tegen de gevolgen van onze-
kerheden. Deze en dergelijke overwegingen leiden De Jong tot de
konklusie, dat aan de funktie van het eigen vermogen in zieken-
huizen meer waarde dient te worden toegekend, omdat daarin een
belangrijke doelmatigheidsprikkel ligt opgesloten.

Sprekend over het eigen vermogen dient te worden gesignaleerd, dat het
de ziekenhuizen niet is toegestaan rente over het eigen vermogen in de
kostprijs te verrekenen.

Van der Meijden wijst deze praktijk ondubbelzinnig van de hand.
„Dat behalve de rente van vreemd vermogen, waarover geen verschil
van mening bestaat, ook de rente van eigen vermogen in de kostprijs
behoort te worden, opgenomen, wordt in de bedrijfseconomie vrij-
wel algemeen aanvaard. Inderdaad zijn ons geen zakelijke argumen-
ten bekend, die de onjuistheid van dit standpunt kunnen aantonen.
Het eigen kapitaal van ziekenhuizen is vrijwel steeds afkomstig van
schenkers die het vermogen ter beschikking stellen ten behoeve van
de zieke mens en hierbij is het inkomendragend karalcter van het
vermogen meestal een integrerend deel van de schenking. Zolang
het ziekenhuis een instelling was die - in de sfeer van de caritas -
behoeftigen steunde door hen te verplegen, werden de doelstellingen
van het ziekenhuis, en daarmede ook de doelstellingen van de
schenkers, bereikt door te verplegen tegen een lager tarief dan de
economische kosten. De ontwikkeling van de ziekenhuizen en die
van de sociale verzekering leiden ertoe dat het niet incalculeren van
de rente over eigen vermogen in de kostprijs een subsidiëren bete-
kent - door de schenkers - niet van de behoeftige patiënt, maar
van de verzekeringsorganen".~

Het is er ons hier voornamelijk om te doen om pregnante verschillen
tussen ondernemingen en ziekenhuizen aan te wijzen.
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Op het vlak van de financiering zijn deze verschillen - in samenhang
met maatschappelijke funktie en marktpositie - duidelijk aanwezig. De
prijzen worden op basis yan kostendekking berekend, de afschrijvings-
richtlijnen van het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven maken - gegeven
het feit, dat het ziekenhuis een non-profit organisatie is.- zelffinancie-
ring onmogelijk; daazbij in aanmerking genomen, dat ziekenhuizen door-
gaans slechts over een gering eigen vermogen beschikken, (waarover geen
rente in het tarief mag worden doorberekend) betekent dit dat in ruime
mate een beroep moet worden gedaan op vreemd vermogen; dit dient
dan door middel van leningen te geschieden, want wegens zijn non-profit
karakter heeft het ziekenhuis geen toegang tot de aandeelhouders-
markt.~

Onze summiere behandeling leidt er noodzakelijkerwijze toe, dat
diverse vraagstukken in verband met de financiering van ziekenhui-
zen, zoals de bezettingsnorm en suggesties voor een ziekenhuisgaran-
tiefonds (Lupgens) of een ziekenhuisbank (Kuijken) buitenbeschou-
wing blijven.s~

2.7. Publieke verantwoording
Direkt inherent aan de maatschappelijke funktie van het ziekenhuis is de
noodzaak van een openbaze verantwoording.

Of, zoals De Jong het uitdrukt: „Een zo groot mogelijke objectivi-
teit en een aanvaardbaze mate van uniformiteit in de publieke ver-
slaggeving dient zowel van de onderneming als van de niet naar
winst strevende bedrijfshuishouding te worden geëist".87

Voor ondernemingen geldt de Wet op de jaarrekening, die voorschriften
bevat omtrent.de inrichting van de balans en de winst- en verliesreke-
ning.88

De jaarrekening dient zó te worden opgesteld, dat - middels de
balans - een verantwoord oordeel over het vermogen en - middels
de winst- en verliesrekening - een beeld van het resultaat van de on-
derneming kan worden verkregen, alsmede voorzover mogelijk over
haaz solvabiliteit en liquiditeit. De verslaggeving dient getrouw te
zijn, dus zonder over- of onderwaazderingen, en stelselmatig, zodat
op basis van gelijke of althans herleidbare waazderingsmaatstaven
een beeld over verschillende jaren ontstaa-t; de grondslagen waarop
de waazdering van de aktiva en passiva en de bepaling van het resul-
taat berusten dienen te voldoen aan de normen, die in het maat-
schappelijk verkeer aanvaardbaar worden geacht.

Ondernemingen in de zin van d~e Wet op de jaarrekening zijn naamloze
en besloten vennootschappen, kodperatieve verenigingen, boerenleen-
banken (ook indien geen ko~peratieve vereniging) en onderlinge waaz-
borgmaatschappijen.

De wetgever bedoelt, zoals eerder ter sprake kwam, onderne-
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mingen als rechtssubjekt en beperkt blijkens de memorie van toelich-
ting de werking van de wet tot het bedrijfsleven.
De publikatieplicht, die voor de naamloze en in beperkte mate voor
de besloten vennootschap in het Wetboek van Koophandel is vast-
gelegd89 , heeft tot gevolg dat deze ondernemingen de gehele of ge-
deeltelijke jaarrekening moeten deponeren bij het handelsregister.

Voor ziekenhuizen gelden deze regels betréffende inrichting en publika-
tie vanjaarstukken niet. Zij zijn geen ondernemingen, ook niet in de Wet
op de jaarrekening bedoelde zin, en behoren niet tot het bedrijfsleven.
Toch is enig inzicht in de financiële faits et gestes van ziekenhuizen wen-
selijk.

Blijkens het voorlopige verslag naar aanleiding van het in eerste
aanleg geheten wetsontwerp ziekenhuisbouw was ook de Tweede
Kamer die mening toegedaan90. „Verscheidene leden hadden waar-
dering voor het uitgangspunt van het wetsontwerp dat de schaarse
middelen en mankracht in het ziekenhuis- en inrichtingswezen zo
doelmatig mogelijk dienen te worden aangewend. Zij zouden echter
liever hebben gezien, dat in ons huidige stelsel van dekking van de
kosten van intra-murale gezondheidszorg, die voor veruit het groot-
ste deel via wettelijke verzekeringen met verplichte heffingen ge-
schiedt, een sterkere prikkel tot doelmatigheid, kostenbewaking
en samenwerking was inge.bouwd. (.,...) In dit verband stelden zij
ook de vraag, of het niet gewenst is de controle op het beheer en
de uitgaven der ziekenhuizen en inrichtingen te verbeteren met voor-
schriften inzake openbaarmaking van begrotingen en rekeningen
van deze instellingen, alsmede ten aanzien van de rechtsvorm van
deze instellingen". Deze gedachtengang werd in de memorie van
antwoord onderschreven: het ziekenhuiswezen is geleidelijk een zo
belangrijke plaats in onze samenleving gaan innemen, dat een pu-
blieke verantwoordingsplicht voor de hand ligt.91

De verantwoordingsplicht is geregeld in artikel 23 lid 1 van de Wet zie-
kenhuisvoorzieningen: „Ieder die een ziekenhuis beheert, is verplicht
overeenkomstig de door Onze Minister te stellen regelen de begroting,
de balans en de wi:~st- en verliesrekening alsmede de daarbij behorende
toelichting met betrekking tot dit ziekenhuis vast te stellen en volledige
afschriften hiervan, ter inzage voor een ieder, neder te leggen ter plaatse,
door Onze Minister te bepalen".

Het beginsel van zowel een gereglementeerde inrichting var[ de
jaarstukken van het ziekenhuis als de publikatie is hiermee vastge-
legd. Het ziekenhuiswezen zelf heeft voor de uitwerking van dit be-
ginsel in een vroegtijdig stadium initiatieven genomen. In 1970 is
op verzoek van de Nationale Ziekenhuisraad de financiële verslag-
geving van ziekenhuizen in studie genomen door de sektie Econo-
mie van het Nationaal Ziekenhuisinstituut.
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Een interim-rapport, getiteld „Regelen welke bij de samenstelling
van de jaarrekening van een ziekenhuis in acht moeten worden ge-
nomen, indien de Wet op de jaazrekening van ondernemin~en naar
de geest zou worden toegepast" zag medio 1971 het licht.9

Met ingang van 1 januari 1975 zijn de in aztikel 23 van de Wet zieken-
huisvoorzieningen bedoelde nadere regels voor de inrichting en publika-
tie van de jaarrekening van ziekenhuizen van kracht geworden.

Op 2 januari 1975 vaazdigde de staatssekretazis van volksgezond-
heid en milieuhygiëne het „Besluit financiële jaarstukken ziekenhui-
zen" uit.9~ De toelichting meldt, dat zoveel mogelijk aansluiting
is gezocht bij de Wet op de jaazrekening. De systematiek van het be-
sluit volgt inderdaad in belangrijke mate de Wet op de jaazrekening,
terwijl de parallelliteit ook in de formulering merkbaar is.
Toch zijn er belangrijke verschillen. Zo is de publikatie van de jaaz-
rekening van het ziekenhuis in het besluit geregeld, terwijl de voor-
schriften terzake voor ondernemingen niet in de Wet op de jaazreke-
ning doch in andere wetten zijn opgenomen. Voorts worden de zie-
kenhuizen, in tegenstelling tot ondernemingen niet vrijgelaten in de
keuze van de waazderingssystematiek; artikel 5 van het besluit be-
paalt: „De grondslagen waarop de waardering van de activa en passi-
va en de bepaling van het resultaat berusten, zijn in beginsel de aan-
schaffings- of de vervaazdigingskosten". De toelichting stelt, dat de
wetenschappelijke meningsvorming in de bedrijfsekonomie nog te-
zeer in beweging is, dat voor het bedrijfsleven een bepaalde methode
van waardering zou kunnen worden vastgesteld; men is doende de ge-
hanteerde grondslagen te inventariseren en te toetsen op hun maat-
schappelijke aanvaardbaarheid. „Hetzelfde geldt in principe ten aan-
zien van de methoden van waardering door de ziekenhuizen. De Wet
ziekenhuistarieven legt echter indirect aan deze vrijheid beperkingen
op doordat de ziekenhuizen krachtens deze wet voor de door hen in
rekening te brengen tarieven de goedkeuring behoeven van de Stich-
ting Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (C.O.Z.). Het beleid van
het C.O.Z. nu is gericht op afschrijving van de vaste en immateriële
activa op basis van aanschaffings- of vervaardigingskosten".~ In de
vorige pazagraaf releveerden wij, dat men in het ziekenhuiswezen
bepaald niet gelukkig is met dit beleid van het Centraal Orgaan
Ziekenhuistazieven.
Een ander verschilpunt tussen de Wet op de jaarrekening en het re-

cente besluit inzake de jaarstukken van ziekenhuizen is, dat de eer-

ste een hoofdstuk kent inzake de rechtspleging, het laatste niet.

De motivering voor het ontbreken van regels terzake voor het zie-
kenhuis is weinigzeggend: „Het overleg over de wijze waarop hieraan
vorm en inhoud kan worden gegeven is nog niet afgerond".
De algemene opmerking kan dienen, dat artikel 23 van de Wet zie-
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kenhuisvoorzieningen niet allean spreekt over de inrichting en pu-
blikatie van jaarstukken, maar ook nog over een begroting. Ook
hier verheldert de toelichting nauwelijks: „Ten aanzien van de be-
groting, genoemd in artikel 23 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen,
zijn in dit besluit nog geen regelen expliciet gegeven. In de artikelen
21 en 25 worden wél gegevens gevraagd omtrent verwachtingen wel-
ken bestaan respectievelijk hebben bestaan".

Evenmin als wij bij de bespreking van de Wet op de jaarrekening zijn inge-
gaan op de techniek van de inrichting van jaarstukken, belichten wij deze
materie hier. Ons interesseert meer de openbaarmaking van de stukken.
Ten aanzien daarvan is bepaald, dat de jaarrekening van ziekenhuizen
ter provinciale griffie voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

De hoofdstukken II en III van het besluit bevatten nadere bepa-
lingen terzake van de balans respek.tievelijk de resultatenrekening
(wij merken op, dat terecht niet over winst- en verliesrekening
wordt gesproken) en de toelichting op deze beide stukken. De toe-
lichting brengt ook hier weer een verschilpunt met de Wet op de
jaarrekening naar voren: „In hoofdstuk III, handelende over de re-
sultatenrekening, wordt van de ziekenhuizen aanmerkelijk méér in-
formatie gevraagd dan in het vergelijkbare hoofdstuk in de Wet op
de jaarrekening van ondernemingen van het bedrijfsleven. Voor de-
ze andere benadering heeft onder meer de overweging gegolden dat
de lezer van een jaarrekening van een ziekenhuis verdergaand gein-
teresseerd zal zijn in de activiteiten en in de gang van zaken in een
ziekenhuis dan voor de jaarrekening van een op winst gerichte on-
derneming mag worden aangenomen". Een interessante stelling, die
echter overtuigingskracht mist, omdat nadere motivering ontbreekt.
De publikatie van de jaarrekening van het ziekenhuis is geregeld in
hoofdstuk IV van het besluit. Dit bevat slechts één artikel (27).
Omdat de inhoud daarvan voor zichzelf spreekt, citeren wij dit in-
tegraal:
„1. Drie afschriften van de jaarrekening en van de verklaring van
een registeraccountant of van een deskundige als bedoeld in artikel
42a, éerste lid, van het Wetboek van Koophandel, worden uiterlijk
een maand na de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur
toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie waarin het ziekenhuis is gelegen.
2. Het bestuur kan het college van Gedeputeerde Staten om uitstel
verzoeken; uitstel kan voor ten hoogste drie maandcn worden ver-
leend.
3. Ter provinciale griffie wordt één afschrift van de jaarrekening en
van de accountantsverklaring voor een ieder ter inzage gelegd. De
overige afschriften worden doorgezonden aan onderscheidenlijk de
Minister en de Stichting Nationaal Ziekenhuisinstituut.
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4. De Stichting Nationaal Ziekenhuisinstituut legt deze stukken
eveneens voor een ieder ter inzage".
Het is van belang erop te wijzen, dat niet het handelsregister is aan-
gewezen als instantie, waar de jaarrekening van het ziekenhuis moet
worden gédeponeerd. Dit bevreemdt, omdat voor inschrijaing in het
handelsregíster níet bepalend is, of een organisatie tot het bedrijfs-
leven moet worden gerekend, maar dat daartoe het kriterium geldt
dat de organisatie deelneemt aan het ekonomisch verkeer. Dat niet-
temin voor de ziekenhuizen een afwijkende publikatieregeling is
getroffen, sterkt ons in de overtuiging, dat ook de overheid ervan
doordrongen is, dat ziekenhuizen door geheel eigen regimes dienen

te wordcn beheerst.

Niet minder belangrijk dan de hierboven besproken financiële verant-

woording is de verslaggeving van het ziekenhuis over de medische vemch-

tingen.
Verantwoording over de kwaliteit van de dienstverlening van het

ziekenhuis past in het beeld van instelling ten algemene nutte. Te-

recht heeft Van Oerle voor dit aspekt van de publieke verantwoor-
ding recentelijk de aandacht gevraagd. Aangezien echter dit aspekt
in onze vergelijking met de onderneming van minder belang is, vol-
staan wij hier met naar zijn dissertatie te verwijzen.95
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HOOFDSTUK 4
HET ZIEKENHUIS GEEN ONDERNEMING

1. Gedachtenbepaling
In de voorafgaande twee hoofdstukken hebben wij een beeld geschetst
van de onderneming en het ziekenhuis. Een vergelijking leidt ons tot de
konklusie, dat het ziekenhuis niet als onderneming kan worden be-
schouwd.

In ons sociaal-ekonomisch bestel funktioneert de onderneming als
een samenwerkingsverband, dat beoogt te voorzien in maatschappe-
lijke behoeften en dat het risiko, dat de onderneming daarmee
loopt gehonoreerd wenst te zien. De onderneming is erop uit om
winst te maken, teneinde enerzijds zichzelf in stand te kunnen
houden en anderzijds tegemoet te kunnen komen aan de aanspra-
ken van de komponenten, die in het samenwerkingsverband deel-
nemen.
De drie kernpunten, waarin de onderneming van het ziekenhuis ver-
schilt, zijn haar positie in het maatschappelijk bestel - haar deel-
name in het systeem van vrije ondernemingsgewijze produktie -,
haar winstgerichtheid en de onzekerheid die zij aanvaardt ten aan-
zien van het verwerven van inkomen.
Met het volgende citaat van De Jong wordt het ziekenhuis scherp
tegenover de onderneming afgetekend:
„Onder de functie van het ziekenhuis, het doel van zijn activiteit,
dient men te verstaan het - in kwantitatieve en kwalitatieve zin
- zo goed mogelijk voorzien in een maatschappelijke medische
en~of verpleegkundige behoefte. Hierbij staat niet tevens het stre-
ven naar winst in de belangstelling. Gegeven de vorm van sociale
zekerheid, welke ons land kent, dient hieraan te worden toege-
voegd, dat het ziekenhuis er voor staat een volledige kostendekking
van zijn activiteiten te verlcrijgen".1
Als we hier de drie kernpunten samenvatten: het ziekenhuis funk-
tioneert ten algemenen nutte, als een non-profit, maar tevens no-loss
organisatie.
In samenhang met deze drie wezenlijke verschilpunten vertonen
ondernemingen en ziekenhuizen afwijkingen ten opzichte van el-
kaar op terreinen als de interne struktuur, de marktopstelling en de
financiering.

Ging onze aandacht tot nu toe hoofdzakelijk uit naar enkele kenmerken-
de aspekten om ons een algemeen beeld te kunnen vormen van onder-
neming en ziekenhuis, in dit hoofdstuk richten wij ons in eerste aanleg
op de juridische vormen, die voor de beide soorten organisaties plegen
te worden gehanteerd.
Waar rechtsvormen de basisregels plegen te geven voor de struktuur van
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organisaties, moet ook hiezbij het verschil van de onderneming met het
ziekenhuis naar voren komen. Dit zal zo blijken te zijn.

De volgende paragraaf behandelt in het kort de ondernemingsvor-
men naar geldend Nederlands recht. Vervolgens worden de vereni-
ging en de stichting, die de rechtsvormen zijn van nagenoeg alle
partikuliere ziekenhuizen, besproken. In dezelfde paxagraaf beste-
den wij aandacht aan het gasthuis als rechtsvorm van het zieken-
huis, een vrij zeldzaam relikt uit het verleden.
Frappant is, zoals we in de daarop volgende paragraaf zullen aanto-
nen, dat de vereniging en de stichting niet als ondernemingsvormen
plegen te worden aangemerkt. Omdat het winststreven daarbij een
sleutelrol blijkt te spelen, gaan we daarna in op het non-profit karak-
ter van ziekenhuizen. Wij kunnen dan aan onze konklusie toekomen,
dat het ziekenhuis in onze ogen inderdaad niet als onderneming
kan worden beschouwd. Voor goed begrip wordt er tenslotte op
gewezen, dat ziekenhuizen wél de kenmerken van een bedrijf in zich
dragen, zodat zij zich in dit opzicht kunnen meten met het „bedrijfs-
leven", met de bedrijven, die door ondernemingen in stand worden
gehouden.

Het is goed, hier nog eens te wijzen op het belang, dat de vraagstelling,
of het ziekenhuis al dan niet als een onderneming is te beschouwen, voor
onze studie heeft. Dat ligt niet alleen in de omstandigheid, dat de wetge-
ver in de Wet op de ondernemingsraden het ziekenhuis als onderneming
bestempelt, maarveeleer in de konsekwenties daarvan. Naarmate zieken-
huizen minder onderneming zijn - en zij zijn het naar onze mening in het
geheel niet - hebben zij meer te lijden van het feit, dat zij een zo vitaal
proces als de demokratisering moeten beginnen met een regeling, die voor
de onderneming is geschreven. De laatste twee hoofdstukken van dit deel
zijn daaraan geheel gewijd.

2. Ondernemingsvormen
Voor het inrichten van ondernemingen kent onze wetgeving verschillen-
de rechtsvormen. Wij onderwerpen deze niet aan uitvoerige beschou-
wingen, maar bepalen ons tot een korte kenschets.

Bij een totaaloverzicht van de verschillende ondernemingsvormen
die ons recht kent stuiten we op het onderscheid tussen onderne-
mingen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Niet-rechtspersoon-
lijkheid bezittende ondernemingen zijn de eenmanszaak, de maat-
schap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennoot-
schap. Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn de
naamloze en besloten vennootschap, de kodperatieve vereniging en
de onderlinge waarborgmaatschappij.
Wij zouden onrecht doen aan de diskussies in de literatuur, als wij
de indruk zouden wekken dat over bovengenoemde indeling geen
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verschil van mening zou bestaan.2 Bovendien zit er in deze materie
beweging, omdat het nieuwe B.W. in andere, deels nieuwe regelin-
gen zal gaan voorzien.3

Van belang voor de keuze van een bepaalde rechtsvorm is het doel,
waarop de onderneming zich richt. In dit verband wordt - ons inziens
ten onrechte - onderscheid gemaakt tussen kommerciële en niet-kom-
merciële ondernemingen; deze laatste kategorie bestaat naar onze me-
ning niet.

Wij raken hier een van de kernthema'.s van onze studie. Onderne-
mingen zijn per definitie kommerciëel. Het winststreven is een we-
zenskenmerk van de onderneming. De vereniging en de stichting,
rechtsvormen waaraan zoals we nog zullen zien winstgerichtheid
vreemd is, zijn dan ook geen ondernemingsvormen. Iets anders is,
dat verenigingen of stichtingen wel ondernemingen kunnen drijven.
De baten daarvan kunnen dan echter in beginsel niet aan de leden
of betrokkenen ten goede komen. Ten onrechte deelt Van de Kamp
de rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen in in kommer-
ciële - de n.v., de b.v., de ko~peratieve vereniging e.n de onderlinge
waarborgmaatschappij - en niet-kommerciële: de vereniging en de
stichting.4 Konform onze opvatting Slagter: „Voor het drijven
van een onderneming komen echter beide laatste rechtsvormen niet
in aanmerking: de stichting niet omdat deze niet ten doel mag heb-
ben het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uit-
maken van haar organen (.....), de gewone vereniging niet, omdat
deze in hoofdzaak gericht moet zijn op de behartiging van niet-stof-
felijke belangen".5

Onder de ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid vertonen
de maatschap en de vennootschap onder firma nauwelijks verschillen.6

Artikel 1655 van ons Burgerlijk Wetboek omschrijft de maatschap
als „eene overeenkomst, waarbij twee of ineerdere personen zich
verbinden om iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk om
het daaruit ontstaande voordeel met elkander te delen".~
De vennootschap onder firma kan worden omschreven als een over-
eenkomst, gericht op de doorgaans duurzame samenwerking tussen
twee of ineer personen tot uitoefening van een bedrijf onder een
gemeenschappelijke naam, teneinde een gemeenschappelijk vermo-
gensrechtelijk voordeel te behalen, ter bereiking van welk doel par-
tijen zich jegens elkaar verbinden om geld, goederen, arbeid, good-
will, rechten of een kombinatie hiervan in gemeenschap te brengen.
De commanditaire vennootschap is een vennootschap, waarin één
of ineer personen het beheer voeren en persoonlijk aansprakelijk
zijn, tcrwijl er daarnaast nog één of ineer commanditaire vennoten
(ook wel stille vennoten genoemd) zijn. Deze laatsten zijn bij een
commanditaire vennootschap op aandelen vervangbaar door over-
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dracht van aandelen.
De minst gehanteerde ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid
zijn de koóperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij.

De wet op de co~peratieve verenigingen 1925 (Stb.204) zegt in ar-
tikel 1: „Onder co~peratieve vereenigingen verstaat de wet veree-
nigingen van personen, waarbij de in- en uittreding van leden is toe-
gelaten, en die bevordering van de stoffelijke belangen der leden
ten doel hebben, als door middel van gemeenschappelijke uitoefe-
ning van hunne nering of hun ambacht, door aanschaffing van hun-
ne benoodigdheden of het hun verstrekken van voorschotten of
crediet". In het ontwerp van het nieuwe B.W. (artikel 2.2.2.1) luidt
de omschrijving „Onder co5peratieve verenigingen worden verstaan
verenigingen, die zich anders dan bijkomstig ten doel stellen in be-
paalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien, door met
hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, dat de vereniging te
dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent". De onderlinge
waarborgmaatschappij, ook wel genoemd de onderlinge verzeke-
ring, is een verenigingsvorm, waarbij de leden bij de vereniging ver-
zekerd zijn en de te vergoeden schade over allen wordt omgeslagen.
De wetgever is voor wat deze rechtsvorm betreft niet erg spraak-
zaam geweest. Wij lezen in artikel 286 van het Wetboek van Koop-
handel: „De ~vederkeerige verzekerings- of waarborgmaatschappijen
worden door hare overeenkomsten en reglementen geregeerd, en bij
onvolledigheid naar de beginselen van het regt".

Resteren de naamloze en besloten vennootschap.

Van der Grinten omschrijft de naamloze vennootschap als een ven-
nootschap met een in. aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal,
waarin ieder der vennoten deelneemt voor een of ineer aandelen,
welke de maatstaf vormen voor zijn inbreng en zijn rechten, opge-
richt om in eigen naam te handelen onder aansprakelijkheid uitslui-
tend van het vennootschappelijk vermogen. Qua typering wijkt de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid nauwelijks
af van de naamloze vennootschap. Het besloten karakter ontleent
zij aan het feit, dat geen aandeelbewijzen worden uitgegeven en aan
de beperkte overdraagbaarheid van de aandelen. Voor het overige
wordt deze vennootschapsvorm nagenoeg geheel beheerst door het
regiem, dat voor de naamloze vennootschap geldt.
De naamloze en besloten vennootschap zijn de in ons land verreweg
het meest gebruikte ondernemingsvormen.

3. Rechtsvormen van ziekenhuizen

Blijkens door de Nationale Ziekenhuisraad verstrekte gegevens is van de
bij deze organisatie aangesloten partikuliere ziekenhuizen (die 83qa uit-
maken van het totaal aan Nederlandse ziekenhuizen) voor ongeveer 20~0
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de rechtsvorm van de vereniging gekozen en voor ongeveer 80~ die van
de stichting. Wij zullen van deze rechtsfiguren achtereenvolgens een al-
gemene beschrijving geven, in het bijzonder voor wat betreft hun aard,
doelstelling en organisatorische opbouw, naar huidig en komend recht.
Wij zullen ons daarbij beperken tot hun verschijningsvorm in het privaat-
recht en, voor wat de vereniging aangaat, tot de „gewone"8 rechtsper-
soonlijkheid bezittende vereniging. Tenslotte zullen wij aandacht schen-
ken aan een uitzonderlijke„overigens weinig voorkomende rechtsvorm:
die van de gasthuizen.
3.1. De vereniging
De vereniging is een vorm van samenwerking.9 Van der Velden om-
schrijft: „De vereniging - als normaaltype - is (immers) gericht op het
verwerkelijken van haar doelstellingen door de werkzaamheid van haar
leden. De leden zijn de samenwerkenden bij uitstek. Om hun activiteiten
gestalte te geven is de vereniging er",1o

Het huidig wettelijk verenigingsrecht is te vinden in de dertien arti-
kelen tellende tiende titel van boek III van het Burgerlijk Wetboek
-„Van zedelijke ligchamen" - en de Wet van 1855 op het recht
van vereniging en vergadering. Voor het overige worden verenigingen
beheerst door de statuten en door ongeschreven rechtsregels. De
summiere wettelijke bepalingen in het B.W. geven algemene regels
voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en even-
tuele andere verenigingsorganen, de verantwoordingsplicht van het
bestuur aan de gezamenlijke leden, de statuten, de uitsluiting van
de leden tegenover derden en dè ontbinding en vereffening van de
vereniging. Van der Velden: „Voorzover zij (deze bepalingen; v.W.)
iets regelen is hun materiële inhoud zeer gerin~, zeker ten aanzien
van de interne verhoudingen bij de vereniging". i
Rechtspersoonlijkheid verkrijgt de vereniging volgens de wet van
1855 door erkenning bij koninklijk besluit of bij wet. Daarvoor is de
aanwezigheid van statuten vereist, die tenminste bepalingen dienen
te bevatten met betrekking tot het doel, de grondslagen, de werking
en de overige regelen der vereniging.

Het doel van de vereniging is in ho~e mate bepalend voor haar aard en
haar interne en externe organisatie.l

De vereniging blijkt door de wetgever in eerste aanleg te zijn bedoeld
als rechtsvorm voor samenwerkingen met een ideëel doel. De prak-
tijk is daarin heel wat ruimer. Het doel moet geoorloofd zijn en de
vereniging mag er niet op gericht zijn winst te behalen ter verdeling
onder de leden.l~
Winstoogmerk behoeft de vereniging dus niet vreemd te zijn, mits
de winst wordt aangewend voor een ander doel dan verdeling onder
de leden.
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Voor wat betreft haar organisatiestruktuur kent de vereniging organen,
waarvan de meest gebruikelijke zijn de ledenvergadering en het bestuur.

De samenwerkenden, de leden, „georganiseerd" in de ledenvergade-
ring hebben intern de belangrijkste bevoegdheden: de benoeming
van het bestuur, de kontrole op het beleid, statutenwijziging en ont-
binding. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bepaalt, onder verantwoording aan de algemene vergadering, in
belangrijke mate het beleid en het gezicht van de vereniging naar
buiten. Het is bevoegd om namens de vereniging in en buitcn rechte
op te treden. In de praktijk zijn op deze struktuur verschillende va-
riaties en aanvullingen gemaakt, waarvan enkele in het nieuwe B.W.
nader zijn omschreven.

Boek 2 van het nieuwe B.W. handelt geheel over rechtspersonen. De twee-

de titel ervan is gewijd aan de vereniging. In tegenstelling tot de huidige
situatie zijn alle bepalingen van dwingend recht, tenzij de wet anders
aangeeft.

Hamaker, Van der Grinten, L~wensteyn en Van der Velden14 zijn
van mening dat de regeling van de interne verhoudingen binnen de
vereniging een zaak is van partij-autonomie, zodat dwingendrechte-
lijke voorschriften hieromtrent minder wenselijk moeten worden ge-
acht. Van der Velden merkt in dit verband op: „Hoewel de parle-
mentaire behandeling op dit punt meer dan één verbetering bracht,
blijft toch het bezwaar dat het nieuwe B.W. te veel dwingend regelt
ten aanzien van de interne verhoudingen. De aldus aangelegde band
is vooral knellend, voorzover de vereniging hiermede in alle gevallen
een democratisch karakter krijgt opgelegd".15
Hoezeer wij ook met genoemde auteurs van mening zijn, dat dc re-
geling van de interne verhoudingen voorbehouden moet zijn aan de
betrokkenen, het komt ons merkwaardig voor om als doorslagge-
vend argument tegen dwingendrechtelijke voorschriften op dit stuk
aan te merken het feit dat de vereniging hiermee een demokratisch
karakter krijgt opgelegd. De vereniging immers, samenwerkingsver-
band van leden, dient toch per definitie demokratisch van opzet te
zijn.ls Wil Van der Velden met de toevoeging „in alle gevallen" sug-
gureren dat het keurslijf der demokratie voor bepaalde samenwer-
kingsverbanden minder wenselijk zou zijn, dan zal hij voor deze een
ander rechtskleed moeten kiezen.

Zoals opgemerkt zijn de in het nieuwe B.W. voor de vereniging geformu-
leerde regels grotendeels een kodifikatie van het momenteel ongeschreven
recht.

De vereniging wordt opgericht bij notariële akte; van reeds bestaan-
de verenigingen kunnen de statuten alsnog in een notariële akte
worden opgenomen.l~ De wet schrijft voorts inschrijving in een
openbaar register bij de Kamer van Koophandel voor (art. 2.2.1.5.).
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Het bestuur wordt door de ledenvergadering uit de leden benoemd,
tenzij de statuten bepalen, dat een gedeelte van het bestuur, mits
minder dan de helft, door anderen dan de leden wordt benoemd
(art. 2.2.1.13). Naast bepalingen over taak, bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden van het bestuur en de rekening en verantwoor-
ding aan de ledenvergadering (artt. 2.2.1.20 e.v.) vindt men bepa-
lingen over het lidmaatschap, (artt. 2.2.1.8. e.v.) het bijeen roepen
dervergaderingen (art. 2.2.1.17) en de besluitvorming (azt. 2.2.1.14
e.v.).

Met betrekking tot het doel van de vereniging formaliseert het nieuwe
B.W. de huidige praktijk.

Artikel 2.2.1.1. lid 2 bepaalt: „Een vereniging die niet is een
co~peratieve vereniging of een onderlinge waazborgmaatschappij
mag niet ten doel hebben het maken van winst ter verdeling onder
de leden".

Het nieuwe B.W. detailleert de organisatiestruktuur van de vereniging
meer dan nu het geval is.

Naast de algemene vergadering en het bestuur, beide dwingend voor-
geschreven, wordt de mogelijkheid gesuggereerd om het toezicht
op het bestuur aan kommissarissen op te dragen (art. 2.2.1.22).
De konstruktie doet sterk denken aan het vennootschapsrecht.
Van der Velden maakt er bezwaar tegen, omdat naar zijn zeggen
in de praktijk aan deze figuur weinig behoefte bestaat. Dit bezwaar
lijkt ons niet op zijn plaats. Allereerst is de instelling van een derge-
lijk kollege fakultatief gesteld. Voorts geldt voor grote, bijvoorbeeld
landelijke verenigingen, evenals dat voor grote open vennootschap-
pen het geval is, dat de betrokkenheid van de leden en derhalve ook
de kontrole van die zijde op het bestuursbeleid in het algemeen mi-
nimaal zijn. Zelfs bij kleinere, bijvoorbeeld plaatselijke verenigingen
is het dikwijls zo, dat met één ledenvergadering per jaar wordt vol-
staan en dat ook deze slechts een formaliteit is om aan de statu-
taire voorschriften te voldoen. Overigens mitigeert Van der Velden
elders zijn bezwaar door op te merken, dat een kommissarissen-
kollege ook bij gewone verenigingen, in tegenstelling-tot kodperatie-
ve, een nuttige instelling kan zijn.18
Wij kunnen in dit verband verwijzen naar de diskussie tussen Dijk
en Ldwensteyn op de algemene vergadering in 1972 van de Broeder-
schap van Notarissen. Dijk stelt, dat, als de relatie vereniging~lid
niet meer het essentiële van de organisatie is, met deze rechtsvorm
een demokratische schijn wordt opgehouden en dat in zulke geval-
len de stichtingsvorm de voorkeur verdient. Ldwensteyn hecht aan
het recht op zeggenschap of dit nu wordt uitgeoefend of niet. Het
is zijns inziens onjuist om, wanneer van de demokratische mogelijk-
heden de facto geen gebruik wordt gemaakt, de rechtsvorm te pre-
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fereren waar deze mogelijkheden ook de jure ontbreken.19
Terecht acht Van der Velden het een omissie, dat hét nieuwe B.W.
niet rept over de figuur van het dagelijks bestuur. Hij wijst erop.,
dat zo'n dagelijks bestuur in de praktijk vaak het beleid, uitgestip-
peld door het algemeen bestuur, onder diens toezicht uitvoert.
In het nieuwe B.W. wordt verder de mogelijkheid omschreven om
de algemene vergadering te doen bestaan uit afgevaardigden geko-
zen door en uit de leden. Het laatste in het nieuwe B.W. omschre-
ven orgaan is de kaskommissie, benoemd door de algemene leden-
vergadering en bestaande uit twee of drie leden, die geen deel uit-
maken van het bestuur. De benoeming van een dergelijke kommis-
sie is zelfs verplicht, als in de statuten het toezicht op het bestuur
niet aan kommissarissen is opgedragen noch op andere wijze is ge-
regeld.

3.2. De stichting
In oorsprong was de stichting een rechtspersoon, aan wie een vermogen
werd toevertrouwd, aangewend en beheerd om een ideëel doel te verwe-
zenlijken.

De ontwikkeling van de stichting in ons recht is als volgt kort te be-
schrijven. Aanvankelijk was de stichting een vermogen, aan te wen-
den voor een liefdadig doel. Na de Eerste Wereldoorlog begon men
in te zien dat deze rechtsfiguur ook goed bruikbaar was buiten de
sfeer van de liefdadigheid. Gaandeweg werd zij dan ook gebruikt
als organisatievorm voor allerlei maatschappelijke aktiviteiten,
waarbij als „vermogen" vaak een symbolisch bedrag werd ingelegd.
De rechtspraak liet deze ontwikkeling toe; de lagere rechtspraak
oordeelde verschillend, de Hoge Raad kon vanwege het ontbreken
van een wettelijke regeling geen eenheid scheppen. Er ontstond
rechtsonzekerheid over de vraag of het vermogen wel een wezen-
lijk kenmerk van de stichting was, over de vraag of de stichting leden
kon hebben, hoe zij moest worden opgericht en dergelijke. Een in
1934 ingediend wetsontwerp bracht het niet tot open~,are behan-
deling, maar een nieuw wetsontwerp, ingediend in 1954 resulteerde
in de Wet op Stichtingen 1956, in werking getreden op 1 januari
1957.zo

Artikel 1 van de Wet op Stichtingen luidt: „Een stichting is een door een
rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden
kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een be-
paald doel te verwezenlijken".

De wet noemt als eerste vereiste de oprichting door middel van een
rechtshandeling. Artikel 3 van de wet stelt als nader formeel ver-
eiste, dat de stichting moet worden opgericht bij notariële akte of
bij openbare uiterste wil. De akte waarbij een stichting wordt opge-
richt, moet haar statuten bevatten alsmede een aanwijzing van de
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zaken, die tot haar kapitaal bestemd worden. ~De statuten moeten
inhouden de naam van de stichting, met het woord stichting als
deel van de naam, het doel en de wijze van benoeming van de be-
stuurders. De stichting moet worden ingeschreven in een openbaar
centraal register, waar ook de statuten ter openbare raadpleging
moeten worden gedeponeerd. Zolang zulks niet is gebeurd, zijn
naast de stichting de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor hun
handelingen, ten name van de stichting verricht.

De stichting moet worden opgericht om een bepaald doel te verwezen-

lijken. „Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uit-

keringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen

noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen

een ideële of sociale strekking hebben".

Aldus luidt lid 3 van artikel 1. Als een stichting in strijd met deze
bepaling is opgericht, kan ontbinding door de rechter worden gevor-
derd. Is een stichting in strijd met de openbare orde of de goede
zeden, dan is zij zonder meer nietig.
Het doel van de stichting moet bepaald zijn. Omdat de Hoge Raad

zich in deze al vroeg zeer ruim had opgesteld,21 is over dit punt niet

veel diskussie geweest. Wél ten a.anzien van het ideële karakter van

het doel. Polak~Christiaanse merken hierover op: „Zo eenvoudig

is het intussen niet, want de aanvankelijk als uitgangspunt genomen

simpele tegenstelling tussen ideëel doel enerzijds, op winst gericht

doel anderzijds is niet afdoende gebleken. ~(.....) Hoofdzaak en van

prealabel belang is dat men drie factoren duidelijk moet onderschei-

den en wel doel, middelen ter bereiking van het doel en uiteinde-

lijke bestemming van de geldmiddelen".
Ten aanzien van dit laatste merken zij op: „De derde van de ge-

noemde factoren is van belang omdat het oogmerk van winstbejag

op zichzelf - althans het oogmerk van zo groot mogelijke financi-

ele resultaten - aan geen enkele goed beheerde stichting vreemd

kan zijn, want iedere stichting die over enig vermogen beschikt zal

het er op toeleggen dit zo rendabel mogelijk te maken teneinde

haar doel zoveel mogelijk te kunnen verwezenlijken. Het zwaarte-

punt valt dus op de vraag voor wie de `winst' uiteindelijk bestemd

is, en meer in het bijzonder - en daarover is men het wel eens -

mag de stichting niet zó zijn geconstitueerd dat haar maatschappe-

lijke werkzaamheid slechts dient om hen die achter de stichting staan

er beter van te maken, anders uitgedrukt: uitsluitend naar de be-

stemming van de met het vermogen van de stichting te bereiken

resultaten moet worden beoordeeld of het doel van de stichting

toelaatbaar is, en de maatschappelijke werkzaamheid van de stich-

ting bepaalt niet noodzakelijk haar doel".~

De stichting, vaak getypeerd als een doelvermogen, dient te beschikken
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over een vermogen om haar doel te bereiken, althans zo formuleert de
wet het. Uit de geschiedénis van de totstandkoming van de wet blijkt
evenwel, dat de stichting haar bestaan kan aanvangen zonder enig ver-
mogen.

Of het vermogen nu al dan niet een wezenlijk kenmerk van de stich-
ting is, was bij de behandeling van het wetsontwerp, dat tot de Wet
op Stichtingen leidde, een punt van uitgebreide gedachtenwisse-
ling.2~ De toenmalige minister van justitie Van Oven formuleerde
het bij de behandeling in de Eerste Kamer tenslotte zo: de stichting
is een organisatie tot beheer van een vermogen met een onbaatzuch-
tig doel, zij is geen vereniging, zij heeft geen leden. Dit is het begin-
sel, maar dat beginsel is verder soepel uitgewerkt. Vermogen be-
hoeft er niet te zijn, als het er maar kan komen.
De wetgever heeft de nadruk dus gelegd op de organisatie als essen-
tiale van de stichting. De praktijk is dan ook, dat vaak een symbo-
lisch bedrag van fl. 100,-- als vermogen van de stichting wordt af-
gezonderd.
De enige normatieve bepaling, die de wet ten aanzien van het-ver-
mogen bevat, is geformuleerd in artikel 15: de rechter kan de stich-
ting ontbinden onder meer als haar vermogen ten enen male onvol-
doende is voor de verwezenlijking van haar doel en de mogelijkheid
dat een toereikend vermogen binnen afzienbare tijd zal worden ver-
kregen door bijdragen of op andere wijze, in hoge mate onwaar-
schijnlijk is.

De stichting kent geen leden. Personen die bij een stichting zijn aangeslo-
ten, maar overigens geen zeggenschap hebben zijn niet als leden te be-
schouwen. Onder leden,zijn te verstaan personen, van wie het bestuur in
algemenc zin afhankelijk is, met name doordat zij het recht van benoe-
ming, schorsing en ontslag van bestuurders hebben.

De stichting mag dus niet, zoals de vereniging, een orgaan hebben
dat gelijk te stellen is met de ledenvergadering, die in de organisa-
tie de uiteindelijke zeggenschap heeft. Van der Grinten: „De ge-
schiedenis van de wet bewijst duidelijk, dat de wetgever allerminst
heeft bedoeld alle betrekkingen, die ook besloten kunnen liggen in
een lidmaatschapsverhouding, bij de stichting onmogelijk te maken.
De stichting kan donateurs hebben, die, zoals de Icden van een ver-
eniging, contributie betalen. Zij kan aangeslotenen kennen, die rech-
ten tegenover de stichting kunnen doen gelden. De wetgever hee:t
uitsluitend gedacht aan zeggenschapsrechten, zonder echter uit de
aanwezigheid van enig zeggenschapsrecht tot aanwezigheid van lid-
maatschap te willen besluiten".
Van der Grinten meent dat het toeícennen van zeggenschapsrechten
aan bepaalde personen, deze nog niet tot leden stempelt. „Van le-
den is slechts sprake, indien de stichting een orgaan heeft, dat in
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samenstelling en zeggenschapsrechten overeenkomt met wat voor
een algemene vergadering van een vereniging gebruikelijk is".24

Het bestuur is het belangrijkste en wettelijk ook enige orgaan van de
stichting. Andere organen kunnen evenwel ook voorkomen. Als zoda-
nig zijn de meest gebruikelijke een dagelijks bestuur en een kollege van
toezicht.

Het feit dat de stichting doorgaans als enig orgaan een bestuur kent
tekent haar tegenover de vereniging, die als demokratische organisa-
tie is opgezet, tot een monistische struktuur.~ In beginsel kent de
stichting binnen haar organisatie geen orgaan, tegenover hetwelk het
bestuur verantwoording heeft af te leggen over zijn beleid. Op het
bestuur rust niettemin veelal een verantwoordingsplicht ten opzich-
te van bijvoorbeeld subsidiënten of maatschappelijke groeperingen,
ten behoeve waarvan de stichting werkzaam is. Duynstee betoogt,
dat in de gevallen, waarin de stichting een samenwerkingssignatuur
heeft doordat het bestuur bestaat uit de belangenhebbenden of re-
presentanten van hen dan wel de stichting aangeslotenen kent, zij
een demokratisch karakter aeeft. „Het gaat slechts om de wijze
waarop de `demokratie' in de rechtspersoon gestalte heeft verkre-
gen".~b Dit moge zo zijn, maar het geeft er de stichting als rechts-
figuur geen demokratische allure mee, juist omdat de wisselwerking
tussen bestuur en degenen over of ten behoeve van wie er bestuurd
wordt ontbreekt.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en treedt na-
mens de stichting in en buiten rechte op. Besturen, bestaande uit
meer personen, treden in beginsel kollegiaal op. De stichting kan
wel personen, die geen deel uitmaken van het bestuur aanstellen in
een funktie, die met zich meebrengt de vervulling van een gedeelte
van de bestuurstaak. Duynstee: „Er zijn twee grenzen aan te wijzen:
er mag - uiteraard - geen strijdigheid zijn met de statutaire orga-
nisatieregels en bovendien mag de uiteindelijke bestuursmacht niet
uit handen worden gegeven".27

Juist omdat het bestuur in de konstruktie van de wet een onaantastbare
positie heeft, voorziet de wet in een zeker toezicht.

Artikel 11 geeft het openbaar ministerie bij de rechtbank, binnen
welker gebied de stichting is gevestigd, de bevoegdheid om bij ern-
stige twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw worden nage-
leefd dan wel het beheer naar behoren wordt gevoerd, aan het be-
stuur inlichtingen te verzoeken. Bij een weigerachtige houding van
het bestuur kan de president van de rechtbank inzage in de boeken
gelasten. Een bestuurder, die in zijn weigerachtige houding volhardt
of in het algemeen iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen
van wet of statuten, dan wel zich aan wanbeheer schuldig maakt,
kan door de rechtbank worden ontslagen.
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Ook overigens worden funkties, die in andere rechtsfiguren door or-
ganen binnen de organisatie worden vervuld, aan instanties buiten
de stichting opgedragen. De statuten moeten de benoemingsproce-
dure van de bestuurders regelen, maar artikel 13 van de wet bepaalt:
„Telkens, wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur ge-
heel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de sta-
tuten wordt voorzien, kan de rechtbank (.....) op verzoek van iede-
re belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie in
de vervulling van de ledige plaats voorzien".

De rechtbank kan de stichting ontbinden als zij een met artikel 1 lid 3
van de wet strijdig doel heeft, als zij leden heeft, als het vermogen voor
de verwezenlijking van het doel ontoereikend is en in deze situatie binnen
afzienbaze tijd geen verandering zal komen en tenslotte als het doel is be-
reikt of niet meer kan worden bereikt.

Hiermee zijn de grote lijnen van de stichting naar geldend recht ge-
schetst. De wet bevat nog bepalingen omtrent statutenwijziging,
bij notariële akte of door de rechter - eventueel om ontbinding te
voorkomen -, omtrent nietigverklaring van statutenwijziging, om-
zetting van de stichting in een andere rechtspersoon en uitzonde-
ring van kerkgenootschappen.

Titel 4 van boek 2 van het nieuwe B.W. handelt over de stichting. De
huidige Wet op Stichtingen trad in werking op 1 januari 1957, boek 2
van het nieuwe B.V. werd in 1960 vastgesteld.

Het was aanvankelijk de bedoeling om de stichting pas als onderdeel
van het nieuwe B.W. aan wettelijke regels te onderwerpen. Met het
oog op de onzekerheid en het toenemend misbruik van deze rechts-
vorm, werd een afzonderlijk wetsontwerp ingediend, gelijktijdig
gekoncipieerd met dat van boek 2. Titel 4 bevat dan ook geen in-
grijpende afwijkingen van de wet van 1956.28 Recentelijk konsta-
teerden Duynstee, Van Zeben en Polak, dat de stichting in ons
rechtsstelsel redelijk funktioneert respektievelijk dat nadere onder-
zoeken naar dat funktioneren zijn uitgebleven, zodat er geen reden
is om op een fundamenteel andere opzet aan te dringen. Het in
november 1970 ingediende wetsontwerp Invoeringswet boek 2 wij-
zigde bijna niets aan de regeling, zoals die in het nieuwe B.W. was

~ voorzien.
Aangezien de afwijkingen van de stichting naar komend ten opzich-
te van die naar geldend recht in hoofdzaak van juridisch-technische
en wetssystematische aard zijn, gaan wij daarop hier niet verder in.
Verwezen moge worden naar de dissertatie van Duynstee en publi-
katies van andere auteurs.~

3.3. Een uitzonderlijke rechtsvorm
Een kleine kategorie partikuliere ziekenhuizen vormt een uitzondering
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op de regel, dat deze instellingen plegen te worden gegoten in de rechts-
vorm van vereniging of stichting. Het betreft instellingen, vaak gasthui-
zen geheten, welker naam aan een ver verLeden herinnert.
Gasthuizen, die bestonden voordat het thans geldende rechtspersonen-
recht tot stand kwam, nemen in ons rechtssysteem een bijzondere plaats
in.

Volgens het huidige aztikel 209 van de Grondwet, zo omschrijft
Van der Pot,~ heeft de overheid de taak het armbestuur te rege-
len. In 1848 werd dit zelfs geformuleerd als een verplichting om
dit bij wet te doen. Thorbecke diende in 1851 een wetsontwerp
in, waarmee hij alle „instellingen van weldadigheid" wilde ver-
plichten om jaazlijks door de regering verlangde opgaven te doen,
om aldus de vanouds bestaande godshuizen aan het toezicht van
gemeentebesturen te onderwerpen. Het ontwerp ontmoette veel
weerstand en in 1853 diende het kabinet-Van Hall een nieuw ont-
werp in, dat kerkelijke en bijzondere instellingen bijna geheel vrij
liet. Het ontwerp resulteerde in de Armenwet van 1854.s1 Een
nieuwe Armenwet, die in 1912 tot stand kwam, bracht in deze situ-
atie geen noemenswaazdige veranderingen. Sinds de Tweede We-
reldoorlog manifesteerden zich in de armenzorg fundamentele om-
wentelingen, welke onder meer hun weerslag vonden in de invoe-
ring van wetten als de Werkeloosheidswet (1949), de Algemene
Ouderdomswet (1956) en de Weduwen en Wezenwet (1959). De
Armenwet werd bijna geheel vervangen door de Algemene Bijstands-
wet.~2 Alleen het gedeelte, dat betrekking had op de instellingen
van weldadigheid werd eruit gelicht en verzelfstandigd tot de Romp-
wet Instellingen van Weldadigheid.3~

Welke is nu de juridische status van de gasthuizen? Wij lezen in artikel 5
van de Rompwet Instellingen van Weldadigheid: „Het voorkomen op de
lijst bedoeld in azt. 3(t.w. een door B 8c W van elke gemeente opgemaak-
te lip~t van alle instellingen van weldadigheid; v.W.) brengt mede de hoe-
danigheid van rechtspersoon voor zoodanige instellingen, welke niet uit
anderen hoofde die hoedanigheid bezitten of ten aanzien van het ver-
krijgen van die hoedanigheid en de vervallenverklazing daarvan aan de
bepalingen van eene andere wet zijn onderworpen". Gasthuizen, althans
als zij instellingen van weldadigheid zijn, in deze zin, zijn dus eigen-aar-
dige rechtspersonen.

Deze juridische status was inzet van een procedure, welke in laatste
instantie diende voor de Hoge Raad op 15 januari 1971,~ en wel
in het bijzonder de vraag of de kwestieuze instelling van weldadig-
heid een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon was. Aanlei-
ding tot het geding vormde het ontslag van een kantinejuffrouw
door het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam St. Catharinae
Gasthuis te Arnhem. Een van de geschilpunten was de toepasselijk-
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heid van het Buitengewuun Besluit Arbeidsverhoudingen 1945,
waarvan artikel 2 bepaalt, dat het niet toepasselijk is op de arbeids-
verhouding van werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam.
Zowel de kantonrechter als de rechtbank achtten het Gasthuis een
privaatrechtelijke rechtspersoon. De Hoge Raad ging aan.een uit-
spraak hieromtrent voorbij. Hij stelde het karakter van de arbeids-
verhouding centraal en niet de status van de rechtspersoon. Hij
overwoog „dat de besluitgever, bepalende - in art. 2 lid 1 aanhef
en sub a Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 - dat
genoemd Besluit niet van toepassing is op de arbeidsverhouding
van werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam,' het oog moet
hebben gehad op arbeidsverhoudingen waarvan het kenmerkende,
voor zover hier van belang is gelegen in de omstandigheid dat het
ontslagbeleid volledig in handen van. de overheid ligt, zodat aan be-
moeiingen van de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau geen
behoefte bestaat". Niet relevant was derhalve, dat het Gasthuis naar
het oordeel van de rechtbank een (privaatrechtelijke) stichting was,
maar dat de bestuurders van deze stichting werden benoemd dóor
de gemeenteraad krachtens een door het gemeentebestuur vastge-
steld reglement.

Noch de wetgever noch de rechter hebben zich duidelijk uitgesproken
over de vraag of de gasthuizen publiek- of privaatrechtelijke rechtsper-
sonen zijn. Wij zijn met Berger van oordeel, dat gasthuizen privaatrech-
telijke personen zijn.

In zijn uitvoerige konklusie bij het hierboven besproken arrest be-
toogt Advocaat-Generaal Berger allereerst, dat het kwestieuze gast-
huis zonder meer als stichting is aan te merken, dat het als privaat-
rechtelijke rechtspersoon tot stand is gekomen en steeds als zodanig
heeft voortbestaan. Als dit soort privaatrechtelijke lichamen in de
loop der tijden publiekrechtelijk zijn geworden, zo redeneert hij
vcrder, moet dit aangetoond kunnen worden. Het argument dat
zulks zou zijn gebeurd onder vigueur van de Armenwet 1854 acht
hij ondeugdelijk. „Het was een geenszins zeldzaam verschijnsel, dat
in een stichtingsakte van een gasthuis de benoeming van het bestuur
en de inrichting van de organisatie aan de overheid werd opgedragen,
hetgeen allerminst medebracht, dat de betreffende stichting een
publiekrechtelijke werd". Na een uitgebreide historische beschou-
wing, waarin Berger tenslotte belandt bij de Algemene Bijstands-
wet, vervolgt hij: „Ook de geschiedenis van de totstandkoming van
laatstbedoelde wet geeft geen aanleiding om aan te nemen dat het
Gasthuis na de inwerkingtreding van die wet en de Rompwet Instel-
lingen van Weldadigheid van een privaatrechtelijke instelling tot een
publiekrechtelijk is geworden. Veeleer het tegendeel".
De Algemene Bijstandswet regelt immers de financiële bijstand door
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de overheid en - op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer
- zijn de oude instellingen van weldadigheid gesauveerd, voorzover
zij niet tot taak hadden financiële bijstand te verlenen. Berger kon-
kludeert, dat zij hiermee tevens uit de overheidssfeer zijn wegge-
gleden.~5

Op aan wetshistorische interpretatie ontleende gronden is het gasthuis
derhalve als een privaatrechtelijke rechtspersoon te beschouwen.

Wij menen dat de praktijk zulks bevestigt. Gasthuizen worden wel-
licht als uitzonderlijke instellingen gezien, men merkt ze doorgaans
niet aan als overheidsziekenhuizen, ongeacht of een gemeente het
bestuur benoemt en zeggenschap heeft over de interne organisatie.

4. De vereniging en de stichting geen ondernemingsvormen

Als de meest gebruikelijke rechtsvormen voor ziekenhuizen zich zouden
lenen als rechtsvorm van een onderneming, zou men daarin misschien
het argument kunnen vinden, dat ziekenhuizen vanwege hun rechtsvorm
eigenlijk als onderneming moeten worden beschouwd. Noch de stichting
noch de vereniging blijken echter bedoeld of geschikt te zijn als onder-
nemingsvorm.
In opzet is de vereniging een samenwerkingsverband van personen, die
haar leden zijn.

Aldus Van der Grinten in zijn inaugurale rede te Nijmegen „Collec-
tivering in het privaatrecht". De vereniging wordt voor zeer uiteen-
lopende doeleinden aangewend: sport, vakbeweging, politiek, kul-
tuur en charitas, maar: „Zij is de vorm van organisatie van alles,
wat niet directe economische activiteit ten doel heeft".~ De naam-
loze vennootschap noemt Van der Grinten de rechtsvorm, die typo-
logisch is ingesteld op het drijven van een onderneming en het daar-
voor bijeen brengen van de nodige middelen. „Dogmatisch moge
het verdedigbaar zijn de n.v. onder de vereniging te rangschikken;
zulk een rangschikking is m.i. echter een miskenning van de rechts-
realiteit. De n.v. heeft in feite een geheel eigen leven, wordt door
eigen rechtsregels beheerst, heeft een eigen plaats in onze samen-
leving". Bijna twintig jaar later heeft deze opvatting alleen nog maar
aan overtuigingskracht gewonnen.

De vereniging mag niet uit zijn op winst ter uitkering aan haar leden.
Een onderneming zal in het algemeen ook daarom al niet in de vorm van
een vereniging gegoten kunnen zijn, of omgekeerd: de vereniging kan
geen onderneming zijn.

Van Campen signaleerde zulks reeds in zijn dissertatie „Onderne-
ming en rechtsvorm".~~ De wetgever, zo betoogt hij, heeft als ge-
eigende vorm voor de onderneming de vennootschap in het leven
geroepen, welke als grondslag heeft „het in gemeenschap brengen
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en het daaruit ontstane voordeel deelen". De inbreng levert, verge-
leken met de vereniging, geen onderscheidend kriterium op, zodat
slechts als zodanig kan worden beschouwd de uit te keren winst.
Aannemende dat de wetgever geen doublure in het leven heeft wil-
len roepen konkludeert Van Campen „dat de vereenigingen (.....)
niet bedoeld zijn als die, welke stoffelijke belangen zullen beharti-
gen, zooals vennootschappen. Zij zijn m.a.w. niet bedoeld als
rechtsvormen, waarin ondernemingssamenwerking dient te geschie-
den". Er op grond van zijn voorafgaande redenering van uit gaan-
de, dat Van Campen onder behartiging van stoffelijke belangen ver-
staat het nastreven van geldelijk voordeel ten behoeve van de ge-
meenschapsleden, geldt zijn konklusie naar onze mening nog steeds.

De vereniging is geen. onderneming, maar niets staat haar in de weg om
een onderneming te drijven, of beter gezegd een bedrijf te voeren.

Zo ook Luijten~Brouwers en Van der Velden.~ Voorwaarde is
slechts dat zij eventuele winst niet ten goede laat komen aan de le-
den.
Men bedenke evenwel dat met onderneming in deze kontekst wordt
bedoeld de technisch-organisatorische eenheid en niet het samenvrer-
kingsverband, zoals de wetgever de onderneming ziet bijvoorbeeld
in de Wet op de ondernemingsraden. Wij betitelen voor de duidelijk-
heid de „onderneming" in de hier bedoelde zin liever als bedrijf.
Dijk herinnert eraan dat het nieuwe B.W. uitdrukkelijk bepaalt, dat
de vereniging niet uit mag zijn op het behalen van winst ter verde-
ling onder de leden (art. 2.2.1.1. lid 2). „Vraagt men zich af op
grond van welke overweging de wetgever een instelling, welke be-
oogt winst te behalen ter verdeling onder de leden, van het erf van
het verenigingsrecht dient te weren, dan luidt het antwoord: een
zodanige vereniging is in wezen een vennootschap". Elders betoogt
Dijk, dat verenigingen wel degelijk over een apparaat, een inrichting
kunnen beschikken, in zijn terminologie: een onderneming kunnen
exploiteren.~9

Ook de stichting is geen geschikte rechtsvorm voor de onderneming, noch
qua doelstelling noch qua struktuur. De stichtingsvorm mag niet gebruikt
worden om inkomsten te verschaffen aan de oprichters, bestuurders of
personen, die de stichting zouden willen benutten ter behartiging van hun
stoffelijke belangen.

Zoals we bij onze bespreking van de stichting reeds zagen mag zij
wel winst maken, maar deze mag niet aan de rechtstreeks bij de
stichting betrokkenen ten goede komen. Duynstee meent dat als
zodanig niet de oprichters zijn te beschouwen, althans dat in be-
paalde gevallen uitkeringen met ideële of sociale strekking aan de
oprichters geoorloofd zijn. De stichting mag niet ten doel hebben
het doen van uitkeringen aan hen, die deel uitmaken van haar or-
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ganen.~
In zijn preadvies voor de Broederschap der Notarissen in Nederland „Er-
vazingen met de Wet op Stichtingen" onderstreept Polak dat de wetgever
met het uitkeringsverbod, zoals geformuleerd in aztikel 1 lid 3 van de Wet
op stichtingen, heéft beoogd tegen te gaan dat de stichting wordt mis-
bruikt doordat zij op het terrein zou komen van de naamloze vennoot-
schap, de ondernem.ingsvorm bij uitstek.

„Als men let op de doelstellingen die het steekproefonderzoek aan
het licht heeft gebracht, is er overigens wel aanleiding zich af te vra-
gen of de stichting niet te ver in het gebied van de naamloze ven-
nootschap is doorgedrongen. (.....) Zou deze indruk juist zijn, dan
zou de ontwikkeling van de stichting op dit punt niet onbedenke-
lijk zijn. Het is moeilijk aanvaardbaar dat men de wettelijke voor-
schriften die voor de naamloze vennootschap zijn gesteld, zou kun-
nen ontgaan door de rechtsvorm van de stichting te kiezen. Ook
afgezien hiervan is een onbeperkt gebruik van de stichtingsvorm niet
ongevaarlijk. De uitsluiting van de persoonlijke aansprakelijkheid
door de oprichting van een stichting kan een te eenvoudig middel
worden. Weliswaar kunnen er omstandigheden zijn dat degene die
zich van een stichting bedient om zich van eigen aansprakelijkheid
te ontdoen, wegens onrechtmatige daad kan worden aangesproken,
maar deze oplossing zal slechts bij uitzondering baat brengen".41
Elders noemt Polak andere bezwaren tegen het gebruik van de
stichting voor „ondernemende" aktiviteiten. De stichting suggereert
onbaatzuchtige ideële aktiviteit en de ondernemer die zich van deze
rechtsfiguur bedient, verschaft zich een oneerlijke voorsprong op
zijn konkurrenten. „Tenslotte ontbreken bij stichtingen die het ge-
bied van de naamloze vennootschap en codperatieve vereniging zijn
binnengedrongen de waarborgen die de wetgever voor die rechtsper-
sonen nodig heeft geacht. (.....) Ook de controle die de wet op
stichtingen kent, is niet toereikend. Het aan rechter en openbaar
ministerie opgedragen toezicht is van beperkte omvang".42

Ook de struktuur van de stichting leent zich niet als organisatievorm
van de onderneming. Deze is een samenwerkingsverband terwijl de stich-
ting, in oorsprong een rechtspersoon tot beheer van vermogen, monistisch
van opzet is.

Bij een beschouwing over medezeggenschap in ziekenhuizen noemt
ook Rosendaal de opzet van de stichting ongeschikt om als onder-
nemingsvorm te dienen. Ons bezwaar tegen de gedachtengang van
Rosendaal - wij komen daar nog op terug - is, dat hij het zieken-
huis zonder meer met de onderneming gelijk stelt. Afgezien daarvan
zijn wij het met hem eens. Hij omschrijit het ondernemingsdoel als
drieledig: het maatschappelijk doel, dienstverlening aan maatschap-
pij en individu; het sociale doel, het zijn van een werkgemeenschap
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waarin aan de bevordering van de menselijke ontplooiing gestalte
wordt gegeven; het ekonomisch doel, het verlenen van diensten te-

gen zo laag mogelijke kosten.
„De monistische opzet van de stichting alleen al (.....) lijkt niet ge-

eigend om aan alle met de drie genoemde doelstellingen samenhan-

gende belangen, die bij de besluitvorming meer dan alleen maar de

aandacht vragen, tegemoet te komen. Dit temeer, indien we met

het oog op de doeltreffendheid van de te nemen beslissingen ervan

uitgaan, dat juist in ondernemingen waarin vele discipl'mes zich in-

zetten voor het algemene en individuele belang, deze beslissingen

op alle niveau's zonder meer de neerslag dienen te zijn van een zo

breed mogelijk opgezet besluitvormingsproces".4~

Evenals bij de vereniging ontmoet het geen bezwaar dat een stichting een

onderneming drijft, mits de revenuen daaruit niet ten goede komen aan

hen, die van de organen van de stichting deel uitmaken. Ook hier ver-

dient het aanbeveling om dan niet de term „onderneming" te bezigen,

maar, waar wordt gedoeld op de technisch-organistorische eenheid, te

spreken van „bedrijf".
Duynstee wijst erop dat de vraag of de stichting een kommercieel

doel mag nastreven vaak wordt verward met de vraag of uitkerin-

gen al dan niet zijn toegestaan. Wat de eerste vraag betreft konklu-

deert hij: „De zaak waar het om gaat is deze, dat aan oprichters

of stichtingsorganen geen uitkeringen mogen worden gedaan, tenaij
dezen als derden zijn te beschouwen.
Aan derden mogen slechts uitkeringen worden gedaan, wanneer
deze een ideële of sociale strekking hebben. Onder beperking van

deze generale regel~ is iedere commerciële stichting geoorloofd".

Van beslissende betekenis is dus het antwoord op de tweede vraag:

of uitkeringen die door de stichting worden gedaan al dan niet toe-

laatbaar zijn.
Duynstee rubriceert de stichtingen in die, welke van het doen van

uitkeringen hun doel of maatschappelijke werkzaamheid maken en

die, bij welke zulks niet het geval is. Deze laatste kategorie deelt

hij onder in stichtingen als orgaan van overleg en same::werking,

stichtingen tot beheer en exploitatie en stichtingen die ofwel alge-

meen maatschappelijke ofwel groepsbelangen behartigen. Naar aan-

leiding van de diskussie tijdens de parlementaire behandeling over

het kommerciële karakter van de stichting, konkludeert hij „dat

geen beperking kan worden gesteld aan het doel of het werkterrein

van de stichting, als deze geen uitkering doet. (.....) De stichting

kan dan de rechtsvorm zijn, waarin ieder aanvaardbaar maatschap-
pelijk belang wordt behartigd".`~

Men kan de overtuigingskracht van het argument, dat de vereniging en de
stichting geen ondernemingen zijn, betrekkelijk noemen. Ten bewijze
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daarvan moeten dan toch steeds uitzonderingsgevallen ten tonele wor-
den gevoerd. Essentieel blijft in onze ogen dat - ongeacht de rechts-
vorm - het ziekenhuis op vitale elementen afwijkt van het normale type
van de onderneming.

Aan de ené kant zijn er verenigingen en stichtingen, die bedrijven
exploiteren en die daarom als „ondernemend" worden aangemerkt.
Men denkt aan stichtingen, die een sociale werkplaats in stand hou-
den. Het is dan echter steeds de doelstelling van de exploiterende
rechtspersoon, die beslissend is en niet het maatschappelijk funk-
tioneren van het geëxploiteerde bedrijf. Aan de andere kennen wij
vennootschappen, die aktiviteiten ontplooien, welke zich evenzeer
onder de vigeur van een stichting of vereniging laten denken. Een
voorbeeld is Het Concertgebouw N.V. Men moet zich afvragen of
in dit geval niet de exploitatie van het gebouw prevaleert boven het
kommercieel benutten van de ideële prestaties van het orkest, al zijn
beide onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Het gaat hier evenwel om de grensgevallen. Hoofdzaak is, dat gang-
bare ondernemingen niet de rechtsvorm van de vereni.ging of de
stichting plegen te hebben en dat ziekenhuizen, naar hun wezens-
kenmerken al geen onderneming, gewoonlijk worden gedreven in
de vorm van typologisch niet op winst gerichte rechtspersonen.

5. Het non-profit karakter van ziekenhuizen

In het voorafgaande zagen we dat winstgérichtheid aan de onderneming
eigen is en dat, althans in Nederland, de ziekenhuizen zich van onderne-
mingen onderscheiden door hun non-profit karakter. Daarbij moet wel
worden opgemerkt, dat over het begrip winst verschil van inzicht moge-
lijk is. In verband met het huidig systeem van financiering van ziekenhui-
zen, wordt daarnaast het non-profit karakter van ziekenhuizen van diver-
se zijden gerelativeerd.

Groot: „Bij de steeds toenemende verwantschap der ziekenhuizen
met de bedrijfsmatige voortbrenging is de afgrenzing van dit terrein
ten opzichte van het overige bedrijfsleven in de regel gezocht in het
ontbreken van het winststreven bij de zelfstandige ziekenhuizen.
Men kan geredelijk toegeven, dat het ontbreken van het winststre-
ven een typische trek is van het ziekenhuis zoals wij dat in ons land
kennen en dat zulks ook zijn consequenties heeft voor het te voe-
ren beleid". Groot betoogt vervolgens dat de verschillen op dit punt
geringer worden, omdat het moeilijk is precies te bepalen wat winst
is en omdat bij de onderneming het streven naar maximale winst
plaatsmaakt voor bewustwording van maatschappelijke medever-
antwoordelijkheid.. Als kenmerkend verschil tussen ziekenhuis en
onderneming ziet hij, dat de afzetfunktie bij het individuele zieken-
huis ontbreekt.
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„Het zelfstandig verzorgen der afzetfunctie met zijn eigen risico's

is een belangrijke functie van de ondernemer. Bij het ziekenhuis

echter wordt deze problematiek uitgevochten op hoger niveau en

de taak van een ziekenhuisbestuur bestaat nu hierin, dat het binnen

de oplossingen, op hoger niveau gevonden, zijn taak ziet en dien-

overeenkomstig handelt. (.....) Het ziekenhuis kan dan ook beter ver-

geleken worden met een onderneming, die de problemen rond de

afzet heeft toevertrouwd aan een verband van hoger orde - zoals
bijvoorbeeld kartel of trust - en er zich toe beperkt zijn functie
binnen dit verband zo goed mogelijk te volbrengen".45 Groot ziet

dus eigenlijk in de marktpositie een beter onderscheidend kriteri-

um, dan in de winstgerichtheid.

Als men het ziekenhuis beschouwt als een instelling zonder winstoog-

merk, is het belangrijk vast te stellen, wat onder winst moet worden

verstaan.
In de inleiding tot zijn dissettatie „Ondernemingsdoel en winst"

merkt Bouma op: „Het winstbegrip is in de theorie en in de prak-

tijk geassocieerd met een mogelijkheid tot vertering en uitkering",46

In de diskussies over het non-profit karakter van ziekenhuizen was

het Stolte, die op het onderscheid wees tussen uitkeerbare en niet-

uitkeerbare winst.47 Verhelderend werkt de uiteenzetting van De

Jong: „De winst-theoretische. benadering van het probleem houdt

voor de activiteit van de gezondheidszorgdienstverlening in, dat

eerst dan van een no-profit~no-losspositie sprake is, indien de ta-

riefzetting ook op lange termijn de maatschappelijke kosten dekt.

Verlies en winst zijn daarbij twee logisch te onderscheiden begrip-

pen. Van winst kan eerst sprake zijn zodra er sprake is van een uit-

keerbaarheid van overschotten aan de vermogensverschaffers; aan

de premiebetalers derhalve. Onder overschotten moeten worden ver-

staan de positieve verschillen tussen maatschappelijke kosten en

verkregen opbrengsten. Verlies is er steeds indien de maatschappe-

lijke kosten van de dienstverlening niet zijn goedgemaakt. Door het

winstprobleem te zien als een probleem van uitkeerbaarheid in bo-

venbesproken zin heeft het winstbegrip voor de no-profit~no-loss-
organisatie een duidelijke, daardoor meer hanteerbare, maar vooral

ook een in sociaal-economisch opzicht meer verantwoorde inhoud

verkregen.
Immers, eerst op bovenstaande wijze verkregen no-loss-positie geeft

uitdrukking aan de offers, welke de gemeenschap zich getroost om

een adequaat niveau van gezondheidsdienstverlening te verkrijgen

en te behouden".48
Vinken acht de kwalifikatie van het ziekenhuis als non-profit organisa-
tie, althans zeker in ekonomisch opzicht, niet terecht.

„Tegen de benaming van het ziekenhuis als `non-profit instelling'
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heb ik bez~Naar. Zij kan niet worden beschouwd als een zaakdefini-
tie, omdat zij alleen aangeeft wat een ziekenhuis in een bepaald op-
zicht niet is, en dan nog onvoldoende. Een bepaling van het winst-
begrip ontbreekt. Consequenties uit deze benaming voor het econo-
misch beheer van de ziekenhuizen zou ik dan ook niet willen trek-
ken".`~
Hierbij passen enkele kanttekeningen. Ons lijkt de kwalifikatie als
hier bedoeld niet de pretentie van een definitie te hebben, zodat
ook moeilijk gevergd kan worden dat van enige nadere aanduiding
van het gehanteerde winstbegrip zou blijken. Dat non-profit slechts
een negatieve kwalifik3tie inhoudt, is inherent aan het feit dat er
iets niét gedaan wordt, hetgeen moeilijk in positieve zin kan wor-
den uitgedrukt. Tenslotte heeft de kwalifikatie naar onze mening
een wat wijdere betekenis dan louter een ekonomische.
Met het oog op kontinuiteit en ontwikkeling van het ziekenhuis,
zo meent Vinken, moeten eigenlijk reserves worden gevormd voor
het opvangen van de risiko's. „De statuten van onze stichting be-
palen reeds vele jaren, dat zij geen winst beogen anders dan ter be-
reiking van haár doel of tot leniging van maatschappelijke nood.
Deze formulering lijkt het wezen in te houden van het winststreven
van het ziekenhuis". Het gebruik van de term winst in ziekenhuis-
statuten lijkt ons ten sterkste af te raden, vanwege de misverstan-
den die dit ongetwijfeld zal wekken. Bij ziekenhuizen is geen sprake
van een winststreven; zij zijn erop gericht een zo goed mogelijk peil
van dienstverlening te bereiken en te handhaven. Als voor de finan-
ciering daarvan en voor het dragen van de risiko's in verband daar-
mee zekere reserves moeten worden gekweekt, is dat naar onze me-
ning niet strijdig met het non-profit karakter van ziekenhuizen.

Het non-profit karakter van ziekenhuizen wordt in de literatuur niet zo
verstaan, dat een bepaalde mate van vermogensvorming met het oog op
interne financiering en de omvang van risiko's ontoelaatbaar zou zijn.5D

Voorzover er in het ziekenhuiswezen sprake is van zelffinanciering
vindt deze plaats tegen de achtergrond van de doelstellingen en
funktie van het ziekenhuis. Zelfs hier manifesteert zich het verschil
met de onderneming. Daar dient ingehouden winst de kontinuifeit
en expansie. Deze kan men echter niet los zien van de verwachting
van de kapitaalverschaffers rendement te verkrijgen over het gein-
vesteerd vermogen. Men zou kunnen spreken van een uitgestelde
winstverwachting. Bij ziekenhuizen doet zich deze situatie niet voor.
Als daar al overschotten worden gemaakt, zijn deze nimmer be-
stemd voor uitkering aan wie dan ook. In die onuitkeerbaarheid
ligt de essentie van het non-profit karakter van het ziekenhuis opge-
sloten.

Profit-ziekenhuizen kennen we in Nederland niet. Pleidooien daarvoor
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zijn zeldzaam. Wij j troffen in de literatuur slechts een merkwaardige

suggestie aan van de direkteur van het Centraal Orgaan Ziekenhuistarie-

ven.
In 1971 werd uit de mond van Wagner onder meer de volgende

uitspraak opgetekend. „Zou toch niet eens bezien moeten worden

of ook profit-instellingen in de gezondheidszorg zouden kunnen

opereren, waarbij het dan wel moet vaststaan, dat profit niet ten

koste van de kwaliteit gaat. Ik meen dat bij een dergelijke diskussie

ook bij voorbaat de mogelijkheid moet worden uitgesloten van het

toelaten tot de sector van de gezondheidszorg van risicodragend

kapitaal dat zijn beloning zou moeten krijgen via het economisch

resultaat. De vraagstelling is dan teruggebracht tot, althans voor-

zover het uitkeerbare winst betreft, een systeem van winstdeling

voor de factor arbeid. Kan daardoor een prikkel tot efficiency wor-

den ingebouwd? Ook al zou deze vraag tot een positief antwoord

leiden, dan nog dient te worden bedacht, dat indien men althans

de winstdeling niet zou willen beperken tot het leidend kader,

momenteel in de diskussie omtrent de beloning in de factor arbeid

in het algemeen winstdeling niet meer zo erg op de voorgrond staát.

Dit kan in de nabije toekomst echter weer anders zijn. Het tolereren

van een niet-uitkeerbare winst, dus toename van het eigen vermogen,

zou mogelijk ook een prikkel tot kostenbesparing kunnen opleve-

ren. A1 te hoog zijn mijn verwachtingen ten deze echter niet".51

Reserveringen voor interne financiering spreken Wagner kennelijk

niet aan52 ; hier bekijkt hij het vraagstuk tenminste alleen door de

besparingsbril. Daardoor moet men kennelijk ook zijn andere voor-

stellen zien. Zo komt hij tot de merkwaardige gedachte om een

winstdelingsregeling voor ziekenhuismedewerkers te ontwerpen.

De essentie van een winstdelingsregeling is, dat medewerkers in een

onderncming, boven hun normale beloning een aandeel in de behaal-

de winst krijgen. Bij ziekenhuizen zou men een „winst" moeten

vaststellen. Wie zou de hoogte van de uitkering bepalen? Als zij een

soort efficiency-premie zou zijn, zou iedereen dan toch gelijkelijk

delen in de „winst"? Of gaat het om een verkapte prestatiebelo-

ning? Als Wagner alleen de efficiency wil dienen, kan hij wellicht

beter een daarop toegesneden beloningssysteem in de ziekenhuizen

introduceren en aldus het misleidend begrip winst vermijden. Het

lijkt wat omslachtig om van de ziekenhuizen profit-instellingen te

maken louter en alleen om een extra beloning voor de medewer-

kers te kunnen financieren.

Konkluderend kunnen wij vaststellen, dat het non-profit l,arakter in het

algemeen als wezenlijk voor het Nederlandse ziekenhuis wordt be-

schouwd. Het begrip „profit" dient in dit verband te worden verstaan als

uit te keren winst.
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Wij achten het met de non-profit gedachte niet in strijd dat ziekenhuizen
onder een zekere kontrole vermogen vormen om zelf de investeringen,
nodig voor het op peil houden van de dienstverlening, te kunnen financie-
ren.

6. Het ziekenhuis geen onderneming, wél een bedrijf
De konfrontatie van het beeld, dat wij ons van de onderneming hebben
gevormd met dat van het ziekenhuis leverde op alle onderdelen belang-
rijke of minder belangrijke verschillen op. Deze zijn alle terug te voeren
op het verschil in maatschappelijke funktie. Onze konklusie is, dat het
ziekenhuis geen onderneming is.

Een belangrijk onderscheidend kriterium is het winststreven geble-
ken. In het algemeen wordt in Nederland de mogelijkheid, dat zie-
kenhuizen (aan belanghebbenden uit te keren) winst zouden na-
streven, als onverenigbaar met doel en maatschappelijke funktie ter-
zijde geschoven5~. In die zin zijn onze ziekenhuizen non-profit in-
stellingen. Exploitatie van ziekenhuizen op winstbasis hoeft op
zichzelf niet verwerpelijk te worden geacht. Zij trekt echter een
zwaardere wissel op de exploitanten, die de verleiding moeten weer-
staan om de meest lukratieve geneeskunde te bedrijven bij de meest
lukratieve patiënten.
In de Verenigde Staten, waar het verschijnsel van de naar winst
strevende ziekenhuizen bekend is en toeneemt, manifesteert zich
dit probleem. Men zie Lapré in een beschrijving van de Amerikaan-
se gezondheidszorg. „De naar winst strevende instellingen worden
er door de non-profit instellingen van beschuldigd de `goede risi-
co's' te selecteren, waar relatief weinig tijd en zorg aan hoeft te wor-
den besteed. Het gevolg is dan uiteraard, dat de overige instellingen
een groter aantal `moeilijke' patiënten te verwerken krijgen. De for-
profit ziekenhuizen werken gemiddeld 20~ goedkoper dan de non-
profit ziekenhuizen. Het is echter niet aangetoond, dat een beter
beheer of een efficiëntere werkwijze daarvan de oorzaak is. Het
heeft zeker te maken met de opnamepolitiek, gebaseerd op routine-
behandelingen met een gunstige prognose".5~ In feite moet men
hier niet spreken van een goedkopere exploitatie, maar van een se-
lektief opnamebeleid, dat de exploitatieresultaten gunstig bein-
vloedt.

Wij vinden voor onze opvatting, dat het ziekenhuis niet zonder meer ge-
lijk te stellen is met een onderneming, steun bij Stolte.

Wij citeren: „Niettemin wordt nog telkéns in ons land betoogd dat
het ziekenhuis een bedrijf is als andere en dat het op analoge wijze
moet worden geleid. Ten onrechte naar mijn mening en wel om meer
dan een reden. Zo wordt nogal eens gesteld, dat het ontbreken van
het streven naar (uitkeerbare) winst een beheer mee moet brengen,
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dat met veel verspilling gepaard gaat, Men ziet daarbij over het
hoofd, dat er in de landen rondom ons en in de V.S. ettelijke zie-
kenhuizen zijn, die zoals onze zuiderburen zeggen `uitgebaat' wor-
den. Bij een nadere bestudering blijken deze in sommige gevallen
inderdaad lagere kosten te hebben. Zoals o.a. Milton I. Roemer en
Jorge A. Mera hebben betoogd, bereiken ze dat door `patient dum-
ping'. Ze schuiven de hulpverlening aan minder `lucratieve' patiën-
ten af op de andere ziekenhuizen, die zodoende met hogere kosten
komen te zitten omdat ze het recht op adequate gezondheidszorg
ook voor deze medeburgers tot gelding doen komen. (.....) Merk-
waardiger nog dan als non-profit instelling is het ziekenhuis als or-
ganisatie er een waar meer dan één professie grote invloed heeft op
de gang van zaken". Volgt een omschrijving van de betekenis van
de medische en verpleegkundige professies in het ziekenhuis.55
Waar Stolte spreekt over doelstelling en organisatiestruktuur heeft
hij naar onze interpretatie het begrip onderneming op het oog. Wij
spreken van bedrijf als wij het hebben over de technisch-organisa-
torische eenheid.

Sprekend over het begrip onderneming meent Sanders, dat niet het winst-
kriterium daarvoor bepalend moet zijn, maar het deelnemen aan het eko-
nomisch verkeer. „A1 deze economische activiteiten zullen in één der ve-
le ondernemingsvormen moeten worden uitgeoefénd. Wie een ziekenhuis
exploiteert zaI dit bíjvoorbeeId in de vorm van een besloten n.v. doen.
De ziekenhuisstichting treedt op als aandeelhoudster".56

Men zal begrijpen, dat dit idee ons niet erg aanspreekt.ln het spraak-
gebruik wordt het winststreven in het algemeen met de onderne-
ming geiclentificeerd. Ons onderzoek van wetgeving, rechtspraak en
literatuur leidde tot de konklusie, dat, waar het begrip onderneming
wordt gebruikt, men in het algemeen de „profit-onderneming" be-
doelt. Dat de wetgever daarop in de Wet op de ondernemingsraden
een oneigenlijke uitzondering maakt, menenwij reeds in het vooraf-
gaande voldoende te hebben aangetoond. Ook Maeijer keert zich
tegen de suggestie van Sanders. „In een poging een nieuwe, aan
moderne ontwikkelingen aangepaste groepering te geven van een
aantal bepalingen betreffende de ondernemingsvormen in ons nieuw
B.W., komt Sanders tot gevolgtrekkingen voor de praktijk die mij
onnodig gecompliceerd en verwarrend voorkomen. Onnodig gecom-
pliceerd omdat wij gedwongen zouden zijn rechtspersonen op el-
kaar te stapelen: de ziekenhuisstichting treedt op als aandeelhoud-
ster van de vennootschap; verwarrend omdat door het verplichte
gebruik van de vennootschapsvorm de verkeerde suggestie wordt
gewekt dat het ziekenhuis - althans typologisch - gericht zou zi~n
op het behalen van winst ten behoeve van de aandeelhoudster". 7

Maeijer noemt het ziekenhuis een onderneming, zij het een met een
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eigen karakter. Ten onrechte naar onze mening.
„Het ziekenhuis is een onderneming met een eigen karakter: het is
gericht op medisch onderzoek en medische behandeling van opge-
nomen patiënten. Het ziekenhuis is geen onderneming in de zin van
een bedrijf dat is gericht op het maken van winst of enig vermo-
genrechtelijk voordeel. In de onlangs aanvaarde Wet ziekenhuisvoor-
zieningen (art. 15, lid 2 en 18, lid 5) wordt o.m. bepaald dat de
daarin bedoelde bouwvergunningen en vergunningen voor andere
voorzieningen alleen kunnen worden verleend aan een rechtsper-
soon van wie mag worden aangenomen dat zijn werkzaamheid niet
gericht is op het behalen van winst. Een ziekenhuis is wél een onder-
neming in de zin van de nieuwe Wet op de ondernemingsraden (azt.
l lid 1, sub c): een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optre-
dend organisatorisch verband waarin krachtens azbeidsovereenkomst
arbeid wordt verricht. In de terminologie van W.F. de Gaay Fort-
man (.....) is een ziekenhuis geen onderneming in economisch- of
commercieel-organisatorische zin, doch wel een onderneming in
technisch-organisatorische zin".58
Het winstkriterium mag geen rol spelen, aldus Maeijer. In onze ogen
kan het ziekenhuis dan in generlei opzicht een onderneming worden
genoemd. Het beroep op de Wet op de ondernemingsraden is in on-
ze ogen een verkeerd azgument; zoals we nog zullen zien, definieert
de wetgever daaz het genusbegrip hiërarchisch gestruktureerde orga-
nisatie en niet het begrip onderneming. De verwijzing naar De Gaay
Fortman spreekt ons al evenmin aan: in hoofdstuk 2 hebben wij
juist voorgesteld om het begrip technisch-organisatorische eenheid
te reserveren voor het bedrijf. Dan klopt het wel: het ziekenhuis is
wél als bedrijf te beschouwen, zoals we hierna zullen aantonen.

Blijft bij Maeijer over het „eigen kazakter". De gerichtheid op on-

derzoek en behandeling bestempelt het ziekenhuis, althans naar

onze opvatting, niet tot onderneming.
Rosendaal keert de redenering helemaal om. Nu de wetgever het zieken-
huis als ondercieming kwalificeert, gaat hij na in hoeverre de realiteit met
deze fiktie overeenstemt.

Rosendaal stelt: „De vraag doet zich onmiddellijk stellen of de hui-
dige juridisch-organisatorische structuren, waarin met name de zie-
kenhuizen `opereren', te weten de stichtings- en verenigingsvorm
toereikend zijn om het ondernemingsbegrip in relatie tot de zieken-

huizen voldoende inhoud te geven. (..... ) Vervolgens dringt zich de

vraag op of het ziekenhuis van nu als onderneming wel voldoende
is uitgerust tot het voeren van een zodanig intern azbeids- en perso-
neelsbeleid, dat inderdaad gesproken kan worden van een goed uit-

geruste en georganiseerde werkgemeenschap. Hier laat zich m.i. reeds
stellen, dat het `onderneming-zijn' in de daartoe gebruikelijke zin

150



van het woord niet zonder meer vermag voort te vloeien uit een
aan een wetsbegrip gegeven ruimere interpretatie; in de praktijk zal
moeten gaan blijken of de ziekenhuízen als werkgemeenschappen
het predicaat `onderneming' in de hiervoor reeds aangehaalde zin
zullen kunnen gaan opvullen".59
Op zich is aan de vragen van Rosendaal hun belang niet te ontzeg-
gen; hij ontwikkelt in dit verband ook waardevolle gedachten, die
ons in het vervolg van onze studie van pas zullen blijken te komen.
Ook wij achten de stichting en de vereniging niet de meeste geëigen-
de rechtsvormen voor ziekenhuizen, terwijl wij evenzeer als Rosen-
daal een bezinning op het sociaal beleid binnen de ziekenhuizen
aan te bevelen achten. Wij hebben echter bezwaar tegen het perspek-
tief waarin Rosendaal dit alles plaatst: hij spreekt elders van de
„ondernemisering" van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is geen on-
derneming en het moet in zijn ontwikkeling zijn eigen weg gaan,
zonder evenwel te schromen om bruikbare ideeën en verworven-
heden uit het bedrijfsleven over te nemen. Volledigheidshalve mer-
ken wij op, dat Rosendaal zijn gedachtengang enigszins relativeert
door te stellen, dat het trekken van vergelijkingen tussen het íie-
kenhuisbedrijf en de winstmakende onderneming in de vennoot-
schapsgedaante niet van gevar~ ontbloot is.

De misverstanden ten aanzien van het „ondernemingskarakter" van zie-
kenhuizen zijn naar onze mening te wijten aan de verwarring die vaak
bestaat omtrent de begrippen onderneming en bedrijf. Beschouwen wij
het ziekenhuis niet als onderneming, het beantwoordt wel aan alle kri-
teria om als een bedrijf te worden gekwalificeerd.

De verklaring van dé neiging om ziekenhuizen tot het bedrijfsleven
te rekenen of parallellen te trekken met onderneming of bedrijf
lijkt ons niet zo moeilijk. Het bedrijfsleven heeft veel langer dan het
ziekenhuiswezen de kans gehad om theorieën en modellen te ont-
wikkelen, die ondernemingen op het lijf geschreven waren. Ekono-
mie, psychologie, sociologie en ook de juridische wetenschap heb-
ben decennia lang hun scherpzinnigheid kunnen botvieren op onder-
neming en bedrijf. Bedrijfsekonomie, bedrijfspsychologie, industri-
ele en organisatiesociologie zijn haast wetenschappen op zich ge-
worden. Het ondernemingsrecht gaat meer en meer een eigen stem-
pel drukken op het sociaal-ekonomisch ordeningsrecht in Neder-
land.
Het ziekenhuis volgt deze ontwikkeling. Van inrichting, waar het
aksent lag op de verpleging en verzorging evolueerde het tot het me-
disch centrum van nu. De vooruitgang in medische wetenschap en
techniek, het ontstaan en de verdere uitwerking van het stelsel der
sociale verzekeringen, decgroei van partikuliere instelling naar pu-
blic utility als onderdeel van de totale gezondheidszorg zijn impul-
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sen, die ertoe hebben geleid dat het ziekenhuis een komplexe orga-
nisatie is geworden.
Dat men uit een behoefte aan doelmatigheid, efficiency, inzicht in
organisatiestrukturen en stroomlijning van de kommunikatie, van
de voorsprong van het bedrijfsleven heeft willen profiteren, ligt
niet alleen voor de hand, maar is zelfs toe te juichen.

Zonder zijn eigenheid te verliezen inspireert het ziekenhuis zich op de
„bedrijfs"-wetenschappen, zoals deze zich binnen de sociologie en eko-

nomie ontwikkeld hebben.
Overeenkomsten en verschillen, gezien door de sociologische bril,
vinden we bij Rohde:
„Damit ist allerdings einger~umt, dass das Krankenhaus auch Be-
triebscharakter in jenem weiteren, den des Industriebetriebes
iibersteigenden Sinne hat. Wenn nun die Unzust~ndigkeit der Be-
triebssoziologie heutigen Verstandnisses erwiesen ist, so liegt es
doch nahe, Krankenhaussoziologie als Soziologie einer nicht in-
dustrielen Arbeidsinstitution (und zwar ausschliesslich als solche)
zu betreiben".~ Onder een algemene omschrijving van het begrip
bedrijf laat het ziekenhuis zich wel vatten, zo meent Rohde, maar
de vergelijking met het industriële bedrijf moet niet te ver doorge-
trokken worden. Men moet ziekenhuizen niet zien als „Reparatur-

werkst~tte fur Menschen".
Een ekonomische benadering treffen we aan in de rede die Scheffer
ter afsluiting van de eerste Cursus Ziekenhuisbeleid hield:
„Het behoeft niet te verwonderen, dat met de sociale evolutie het
ziekenhuis als een van de voornaamste instituten waar de gezond-
heidszorg is geconcentreerd, een meer bedrijfsmatig karakter heeft
gekregen en dat de veelal gemoedelijke sfeer van voorheen heeft
plaats moeten maken voor een planmatig en zo efficiënt mogelijk
werkend organisme. Economisch gezien is het ziekenhuis een pro-
duktiehuishouding, waar medische diensten worden voortgebracht
door samenwerking van hooggekwalificeerde arbeid en een uit kost-
bare apparatuur bestaande kapitaalvoorraad. Men kent er dan ook
de vraagstukken, welke inherent zijn aan iedere produktiehuishou-
ding: vraagstukken van organisatorische aard, problemen rond de
menselijke verhoudingen, vraagstukken van juridische en financiële
aard, verband houdend met relaties ten opzichte van specialisten,
verplegend personeel, patiënten, leveranciers en kapitaalverschaffers.
Men kent er inzonderheid ook het probleem van het leidinggeven,

van het richten der activiteiten op het gestelde doel: de voorziening

in een maatschappelijke behoefte van hoge orde".61

In hoofdstuk 2 werd het bedrijf een technisch organisme genoemd, dat

ook buiten de onderneming kan voorkornen. De organisatie van de pro-

duktiefaktoren azbeid en kapitaal kan in die opvattiug geheel los worden

gezien van het winstdoel der onderneming.
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De bedoelde omschrijving was van Luijten, die daar nog aan toe-
voegde dat een bedrijf weliswaar meestal een winstdoel zal dienen,
maar dat dat niet noodzakelijk is. Als voorbeeld van deze laatste
situatie noemde hij een kulturele stichting, die een schouwburg
exploiteert, waarvan het exploitatietekort met overheidssubsidie
wordt aangevuld. Een soortgelijke „no-loss" konstruktie treffen wij
ook bij ziekenhuizen aan.
Een industrieel bedrijf, zo zou men het kunnen samenvatten, gaat
uit van een winstgerichte onderneming, het ziekenhu~sbedrijf van
een non-profit organisatie.

De Nijmeegse oratie „Naar nieuwe vormen" van Stolte heeft als thema
de industrialisatie van het ziekenhuisbedrijf. Enkele citaten kunnen het
boven verdedigde standpunt verhelderen.

„In tegenstelling tot de toestand bij de huisarts, die nog vrijwel een
eenmansbedrijf voert, toont het werk van de ziekenhuisarts vele te-
kenen van industrialisatie". De eerste fase daarvan was de centrali-
satie van de diagnostische hulpfunkties, laboratoria en rdntgenafde-
ling, de tweede fase die van mechanisatie en automatisering. „Het
gevolg van een en ander is echter niet, dat geld uitgespaard wordt.
De uitbreiding van het potentieel werd prompt benut om meer en
beter werk te leveren. (.....) Bovendien doet zich een ook in het
industriële bedrijf niet onbekend verschijnsel voor, dat van het
plaatselijke doelmati~heidsstreven, dat ten koste van de werkzaam-
heid als geheel gaat". 2
Ook elders heeft Stolte de relatie tussen ziekenhuis en bedrijf ver-
woord. Zijn Tilburgse inaugurale rede „Vraag naar en aanbod van ge-
zondheidszorg en 'zickenhuisdiensten" getuigt daar ook van. Hij
heeft daarbij immer voor ogen gehad, dat het ziekenhuis onmisken-
baar een geheel eigensoortig bedrijf is. „Het efficiëncy streven heeft
teveel het stempel van de naar winst strevende bedrijven, waarvan
het product nauwkeurig kwantificeerbaar is, dan dat het zonder ge-
vaar op het zo anders geaarde `bedrijf' van het ziekenhuis overge-
bracht kan worden".6~

Bedrijven kunnen op normale wijze deelnemen aan het ekonomisch ver-
keer. Ook het ziekenhuisbedrijf doet dit dagelijks in velerlei opzicht.
Dat ziekenhuisorganisaties de rol van de Nederlandse ziekenhuizen in
het sociaal-ekonomisch bestel duidelijk willen bepalen, verdient daarom
niets dan lof. Opname van vertegenwoordigers van het ziekenhuiswezen
in organen als de Sociaal-Economische Raad of de Stichting van de Ar-
beid moet evenwel niet betekenen, dat de ziekenhuizen daarmee onder
het bedrijfsleven worden gerangschikt.

Het rapport „De positie van het ziekenhuiswezen in het sociaal-
economisch bestel in Nederland" van een kommissie van de Natio-
nale Ziekenhuisraad getuigt van een gezond onderscheidingsvermo-
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gen. De parallellen met het bedrijfsleven - werkgelegenheid, loonbe-
leid, demokratisering - worden onder ogen gezien, evenals de belem-
meringen voor aansluiting in vertegenwoordigende lichamen op
sociaal-ekonomisch terrein.
„Geplaatst voor het keuzeprobleem lijkt a,ansluiting zoeken bij het
bedrijfsleven aantrekkelijk. In de toporganen van deze sector wor-
den beslissingen genomen die vaak vitale belangen van het zieken-
huiswezen raken. Vele problemen van de ziekenhuizen hebben nu
eenmaal een duidelijke verwantschap met die in het bedrijfsleven.
Veel van hetgeen door de organen van het bedrijfsleven wordt be-
sloten blijkt van grote invloed op de vraagstukken waarvoor de zie-
kenhuizen dagelijks worden geplaatst.
Daartegenover moet worden opgemerkt, dat er belangrijke verschil-
len met het bedrijfsleven bestaan. In het algemeen gesproken mag
worden gesteld, dat het winstmotief in het bedrijfsleven verder
strekt dan continui~eit en kwaliteit van de dienstverlening. Het ver-
leent aan het beleid in de onderneming in beginsel een andere optiek
ten aanzien van vraagstukken rond investeringen, arbeidsprodukti-
viteit en loonvorming, dan in de sector der non profits wordt ver-
ondersteld.
Een ander bezwaar tegen het zonder meer aansluiting zoeken bij
het bedrijfslevén is hierin gelegen dat gevreesd moet worden, dat
- zeker in het beginstadium - de mogelijkheden om de eigen pro-
blemen van de non profits binnen het reeds lang bestaande kader
van het bedrijfsleven behoorlijk aan de orde te stellen niet geheel
tot hun recht zullen komen".64
Mede op deze overwegingen wordt gepleit voor een samenbunde-
lingvan de non-profit sektor, waartoe worden gerekend instellingen
van gezondheids- en bejaardenzorg. Deze sektor zou dan betrokken
dienen te worden bij de vorming van het sociaal-ekonomisch be-

leid in Nederland. Het zal niet verwonderen, dat wij met deze kon-
klusies en aanbevelingen instemmen.

Samenvattend: een bedrijf is een technisch-organisatorisch systeem: het

ziekenhuis - geen onderneming - draagt alle kenmerken in zich van een

bedrijf. „Het functioneert als een medisch en technisch verpleegkundig

bedrijf, als een administratief bedrijf en als een instelling voor medische

research; maar het functioneert vooral ook als een sociaal instituut. Het

is een non-profit bedrijf, waar afgezien van de vaste lasten geen rekening

behoeft te worden gehouden met winst in de gebruikelijke zin van het

woord. De winst van het ziekenhuis bestaat uit het rendement dat de pa-

tiënt `aan den lijve ervaart"'.~
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NOTEN
1. L.P. de Jong, Ziekenhuiskosten en ziekenhuistarief, (diss.) Amsterdam~Brussel 1967,

p.29.
2. Voorzover dit meningsvcrschil in het vervolg van ons onderzoek niet naar voren komt

verwijzen wij naar de aangehaalde werken van P. Sanders en WJ. Slagter, alsmede naar
MJ.A. van Mourik, Vennootschapsrecht en~of ondernemingsrecht? , in: T.V.V.S. 16
(1973) p.257 e.v.; Vennootschappen Verenigingen en Stichtíngcn, Algemeen Deel, Deven-
ter (losbl. ed.); Handbcek voor ondernemingsraadsleden, Hoofdstuk VIII, Alphen a~d
Rijn (losbl. ed.).

3. Voor een uitvcerig literatuuroverzicht zie men: Nieuw Burgerlijk Wetèoek (losbl. ed.)
Deventer, Literatuur overzicht p.59 e.v. (Bcek 2, Rechtspersoon) en p.177 (Boek 7, Bij-
zondere overcenkomsten, Titel 13, Vennootschap).

4. D. v.d. Kamp, Rechtsvonmen van de onderneming, Hoofdstuk VIII van Handbcek voor
ondememingsraadsleden, Alphen a~d Rijn (losbl. ed.) p.415.

5. W,J. Slagter, a.w., p.6. Slagter denkt - zulks in een diskussie met P. Sanders - de stich-
ting wel een plaats tce in het ondernemingsrecht en wel op grond van de volgende moti-
vering: „Aan de stichting kan echter wel een plaats worden ingeruimd binnen het onder-
nemingsrecht, omdat de stichting vaak aan het economisch verkeer deelneemt en gebruikt
wordt als één van de middelen ter bereiking van het ondernemingsdcel (bijv. een stich-
ting voor coërdinatie van het onderzoek; een stichting ter handhaving van mededingings-
regelingen)".

6. . Waar voor de rest van deze paragraaf gebruik ís gemaakt van verschillende handboéken
wordt daarnaar niet afzonderfijk verwezen. Wij ncemen: Vennootschappen, Verenigingen
en Stichtingen, Deventer (losbl. ed.); J.M.M. Maeijer, Vennootschapsrecht in beweging,
Alphen a~d Rijn (losbl. ed.); E~J~J. van der Heijden~W.C.L. van der Grinten, a.w.; Wj.
Slagter, a.w.; P. van Schilfgaarde, Van de naamloze en besloten vennootschap, Arnhem
1972; Handbcek voor ondernemingsraadslcden, Alphen a~d Rijn (losbl. ed.)

7. P.W. Kamphuisen (in Asser-Kamphuisen, Verbintenissenrecht, Bijzondere overeenkoms-
ten, Zwolle 1945, p.430) geeft een nogal van de wettelijke definitie afwijkende om-
schrijving, welke de kenmerken van de maatschap wat duidelijker aksentueert: „De
maatschap is een overeenkomst van twee of ineer personen tot samenwerking teneinde
een gemeenschappelijk vérmogensrechtclijk voordeel te behalen, ter bereiking van welk
dcel zij zich bovendien verplichten iets in gemeenschap te brengen wat economische
waarde heeft". Men vergelijke de parallellen met de hierna in de tekst opgenomen om-
schrijving van de vennootschap onder firma, welke aan W.J. Slagter is ontleend.

8. Voor nadere tcelichting zie P.A.L.M. van der Velden, De vereniging-rechtspersoon en
haar leden, (diss.) Deventer 1969, p.3~4.

9. Zie hierover W.C.L. van der Grinten, Collectivering in het privaatrecht (inaug.rede) Nij-
megen~Utrecht 1957; Asser-Scholten, Eerste deel II, Vertegenwoordiging en rechtsper-
soon, bewerkt door W.C.L. van der Grinten, Zwolle 1959; F~J.W. I.Swensteyn, Wezen
en bevcegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze vennootschap (diss.)
Zwolle 1959; P.A.L.M. van der Velden, a.w.; P.L. Dijk en B. Wachter, Enkele aspecten
van de vereniging in het (nituwe) burgerlijk recht, preadvies voor de Koninklijke Broe-
derschap der Notarissen in Nederland, z.pl. 1972.

10. P.A.L.M. van der Velden, a.w., p.5.
11. Idem, p.54.
12. Zie o.a. Asser-Scholten-Van der Grinten, p.224; F J.W. I.ówensteyn, a.w., P.A.L.M. van

der Velden, a.w., p.22 e.v.
13. Asser-Scholten-Van der Grinten, p.224~5.
14. Voor literatuur hieromtrent zie verwijzingen bij P.A.L.M, van der Velden, a.w., p.56~7.
15. Idem, p.57.
16. Zie ook H,J.M. Gerlings, Stichting en vereniging, in: T.V.V.S. 6(1973) p.48 e.v.
17. In het oorspronkelijk ontwerp was voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid een
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ministeritle verklaruig van gcen bezwau vereist, nu volstaat de notaritle akte. Zie ont-
werp Invoeringawet Boek 2, nieuwe B.W., Zitting 1973-1974, 11005, nr. 11, Boek 2, Titel

2, Afdeling 1, artikel4 en 4a.
18. P.A.L.M. van der Velden, a.w., p.58 en p.90.
19. P.L. Dijk heeft zijn standpunt neergelcgd 'w zijn eerder aangehaalde preadvies, Enkele aa-

pecten van de verenigingin het (nieuwe) burgerl~jk recht, z.pl. 1972, met name p.5 tot 15.
I.bwcnsteyn was een van de woordvoerders tijdens de ledenveigadering van de Broeder-
schap op 19 oktober 1972, zie het veralag van deu vergadering p.15 tot 19.

20. Wet van 31 mei 1956, Stb.327.. Zie hierover onder Auer-Scholun-Van der Grinten,
p.286 e.v.; J.M. Pblak, Inleiding tot het Nederlands rechtspersonenrecht, Groningen

1970; E.A.A. Luijten en L.W. Brouwers, De rechtsvorm van de onderneming, Alphen
a~d Rijn 1961; Vcnnootschappen, verenigingen en stichtingen (losbLed.) Deventer, Band
B: De Stichting, bewerkt door J.M. Polak en J.H. Christiaanse; J.A.ThJ.M. Duynstee;
Beschouwingen over de sti~ting naar Nederlands privaatrecht (diss.) Deventer 1970.

21. H.R. 11 december 1974, N,J. 1915, 238, W.9755 inzake Fonda van Jan de Koning.
22. J.M. Polak en J.H. Christiaazue, a.w., p.33.
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25. Veelal wordt gesproken van een autokratische atruktuur als tegenatelling van de demokra-

tische struktuur van bijvoorbeeld de vereniging. Zie J.M. Polak enJ.H. Christisar~se, a.w.
p.87, J.A.ThJ.M. Duynatee, a.w., p.63 en ook H,J.M. Gerlings, a.w.

26. J.A.Th~J.M. Duynstee, a.w., p.63.
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HOOFDSTUK 5
PROBLEMEN BIJ DE TOEPASSING VAN DE WET OP DE ONDER-
NEMINGSRADEN IN ZIEILENHUIZEN

„Het grotere ziekenhuis staat voor het feit, dat de wet op de onderne-
mingsraden op het laatste ogenblik nog voor dit instituut toepasselijk
is verklaard. Het ziekenhuis onderscheidt zich echter op zoveel punten
van de onderneming, zoals de wet die in het geding brengt, dat er aller-
lei merkwaardigheden in het spel komen.(.....) Het komt mij voor dat de
medezeggenschap langs de hier voorgestelde weg niet gemakkelijk wer-
kelijk inhoud zal krijgen".

Aldus Stolte,l die overigens ten onrechte suggereert, dat de zieken-
huizen `nog gauw even' onder de werking van de Wet op de on-
dernemingsraden zouden zijn gebracht. Formeel gold zelfs de wet
van 1950 voor non-profit instellingen.
Reeds bij de konceptie van de nieuwe regeling had de wetgever
voor ogen om de medezeggenschap via de ondernemingsraad uit-
drukkelijker dan voorheen gestalte te doen krijgen in allerlei hiërar-
chisch gestruktureerde organisaties, dus ook in de ziekenhuizen.
Daarom juist werd een ruim ondernemingsbegrip geïntroduceerd.2

Als wij de toepassingsmogelijkheden van de Wet op de ondernemingsra-
den in ziekenhuizen nagaan, dan blijken de twee belangrijkste probleem-
gebieden te liggen in de werkingssfeer van de wet en in die aspekten van
het funktioneren van de organisatie, die specifiek verband houden met
het `ondernemingskarakter' ervan. Ook overigens ondervindt de toe-
passing van de wet in het ziekenhuis wel moeilijkheden. Een medezeg-
genschapsregeling voor ziekenhuizen zou er naar onze veronderstelling
op wezenlijke onderdelen anders uitzien dan de Wet op de onderne-
mingsraden. ~

1. Problemen met betrekking tot de werkingssfeer.

Zoals reeds verscheidene malen gereleveerd, omschrijft de Wet op de on-
dernemingsraden in artikel 1, lid 1, sub c de onderneming als elk in de
maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch ver-
band, waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht.

Het streven om demokratisering te bevorderen in alle hiërarchisch
gestruktureerde samenwerkingsverbanden heeft onze sympathie,
maar wij kunnen weinig waardering opbrengen voor de wijze waar-
op de wetgever aan dit streven vorm heeft gegeven.
Een voor ondernemingen in het bedrijfsleven ontworpen regeling
is van toepassing verklaard op allerlei soorten organisaties, door-
dat onderneming is genoemd, waar organisatie is bedoeld. Met
een genusomschrijving is aldus een speciesbegrip bepaald.
Wij staan in deze opvatting niet alleen.
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Luijk was, voorzover wij hebben kunnen nagaan, de eerste die de
inkonsekwentie van de wetgever signaleerde.4 Het gaat niet aan,
zegt hij, om via één wettelijke zinsnede alles maar tot onderne-
ming te verklaren. Groenendaal5 en Van der Kruyss wijzen erop,
dat de wetgever een ondernemingsbegrip hanteert, dat afwijkt van
het gangbare. Alberts~ merkt op: „In de hierboven geciteerde defi-
nitie van de onderneming ontbreekt (n.l..) het element, dat traditio-
neel als een wezenselement van het ondernemen wordt b-eschouwd,
n.l. het dragen van risiko. Bij deze definitie vallen bijvoorbeeld ook
ziekenhuizen onder het begrip onderneming. Alleen reeds uit de
hoge rentevergoedingen die op ziekenhuisleningen worden gegeven,
kan men afleiden dat nu juist in dit soort instellingen vrijwel in het
geheel geen risico wordt gedragen: men wentelt de lasten immers
volledig af. Een dergelijke wettelijke omschrijving van een begrip
dat meestal anders wordt verstaan komt dicht bij de juridische
fictie".
Slagter spreekt van `pure gemakzucht' om krachtens wetsbepaling
aan algemeen bekende begrippen een volstrekt afwijkende beteke-
nis toe te kennen.8 Ook Van Mourik laakt de omschrijving en de
konsekwenties daarvan in de werkingssfeer.
„Het klinkt mij vreemd in áé oren te horen spreken over `de on-
dernemingsraad van het ziekenhuis'. De bepalingen van artikel 23
e.v. van de wet duiden er op, dat ondernemingsraad een college
moet voorstellen in welker vergaderingen al die aangelegenheden
kunnen worden besproken welke verband houden met de activi-
teiten van de ondernemer, in het bijzonder voor wat betreft de ge-
volgen van dit ondernemen voor de aan dat ondernemen dienst-
bare arbeid. Dat arbeid ook dienstbaar kan zijn aan andere dan on-
dernemingsstrevingen, zoals het streven een goed functionerend
ziekenhuis in stand te houden, kan aanleiding zijn de Wet op de on-
dernemingsraden op overeenkomstige wijze van toepassing te ver-
klaren op die organisatorische verbanden waarin krachtens arbeids-
overeenkomst arbeid wordt verricht, zodat dat mag~kan worden
gesproken van een rond een ondernemen gegroepeerd organisato-
risch verband".9
Tot slot een wat zonderling geluid van Bockwinkel, die in de rui-
me ondernemingsopvatting een bedreiging ziet voor het bedrijfs-
leven. „Via de denaturatie van ondernemingsraden buiten het be-
drijfsleven kan men trachten deze ook op het bedrijfsleven over te
brengen en aldus het wezen van de onderneming: produceren en
winst maken ondermijnen".1o
Bockwinkel is waarschijnlijk de enige die aldus in geschrifte voor
het bedrijfsleven de waarschuwende vinger heeft geheven tegen dit
paard van Troje; zijn angst voor de verderfelijke infiltratie vanuit
de non-profit organisaties is dan ook uniek.
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De wet omschrijft `ondernemer' als de natuurlijke persoon en de niet-
publiekrechtelijke rechtspersoon die een onderneming in stand houdt.

~ De bezwaren die ten aanzien van het begrip onderneming gelden,
gaan mutatis mutandis ook op voor het begrip ondernemer.
Afgezien daarvan zijn er met de interpretatie voor de ziekenhuizen
weinig moeiiijkheden: de ondernemer, degene op wie bijvoorbeeld
de verplichting rust de ondernemingsraad in het leven te roepen, is
de stichting of vereniging waarvan het ziekenhuis uitgaat.ii

Bestuurder is hij, die alleen dan wel tezamen met anderen in een onder-
neming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van
de arbeid.

Over de relatie tussen de begrippen ondernemer en bestuurder le-
zen we in de memorie van toelichting:
„De juridische verplichting tot het instellen van een ondernemings-
raad is in het ontwerp rechtstreeks gelegd op de ondernemer en niet
op het hoofd of de bestuurder van de onderneming. Dit geldt trou-
wens ook voor de overige verplichtingen die de wet oplegt. De on-
dergetekenden menen, dat op deze wijze een doorzichtiger geheel
wordt bereikt. Het hoofd of de bestuurder van een onderneming
is immers vaak niet dezelfde persoon als de eigenaar van de zaak.
Gezien de belangrijke verplichtingen die de wet oplegt, lijkt het
wenselijk juist deze laatste aansprakelijk te stellen. De bestuurder
zou zich immers wanneer hij geen eigenaar is, aan de naleving van
bepaalde verplichtingen kunnen onttrekken door zich op instruc-
ties van de eigenaar te beroepen.
In ieder geval zou hij door een dergelijk beroep het overleg dood
kunnen maken. De bestuurder blijft uiteraard wèl in het kader van
de wet een rol spelen als degene die in feite voor de ondernemer
optreedt en dan ook voor de ondernemer in de ondernemingsraad
zitting heeft en deze raad voorzit".12

Het begrip bestuurder kan met name voor het ziekenhuiswezen tot mis-
verstanden leiden. De wettelijke omschrijving sluit echter de interpreta-
tie, dat hier het ziekenhuisbestuur bedoeld zou zijn, uit.

De handleiding bij de wet, in 1971 gepubliceerd door het (toen
nog geheten) Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheidi~
zegt ter toelichting bij de wettelijke omschrijving: „De bestuurder
is dus degene die bij de leiding van de arbeid niemand meer boven
zich heeft". De vraag zou kunnen rijzen of nu het ziekenhuisbe-
stuur of de direktie als bestuurder moet worden aangemerkt. An-
ders dan bij de onderneming ligt de eindverantwoordelijkheid voor
het beleid in het ziekenhuis niet bij de direktie maar bij het be-
stuur.14 Aannemende dat het ministerie de juiste interpretatie van
de wet geeft, lost de handleiding het probleem op: „Het doet daar-
bij niet terzake of de bestuurder op zijn beurt zelf ook weer aan
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aanwijzingen van derden onderworpen is, b.v. van de zijde van de
ondernemer of van commissarissen in een N.V. Zolang deze laat-
sten zich daarbij tot de bestuurder blijven richten en zelf geen aan-
wijzingen of opdrachten aan de werknemers geven, worden zij daar-
door geen bestuurder in de zin van de wet".í5

In de onderneming werkzame personen zijn volgens de wet (artikel 1,
lid 2) uitsluitend zij, die met de ondernemer een arbeidsovereenkomst
hebben gesloten, op grond waarvan zij in de onderneming werkzaam
zijn. Het derde lid van artikel 1 zondert de bestuurders hiervan uit. Blij-
kens artikel 6 lid 1 bestaat de ondernemingsraad uit de bestuurder van
de onderneming, alsmede uit een aantal andere leden die door de in de
onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden
gekozen. Voor liet ziekenhuis betekent dit, dat artsen die daar anders dan
op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, geen deel uit kunnen maken van
de ondernemingsraad.

Volgens de memorie van toelichting is de omschrijving van het be-
grip `in de onderneming werkzame personen' in de wet opgenomen
om te voorkomen „dat voor de berekening van het aantal in een on-
derneming werkzame personen, alsmede voor de uitoefening van
het kiesrecht, zouden moeten worden meegeteld personen die in
een onderneming werkzaam zijn, maar die een arbeidscontract heb-
ben met een andere natuurlijke persoon of een andere rechtsper-
soon dan de eigenaar van de zaak (b.v. uitleenpersoneel, personeel
van onderhoudsbedrijven)".16 De konsekwentie voor de ziekenhui-
zen is niet alleen, dat er geen verplichting bestaat een onderne-
mingsraad in het leven te roepen als er meer dan 100 personen
werkzaam zijn, doch dit aantal niet wordt gehaald, wanneer de per-
sonen die er in de zin van de wet niet werkzaam zijn niet worden
meegerekend. Betreurenswaardiger nog is het feit, dat in het alge-
meen de specialisten in ziekenhuizen niet of nauwelijks in het over-
leg middels de ondernemingsraad vertegenwoordigd zijn.

Een ondernemingsraad in een ziekenhuis, waarin de medische specialis-
ten niet zijn vertegenwoordigd, moet als een onvolwaardig overlegorgaan
worden beschouwd. Hier is sprake van een wezenlijke lakune, die slechts
door in de praktijk gevonden of gesuggereerde kunstgrepen ten dele kan
worden opgevuld. Wij moeten vaststellen, dat de wetgever zijn kennelijke
bedoeling om de wet ook in ziekenhuizen te doen toepassen zelfs niet
tot in de meest voor de hand liggende konsekwenties heeft doordacht.

Men zou kunnen stellen, dat de medische specialisten deelnemen
aan het overleg in de ondernemingsraad, in het geval dat er aan het
ziekenhuis een specialist in dienstverband verbonden is en deze in
de raad zitting neemt. Deze vertegenwoordigt de anders dan op ar-
beidsovereenkomst werkzame specialisten echter niet, want deze
hebben geen aktief kiesrecht.
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Door de Nationale Ziekenhuisraad is een andere oplossing gesugge-
reerd om de specialisten te laten deelnemen aan het ondernemings-
raadoverleg; Van der Kruys en Donker van Heel verwijzen daar-
naar.l~ Het voorbeeldreglement voor een ondernemingsraad in zie-
kenhuizen, opgesteld door de Ziekenhuisraad, duidt op de mogelijk-
heid de specialisten middels een adviserend lidmaatschap of een
toehoorderschap bij het overleg in de ondernemingsraad te betrek-
king. Het adviserend lidmaatschap is ons inziens, in tegenstelling met
wat Donker van Heel meent, in strijd met het stelsel der wet. Dit
gaat ervan uit dat er, behoudens de voorzitter, slechts gekozen le-
den zijn; uit het feit, dat er alleen voor bepaalde onderwerpen des-
kundigen mogen worden uitgenodigd (artikel 16), moet worden
afgeleid dat de wet het instituut van de permanente adviseur niet
heeft willen regelen. De memorie van toelichting bevestigt dit:
„Hierbij is uitdrukkelijk niet gedacht aan een of ineer vaste advi-
seurs, maar aan personen die in hun kwaliteit van deskundige in-
formatie komen geven, wanneer de behoefte daaraan ten aanzien
van een bepaald onderwerp is gebleken".18
Een permament toehoorderschap is naar onze mening niet in strijd
met de wet, mits dit instituut ook als zodanig wordt verstaan. Toe-
hoorders hebben in de vergadering van de ondernemingsraad geen
spreekrecht, laat staan stemrecht. Formalistisch geredeneerd kan
men voor toehoorders een aktievere rol konstrueren en wel als
volgt: zij wonen de vergaderingen (passief) bij en kunnen desge-
wenst hun mening geven; op dat moment verandert hun rol even
in die van `deskundige ten aanzien van een bepaald onderwerp'.19
Maeijer berust in de omissie van de wetgever en ziet als oplossing,
dat de medische staf naast de ondernemingsraad een soortgelijke
funktie zou gaan vervullen.19 Wij wijzen dit idee van de hand. De
zin van de ondernemingsraad is met name daarin gelegen, dat een
vertegenwóordiging van de totaliteit van de organisatie in gesprek
treedt met de leiding over alle aangelegenheden `ten aanzien waar-
van de ondernemer dan wel de ondernemingsraad overleg wense-
lijk acht' (artikel 23). Door de oprichting van twee gelijksoortige
organen werkt men eerder onderlinge kompetitie in de hand.

Wij hebben tot nog toe gesproken over de in de onderneming `werkzame'
personen. Het ziekenhuis heeft binnen zijn muren echter nog een ande-
re belangrijke groep direkt betrokkenen: de patiënten. In de literatuur
laat men er geen misverstand over bestaan, dat men ook de ~atiënt in
het demokratiseringsproces in het ziekenhuis wil laten delen. Wij on-
derschrijven dit streven, maar achten, zoals nog zal blijken, de realisatie
ervan niet gemakkelijk. Wij konstateren hier slechts, dat de wetgever er
in de Wet op de ondernemingsraden geheel aan voorbij is gegaan. Men
had mogen hopen, dat tenminste in de memorie van toelichting duide-
lijk was gemaakt, waarom voor kategorieën als specialisten en patiënten
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geen afzonderlijke regelingen konden worden getroffen dan wel welke op-
lossingen binnen het raam van de wet mogelijk waren om het demokra-
tiseringsproces binnen de ziekenhuizen volwaardig te doen verlopen.

2. Problemen met betrekking tot bepalingen van materiële aard

Onder bepalingen van materiële aard in de Wet op de ondernemingsra-
den verstaan wij bepalingen met inhoudelijke betekenis.

Daartegenover staan bepalingen van formele of procedurele aard,
die in de volgende paragraaf aan de orde komen.
De belangrijkste bepalingen van materiële aard zijn de bevoegdhe-
den van de ondernemingsraad, zoals die zijn geregeld in de artike-
len 23 en volgende. Bepalingen van formele aard zijn bijvoorbeeld
die, welke betrekking hebben op de verkiezing van de ondernemings-
raad.
Wij beperken ons in deze paragraaf tot de bespreking van die bepa-
lingen van materiële aard, waarvan de toepassing in ziekenhuizen
tot speciale kanttekeningen aanleiding geeft.

De bevoegdheid van de ondernemingsraad om de jaarrekening van de on-
derneming te bespreken (artikel 24) is door de wetgever in oorsprong be-
doeld voor ondernemingsraden in het bedrijfsleven.

De memorie van toelichting bij artikel 24 is wat dit betreft veel-
zeggend: „Dit artikel bevat de stof van artikel 6, vijfde lid, onder b,
van de huidige wet, aangevuld met de voorstellen die de S.E.R.
heeft gedaan onder de artikelen 6, vijfde lid, onder c, en 17a van
zijn advies. In het eerste lid wordt in plaats van de economische
gang van zaken gesproken over de algemene gang van zaken, omdat
in verband met het ruime ondernemingsbegrip van de wet (zie bo-
ven) vele ondernemingen niet op economisch gebied in enige zin
werkzaam zullen zijn. Voor de ondernemingen die wel op dit ge-
bied werkzaam zijn, maakt deze wijziging uiteraard geen verschil,
zoals ook uit de volgende twee leden blijkt".21
Wij begrijpen hieruit, dat slechts een terminologische aanpassing
heeft plaatsgehad in verband met het ruime ondernemingsbegrip,
dat de wet hanteert. De gehele ondertoon van de parlementaire be-
handeling alsook de formulering van en de gedachtenwisseling ron-
dom de overige leden van dit artikel sterken ons in de overtuiging,
dat bij de redaktie niet serieus rekening is gehouden met ziekenhui-
zen, of laten we zeggen andere dan industriële en handelsonderne-
mingen.

Aangezien ziekenhuizen niet verplicht zijn hun jaarrekening bij het han-
delsregister de deponeren, dient ter bespreking in de ondernemingsraad
een van toelichting voorziene balans `na winstdeling' te worden overge-
legd (artikel 24 lid 2 en 3).
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De toevoeging `na winstdeling' is veelzeggend genoeg. Men mag aan-
nemen dat de zin van de bespreking van de jaarrekening in de onder-
neming tweeërlei is: de ondernemer geeft opening van zaken over
het financiële beleid en bij de bespreking daarvan kunnen tevens an-
dere beleidsbeslissingen en -voornemens worden aangeroerd.
Zonder de relevantie van de bespreking van de financiële gang van
zaken voor ondernemingsraden in ziekenhuizen te willen ontken-
nen, wijzen wij er op dat zij daar in een geheel ander daglicht is ge-
plaatst. Wij betoogden reeds, dat de financiering van ziekenhuizen
en de kontrole daarop volgens een geheel andere systematiek ver-
loopt dan dat bij ondernemingen het geval is. Waar voorts uit de
jaarrekening (en in mindere mate uit de balans alleen) indikaties
kunnen worden afgeleid voor de kontinui'teit, zal de bespreking er-
van in de onderneming mede in die optiek plaatsvinden; bij het zie-
kenhuis zal dit aspekt veelal een ondergeschikte rol spelen, al is de
zin van de exploitatie van met name kleine ziekenhuizen de laatste
tijd wel in diskussie.2~
De specifieke situatie, die in ziekenhuizen ten aanzien van de finan-
ciële verantwoording bestaat, manifesteert zich in de eigen regeling
met betrekking tot de jaarrekening, die wij in de laatste paragraaf
van hoofdstuk 3 bespraken.

Artikel 25 bepaalt dat de ondernemer voor ekonomische beslissingen,
die belangrijke organisatorische konsekwenties kunnen hebben, het ad-
vies moet inwinnen van de ondernemingsraad, „tenzij zwaarwichtige
belangen van de onderneming of van de direct bij de onderneming be-
trokken belanghebbenden zich daartegen verzetten". De daar genoem-
de onderwerpen zijn ook voor de ziekenhuizen van belang. In een voor
ziekenhuizen ontworpen regeling zou men ook, en wellicht eerder, an-
dere onderwerpen verwachten, zoals de voorgenomen uitbreiding van
het ziekenhuis met nieuwe specialismen. In het licht van de Wet zieken-
huisvoorzieningen zal overigens de betekenis van dit artikel voor de in-
dividuele ziekenhuizen afnemen.

Het zal langzamerhand niet meer verbazen, dat wij ook hier weer
moeten konstateren, dat bij het opstellen van deze bepaling eigen-
lijk alleen aan het bedrijfsleven is gedacht. Wij citeren uit de inlei-
ding van de memorie van toelichting: „Ook van de zich wijzigende
eigendomsverhoudingen in het bedrijfsleven heeft de werknemer in
de onderneming maar weinig profijt kunnen trekken. Op dit gebied
ging en gaat de ontwikkeling steeds sneller van talrijke kleine onder-
nemingen, waarvan de produktiemiddelen het persoonlijk eigendom
van enkelen zijn, naar minder talrijke grote ondernemingen, waar-
van de produktiemiddelen het persoonlijk eigendom van enkelen
zijn, naar minder talrijke grote ondernemingen, waarvan het kapi-
taal over vele handen gespreid is. De werknemer staat daar echter
praktisch nog buiten; hij is in de vermogenssfeer in het algemeen
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onvoldoende bij de onderneming betrokken",24
Samenwerkingen, uitbreidingen, overplaatsingen, sluitingen zijn ook
in de ziekenhuiswereld geen onbekende verschijnselen. De beslis-
singen daartoe zullen wellicht uit andersoortige overwegingen wor-
den genomen, doch in hun sociale konsekwenties zal weinig ver-
schil bestaan.
Zoals gezegd zal de Wet ziekenhuisvoorzieningen, als deze volledig
funktioneert, beperkingen stellen aan de beslissingsvrijheid van af-
zonderlijke ziekenhuizen juist op de hierboven genoemde terreinen.
Op basis van deze wet zullen provinciale ziekenhuisplannen worden
opgesteld, die tezamen zullen worden verwerkt in een landelijk zie-
kenhuisplan. Het laat zich begrijpen, dat een en ander met name de
organisatorische kant van het beleid raakt, waar artikel 25 het oog
op heeft.

Adviesbevoegdheid inzake een aantal aspekten van algemeen sociaal be-
leid heeft de ondernemingsraad op grond van artikel 26. De ondernemer
is in deze gevallen altijd verplicht vooraf het advies van deze raad in te
winnen.

De toepassing van dit artikel in ziekenhuizen zal weinig problemen
met zich meebrengen. Het bétreft voorgenomen besluiten met be-
trekking tot: een tarief- of een andere beloningsregeling; een maat-
regel op het gebied van de opleiding; een beoordelingssysteem; een
der hoofdlijnen van het aanstellings-, ontslag- en promotiebeleid;
een maatregel op het gebied van het bédrijfsmaatschappelijk werk,
een en ander voorzóver betrekking hebbend op in de onderneming
werkzame personen. Alleen het begrip tariefregeling is er een, dat
typisch uit het bedrijfsleven stamt.

Besluiten met betrekking tot een arbeidsreglement, een pensioen-, een
winstdelings- of een spaarregeling, een werktijd- of vakantieregeling en
een maatregel op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en de hy-
giëne behoeven ingevolge artike127 de instemming van de ondernemings-
raad. Afgezien van winstdelingsregelingen die het ziekenhuiswezen
vreemd zijn,25 is dit een ook voor deze sektor zinnige bepaling.

De in artikel 27 geformuleerde bevoegdheid wordt doorgaans ge-
kwalificeerd als een stuk medebeslissingsrecht van de ondernemings-
raad.2ó Dit is in zoverre misleidend, dat het begrip medebeslissings-
recht tweeduidig is. Men kan er onder verstaan, dat de ondernemings-
raad samen met de ondernemingsleiding de beslissing neemt, maar
ook, dat de ondernemingsraad bij de beslissing wordt betrokken,
doch dat deze uiteindelijk door de ondernemingsleiding wordt geno-
men. Van dat laatste is hier sprake: de ondernemingsraad kan zijn
instemming met voorgenomen besluiten met betrekking tot de ge-
noemde onderwerpen slechts geven of onthouden. Deze bevoegd-
heid doet meer denken aan een vetorecht, hoewel zij dat ook niet
helemaal is; in het geval van een veto kan het besluit in het geheel
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niet genomen worden, terwijl de ondernemer in het geval van arti-
ke127 het besluit, ondanks onthouding van instemming door de on-
dernemingsraad, toch kan nemen en doorvoeren.

Als men de belangrijkste bevoegdheden, die de wet de ondernemingsraad
toekent, overziet in het licht van de toepassing in ziekenhuizen, kan men
konstateren, dat hiermee minder problemen bestaan, naarmate de posi-
tie van de werknemer in de arbeidsorganisatie op de voorgrond treedt.
Daar waar van verschillen tussen onderneming en ziekenhuis nauwelijks
sprake is, zijn de toepassingsmogelijkheden van de Wet op de onderne-
mingsraden in ziekenhuizen het grootst.

Dat geeft steun aan de overtuiging, dat de Wet op de ondernemings-
raden eigenlijk voor het bedrijfsleven is geschreven.
Daar waar de onderneming als zodanig in het geding is, haar doel-
stellingen, haar maatschappelijke functie - zoals bij de bespreking
van de algemene (lees: ekonomische) gang van zaken ingevolge ar-
tikel 24, bij het uitbrengen van advies door de ondernemingsraad
ten aanzien van fusies, reorganisaties, overplaatsingen en dergelij-
ke - vinden ondernemingsraden in het bedrijfsleven een aangepas-
te bevoegdhedenomschrijving in de wet. Wij menen te mogen ver-
onderstellen, dat deze bepalingen anders.geredigeerd zouden zijn,
als zij specifiek voor het ziekenhuiswezen zouden zijn geschreven.
In zoverre de bemoeienis van de ondernemingsraad zich uitstrekt
tot de arbeidssituatie van de werknemers doet zich het wezenlijk
verschil tussen onderneming en ziekenhuis veel minder gevoelen.
Een ontslagbeleid is een ontslagbeleid, een opleidingsmaatregel een
opleidingsmaatregel, een werktijdregeling een werktijdrégeling, of
men nu te doen heeft met een naar winst strevende onderneming of
met een instelling ten algemenen nutte. Niet dat zij naar inhoud ge-
lijk hoeven te zijn, maar de rol van de ondernemingsraad ten aan-
zien van deze onderwerpen zal grosso modo dezelfde zijn.

Behoudens de artikelen, waarin de belangrijkste bevoegdheden van de
ondernemingsraad worden geregeld,2ó kent de Wet op de ondernemings-
raden nog enkele andere bepalingen met inhoudelijke betekenis, bij de
toepassing waarvan in ziekenhuizen speciale kanttekeningen zijn te ma-
ken. Allereerst de jongerenkommissie. Artikel 15 vierde lid bepaalt, dat
in ondernemingen, waarin in de regel tenminste 25 personen werkzaam
zijn die de leeftijd van 21 jaren nog niet hebben bereikt, de onderne-
mingsraad een tenminste voor de helft uit deze personen bestaande vas-
te jongerenkommissie instelt.

Over de jongerenkommissie eerst enkele algemene opmerkingen.
Zij is een residu van de eerste versie van het wetsontwerp '1971',
waarin voor het passief kiesrecht de leeftijdsdrempel van 21 jaar
was gesteld; om de jongeren toch op enigerlei wijze aktief bij het
ondernemingsraadwerk te betrekken was, iets anders geredigeerd,
bovengenoemde bepaling opgenomen.
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Bij de kamerbehandeling werd de leeftijdsgrens bij amendement uit
de wet gehaald, de jongerenkommissie werd echter gehandhaafd.
In de praktijk blijkt men nogal moeite te hebben met de jongeren-
kommissie. Eiselin publiceerde in het Sociaal Maandblad Arbeid de
resultaten van een onderzoek, waarin dat duidelijk naar voren
komt.27
Op vele ziekenhuizen, die onder de norm vallen voor de-oprichting
van een ondernemingsraad (wanneer in de regel meer dan 100 me-
dewerkers op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn) zal ook de ver-
plichting rusten een jongerenkommissie in te stellen, gezien het
doorgaans relatief grote aantal leerlingverplegenden en jeugdigen
in andere personeelskategorieën.
Voor de kategorie leerlingen kent het ziekenhuiswezen daarnaast
het instituut van de leerlingenraad. „Als blijkt dat de leerlingen-
raad als orgaan van wezenlijk belang is voor de opleiding en begelei-
ding van de leerling-verpleegkundige en leerling-verzorgende, dan
zal de leerlingenraad moeten worden opgericht", zo klinkt de apo-
diktische opwekking van de Landelijke Werkgroep Leerlingenra-
den.28
Opleiding en begeleiding vormen dus de hoofdfunktie van de leer-
lingenraad. We mogen aannemen dat er in ziekenhuizen ook jonge-
ren werkzaam zijn, die geen leerling zijn en voorts dat een jongeren-
kommissie in theorie een iets bredere funktie zal hebben dan de
leerlingenraad, namelijk álle belangen van álle jongeren beharti-
gen.~ Toch lijkt h'et instituut van de leerlingenraad de levenskan-
sen van de jongerenkommissie in ziekenhuizen, voorzover aanwe-
zig, te minimaliseren. De algemene onverschilligheid ten aanzien
van de jongerenkommissie, waarop wij duidden, manifesteert zich
ook in de ziekenhuizen. De jongeren zelf lopen daarbij voorop, ge-
tuige enkele citaten uit `Klisma', periodiek van de Landelijke Werk-
groep Leerlingenraden: „Op de vraag wat nu eigenlijk een Jongeren-
kommissie was, hebben we verteld dat deze kommissie ingesteld
dient te worden door de Ondernemingsraad. Doch in bijna geen en-
kel ziekenhuis is deze Jongerenkommissie er, omdat men niet weet
wat men er aan moet" en elders onder de kop `Het schijndemokra-
ties karakter van een ondernemingsraad': „De ondernemingsraad,
als schijnbaar voor inspraak dienend orgaan, komt nauwelijks aan
dat ideaal toe (volgt een aantal redenen daarvoor; v.W.). Dit geldt
in dezelfde mate voor de Jongerenkommissie: de J.K. van slechts
adviseren aan de O.R. Ook niet meer! !!!!: een krachteloos
orgaan dus.....".~1

Een van de nieuwe mogelijkheden, die de wet van 1971 voor de geko-
zen leden van de ondernemingsraad heeft gekreëerd, is die van het ple-
gen van vooroverleg zonder de voorzitter. Voor ondernemingsraadwerk
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buiten vergadering in het algemeen dient een in het reglement vastge-
legd aantal uren per maand beschikbaar te zijn. Behalve het algemene
tijdsprobleem betekenen de wisseldiensten in ziekenhuizen een extra be-
lemmerende faktor.

Artikel 18 bepaalt: „De gekozen leden van de ondernemingsraad,
alsmede de ledén van de commissie van die raad, zijn gerechtigd
hun arbeid gedurende een door de ondernemingsraad bij zijn re-
glement te bepalen aantal uren per maand te onderbreken voor ge-
zamenlijk beraad, voor ander dan gezamenlijk beraad, alsmede voor
beraad met of raadpleging van andere, al dan niet in de onderne-
ming werkzame personen, over aangelegenheden die in de onderne-
mingsraad of in een commissie van die raad aan de orde zijn ge-
weest of zullen komen". Een uiterst ruime be~aling derhalve: de
ondernemingsraad bepaalt het aantal uren zelf, 2 kan iedereen in-
schakelen, en kan zich met praktisch alle onderwerpen die maar
iets met de onderneming van doen hebben bezighouden.~3
In de praktijk bestaan er, voorzover naar buiten blijkt, over de door

de gekozen leden voor ondernemingsraadwerk te besteden tijd wei-

nig meningsverschillen met de ondernemingsleiding. Het is eerder

omgekeerd: vele ondernemingsraadleden ontbreekt het vanwege de

werkzaamheden, die met hun dagelijkse funktie samenhangen, aan

tijd om zich voor de ondernemingsraad in te zetten. Dit is een alge-

meen probleem, dat ook in ziekenhuizen niet onbekend zal zijn.

Daar doet zich echter nog een andere moeilijkheid voor. Bij het be-

leggen van besprekingen, in het kader van het vooroverleg of van

kontakten met de achterban, zal het feit, dat in het ziekenhuis veel

met wisseldiensten wordt gewerkt, een extra belemmering beteke-

nen.
Het tweede lid van artikel 18 spreekt over een werkonderbreking

van een bij reglement te bepalen aantal dagen per jaar voor scholing

en vorming: Dit hoeft ons inziens niet zo problematisch te zijn; ge-

durende die periode zal er gezorgd moeten worden voor vervanging

van de gekozen leden van de ondernemingsraad.

Tenslotte de geheimhoudingsplicht. Ook de formulering van artikel 20

verraadt de gerichtheid van de wetgever op ondernemingen in het be-

drijfsleven in enge zin: de wet spreekt namelijk van `zaken- en bedrijfs-

geheimen', hetgeen voor het ziekenhuiswezen geen geijkte terminologie

lijkt. In ziekenhuizen heeft een andersoortige vertrouwelijkheid een bij-

zonder aksent, zodat men zich af moet vragen wat er in een ziekenhuis-

ondernemingsraad aan de orde kan worden gesteld en of er in verband

daarmee regels zouden moeten worden gesteld voor de openbaarheid

van de vergaderingen.

Leden van de ondernemingsraad of kommissies van die raad, des-
kundigen en degenen, die ten behoeve vari het sekretariaat zijn in-
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geschakeld zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en be-
drijfsgeheimen die zij in hun hoedanigheid vernemen, alsmede van
alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemingsraad of
de voorzitter van de ondernemingsraad, de kommissie of de voorzit-
ter daarvan geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het ver-
trouwelijk karakter moeten begrijpen. De geheimhoudingsplicht
blijft bestaan ook al is men geen lid meer van de ondernemingsraad
ofvan een kommissie en zelfs al is men niet meer in de onderneming
werkzaam.
Volgens artikel 23 kunnen in vergaderingen van de ondernemings-
raad „alle aangelegenheden, de onderneming betreffende aan de or-
de worden gesteld, ten aanzien waarvan de ondernemer dan wel de
ondernemingsraad overleg wenselijk acht".
Ten aanzien van al deze aangelegenheden kan de ondernemingsraad
aan de ondernemer wensen en bezwaren kenbaar maken en voorstel-
len doen, aldus lid 2 van dat artikel.
Naar onze mening kan deze bepaling in ziekenhuizen niet zonder be-
perkingen worden toegepast. De dienstverlening is sterk persoonsge-
bonden en heeft patiënten tot voorwerp, wier privacy moet worden
gewaarborgd. Voorzover de patiëntenbehandeling aan de orde komt,
zal duidelijk moeten worden gestipuleerd, dat de individuele arts-
patiëntrelatie alsook andere patiëntgebonden kwesties buiten be-
schouwing blijven. Het feit dat de behandeling, verpleging en ver-
zorging in hun algemeenheid aan de orde komen vormt overigens
een argument te meer, ten gunste van de stelling dat een vertegen-
woordiging van de medische specialisten bij het overleg onontbeer-
lijk is.
Wat de openbaarheid van ondernemingsraadvergaderingen betreft:
deze kan ook in ziekenhuizen als beginsel gelden. De wet verzet
zich er niet tegen dat bij de vergaderingen toehoorders worden toe-
gelaten, mits deze zich, zoals eerder opgemerkt, passief opstellen.
Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk wel gebruik gemaakt
door de instelling van een publieke tribune. Aldus kunnen bijvoor-
beeld groepen medewerkers bij de vergaderingen aanwezig zijn. Ge-
zien het vertegenwoordigend karakter van de ondernemingsraad en
het feit dat het kontakt van de gekozen leden met hun achterban
in veel gevallen een van de voornaamste problemen is, kan een der-
gelijke maatregel zelfs aan te bevelen zijn.
Als in ondernemingsraden van het bedrijfsleven vertrouwelijke aan-
gelegenheden worden behandeld, zullen geen anderen dan de lederi
en eventueel speciaal daarvoor uitgenodigde deskundigen worden
toegelaten. Deze gedragslijn zal zeker ook in ziekenhuizen moeten
worden gevolgd. Het is niet ondenkbaar dat `besloten' vergaderingen
daar eerder regel dan uitzondering zijn.
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3. Problemen met betrekking tot bepalingen van formele aard

In verhouding tot wat wij bepalingen met materiële betekenis noemen,
bevat de Wet op de ondernemingsraden veel meer voorschriften van for-
mele aard. Deze betreffen bijvoorbeeld de samenstelling en werkwijze
van de ondernemingsraad, de sanktiemogelijkheden, de rol van de be-
drijfskommissie en dergelijke. Het laat zich begrijpen, dat men bij de toe-
passing van dit soort bepalingen in de ziekenhuizen weinig problemen
zal ontmoeten. Toch zijn er bij enkele onderwerpen in dit verband ook
kanttekeningen te maken.

Het wezenlijk verschil tussen de onderneming en het ziekenhuis
,doet zich voor de toepassing van bepalingen van formele aard min-
der gevoelen. De manier waarop een ondernemingsraad tot stand
komt, zijn werkwijze, wie voorzitter is, wie sekretaris, zijn onder-
werpen ten aanzien waarvan het in beginsel niets uitmaakt of zij nu
spelen in een winstgerichte onderneming of in een non-profit in-
stelling, gericht op de behandeling, verpleging en verzorging van pa-
tiënten. Datzelfde geldt voor taken en bevoegdheden van bedrijfs-
kommissies, centrale ondernemingsraden en regeling van geschillen.
Wij bespreken in deze paragraaf enkele onderwerpen, verband hou-
dende met de samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraad,
waarbij het specifieke karakter van het ziekenhuis of de huidige kon-
krete omstandigheden tot opmerkingen uitnodigen.

Voor het aktief kiesrecht eist de wet ëen dienstverband van tenminste
één jaar, „verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen
die gedurende ten minste drie jaren in de onderneming werkzaam zijn ge-
weest". Van deze termijnen kan bij reglement worden afgeweken (arti-
kel 6 leden 2, 3 en 4).

Uit de diensttijden, die als uitgangspunt gelden voor het aktief en
passief kiesrecht zou men kunnen afleiden, dat de wetgever ook
hier weer niet gedacht heeft aan het ziekenhuiswezen. Met name
in de verplegende en verzorgende sektor is het verloop nogal groot.
Volgt men de suggesties van artikel 6, dan zouden leerling-verple-
genden en verzorgden, die toch ook op arbeidsovereenkomsf in het
ziekenhuis werkzaam zijn, zelden of nooit in de ondernemingsraad
kunnen komen. Gelukkig is evenwel bepaald dat in het reglement
van genoemde diensttijd-vereisten kan worden afgeweken. Toen
men in het voorlopig verslag van de Tweede IKamer opmerkingen
had gemaakt over deze termijnen, werd in de memorie van antwoord
ook op de variatie-mogelijkheid gewezen, na deze weinig overtuigen-
de motivering: „De vereisten die in de wet gesteld worden ten aan-
zien van de tijd die men in een onderneming gewerkt moet hebben
om het actief, c.q. het passief kiesrecht te verwerven, hebben onder
de huidige wet hun nut bewezen".~
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De wet kent niet de mogelijkheid, dat gekozen leden zich door anderen
latenvervangen. De vraag is of deze mogelijkheid met name voor zieken-
huizen niet geopend zou moeten worden, al hebben wij ook oog voor de
nadelen, die daaraan verbonden zijn.

De vergaderfrekwentie van de ondernemingsraad mag niet afhanke-
lijk worden gesteld van de drukke agenda van de voorzitter. Vervan-
ging kan zelfs wenselijk zijn als de voorzitter aanwezig-is, „omdat
het in bepaalde omstandigheden nuttig kan zijn, dat de bestuurder
het overleg over een bepaald onderwerp niet persoonlijk leidt".
Om deze redenen heeft de wetgever het plaatsvervangend voorzit-
terschap mogelijk gemaakt. Het zal in ziekenhuizen niet eenvoudig
zijn de ondernemingsraadvergaderingen zó te plannen, dat alle le-
den aanwezig kunnen zijn, zulks in verband met de eerder gesigna-
leerde wisselende diensten. Met een systeem van plaatsvervangers
ook voor de gekozen leden zou dit probleem voor een belangrijk
deel kunnen worden opgelost. Vele `voorlopers' van ondernemings-
raden in ziekenhuizen (personeelsraden, kontaktraden, ziekenhuis-
raden) kenden dit systeem. Bijkomende voordelen zouden zijn, dat
er een ruimere kring van betrokkenen zou zijn en meer mogelijkhe-
den voor kommunikatie met de achterban.
Het vervullen van de funktie van ondernemingsraadlid heeft ook
een opleidingsaspekt; in het Joegoslavische zelfbestuur vormt juist
dit aspekt een van de belangrijkste motieven om roulatie in de ver-
tegenwoordigende organen te bevorderen.
De meest in het oog springende nadelen zijn, dat in feite tweemaal
zo veel medewerkers voor het direkte ondernemingsraadwerk wor-
den ingeschakeld en dat dit - afgezien van de kosten - op het zie-
kenhuis een extra organisatorische belasting legt. Het probleem
zou in kwantiteit slechts verdubbelen, als men van de plaatsvervan-
gende leden de aanwezigheid bij de vergaderingen zou verlangen in
verband met de kontinui'teit van het ondernemingsraadwerk. De
wetgever zou bij een op ziekenhuizen afgestemde regeling wellicht
met het probleem rekening hebben gehouden. Waar men in de zie-
kenhuizen vaak al met het systeem van plaatsvervangers heeft ge-
werkt, zou denkbaar zijn geweest dat de mogelijkheid van plaats-
vervangers voor de gekozen leden fakultatief ware gesteld, zodat
men per instelling zijn voorkeur had kunnen laten spreken.

In het algemeen is de werkonderbreking van ziekenhuismedewerkers ten
behoeve van hun ondernemingsraadaktiviteiten, zoals we reeds eerder
signaleerden, een moeilijkheid. Afgezien van de wisselende diensten, kan
niet iedere medewerker zich hiervoor op elk gewenst moment vrijmaken,
zoals ook de `achterban' niet op elk willekeurig ogenblik gestoord kan
worden.

Wij willen bepaald niet de indruk wekken alsof ondernemingsraad-
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leden en achterban in ondernemingen met werkonderbreking geen
moeilijkheden zouden hebben. Op de ziekenhuismedewerkers rust
in verband met de veelal sterk persoonsgebonden werkzaamheden
in deze een extra verantwoordelijkheid. Voor bepaalde funkties in
het ziekenhuis lijkt enige begrenzing van de vrijheid om het moment
te kiezen voor werkonderbreking wenselijk. Vooralsnog kan ons in-
ziens worden volstaan het een algemene bepaling, dat in deze - ge-
zien de aard van de werkzaamheden - prudent optreden is gebo-
den en dat daarom werkonderbreking bij voorkeur dient te geschie-
den in overleg met de direkte chef.

Tenslotte de verkiezingen. Het feit dat aan vakorganisaties het preroga-
tief van kandidaatstelling is verleend en dat eerst in tweede instantie kan-
didaatstelling door ongeorganiseerden mogelij k is gemaakt illustreert nog-
maals, dat de wetgever de ondernemingsraad voornamelijk door de `on-
dernemingsbril' heeft gezien. Niet alleen rechtvaardigt de rol van werk-
nemersorganisaties in het ziekenhuiswezen in het verleden in genen dele
hun preponderante positié bij de kandidaatstelling, maar ook doet de
wettelijke procedure gezien de lage organisatiegraad in ziekenhuizen wat
merkwaardig aan.

De rol van de werknemersorganisaties ten aanzien van onderne-
mingsraden in het bedrijfsleven is verklaarbaar vanuit de overlegtra-
ditie, die in feite mede de bakermat was van de medezeggenschap
op ondernemingsniveau. Hun bemoeienis met de kandidaatstelling
achten wij echter principieel moeilijk te verdedigen. Bij het onder-
nemingsraadlidmaatschap staat de arbeidsrelatie met de onderne-
ming voorop; funktioneel heeft het lidmaatschap van een vakorga-

nisatie daar niets mee van doen. De scheiding tussen posities en be-

langen wordt nog duidelijker als men de ontwikkelingen in het be-

drijvenwerk in aanmerking neemt.~5 De samenstelling van de onder-

nemingsraad is noch een vakbondsverantwoordelijkheid, noch een

vakbondsbelang.~
De wet van 1971 heeft de mogelijkheid van kaaldidaatstelling door
ongeorganiseerden (en georganiseerden wier bond geen kandidaten
heeft gesteld) geopend: een derde gedeelte van de betrokken groep
personeel moet er dan achter staan, doch volstaan kan worden met
30 handtekeningen.~~ Voor het ziekenhuiswezen lijkt dPZe procedu-
re wat onwerkelijk. Het aantal vereiste handtekeningen van onge-
organiseerden is omgekeerd evenredig aan de organisatiegraad, die
in ziekenhuizen doorgaans laag is. Wij zijn er voorstander van, dat
de inmenging van vakorganisaties bij de ondernemingsraadverkie-
zingen, liefst ook in ondernemingen, maar in elk geval in zieken-
huizen zou komen te vervallen.
De rol van werknemersorganisaties en de organisatiegraad van het
personeel is ook nog van belang in verband met de samenstelling
van de bedrijfskommissie, die paritair wordt bemand door vertegen-
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woordigers van werkgevers en werknemers. Gezien de lage organi-
satiegraad van werknemers in ziekenhuizen kan de Bedrijfskommis-
sie voor het ziekenhuiswezen niet geacht worden een juiste afspie-
geling te vormen van de verhoudingen in de ziekenhuizen.

De ondernemingsraad dient een getrouwe afspiegeling te zijt~ van het ge-
hele personeel. Het systeem van verkiezing is daarbij van belang. Naar on-
ze mening verdient in ziekenhuizen de groepsgewijze vericiezing volgens
het personenstelsel de voorkeur.

Men is vrij het kiesstelsel te hanteren, dat men prefereert. De hand-
leiding van het ministerie bij de Wet op de ondernemingsraden zegt
hierover: „Men kan b.v. kiezen voor het stelsel van de evenredige
vertegenwoordiging. Bij de vaststel~ling van de uitslag wordt dan al-
lereerst bepaald, hoeveel stemmen op iedere kandidatenlijst zijn uit-
gebracht. Vervolgens wocidt aan de hand van de kiesdeler uitgere-
kend hoeveel zetels aan iedere lijst moeten worden toegekend en
tenslotte wie van degenen die op de lijst voorkomen, recht hebben
op een van de toegekende zetels. Men kan ook het stelsel van de
grootste stemmenaantallen kiezen, dat veel eenvoudiger is. Bij dit
stelsel zijn diegenen gekozen, die het grootste aantal stemmen op
hun persoon verenigd hebben. Bij dit stelsel moet iedere kiezer
evenveel stemmen uitbrengen als er plaatsen te vervullen zijn".~8
Men spreekt ook wel van het lijsten- respektievelijk personenstelsel.
Onze voorkeur gaat naar het laatste uit, niet alleen vanwege de een-
voud, maar ook omdat het lijstenstelsel onzuivere elementen met
zich mee kan brengen: Als gevolg van het bepaalde in artikel 9 lid 2.
zullen er doorgaans lijsten van georganiseerden en ongeorganiseer-
den zijn; de organisatiegraad zou dus de stemming kunnen beïnvloe-
den. Het lijstenstelsel nodigt uit tot verkiezing op grond van andere
kwalifikaties dan de persoonlijke integriteit en deskundigheid van de
kandidaat.
Evenals Kok zijn wij voorstander van groepsgewijze verkiezing. Hij
noemt als voordelen de betere weerspiegeling van de diversiteit van
groepen in het ziekenhuis, grotere kommunikatiemogelijkheden
met de achterban en bevordering van de horizontale kommunika-
tie; als nadelen: mogelijkheid van eenzijdige belangenbehartiging
van de diverse groepen in het ziekenhuis en gedwongen kambina-
tíes van verschillende disciplines, omdat men natuurlijk moeilijk
voor alle personeelskategorieën kiesgroepen in het leven kan roe-
pen.~

In verband met een juiste representatie van en de kommunikatie met het
totale personeel kan men zich afvragen of de wetgever er goed aan heeft
gedaan zich op het systeem van rechtstreekse verkiezingen vast te leggen.

Donker van Heel bepleit om ter verbetering van de kontakten met de
achterban de ziekenhuisondernemingsraden op te bouwen uit geko-
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zen vertegenwoordigers van afdelingen of kombinaties van afde-
lingen.`~ Niet geheel duidelijk wordt of hij het kiesgroepensysteem
bedoelt dan wel getrapte verkiezingen op het oog heeft. Krijger gaat
van het laatste uit en verwijst naar de regeling in het Binnenzieken-
huis, tegenwoordig Catharina-ziekenhuis, te Eindhoven, waar men
kontaktraden kent, samengesteld uit vertegenwoordigers van bepaal-
de afdelingen of groepen, welke kontaktraden op hun beurt weer
in een overkoepelende ziekenhuisraad zijn vertegenwoordigd.
Ook de Sociaal-Economische Raad had in zijn advies betreffende de
ondernemingsraden gesuggereerd om, voornamelijk met het oog op
geografisch gespreide ondernemingen, een systeem van getrapte ver-
kiezingen mogelijk te maken. De regering stelde in de memorie van
toelichting, dat de vestigingen van geografisch gespreide onderne-
mingen op grond van de wet (artikel 2) veelal een eigen onderne-
mingsraad zouden hebben. „De ondergetekenden achten bovendien
in het algemeen geen redenen aanwezig om aan het in ondernemin-
gen werkzame personeel de mogelijkheid te onthouden zelf de leden
van de ondernemingsraad te kiezen".41 Hoezeer deze principiële
stellingname ook te waarderen is, men kan zich afvragen of andere
mogelijkheden wel zo resoluut uitgesloten moesten blijven. Een
aanvaardbare tussenweg had kunnen zijn om de bedrijfskommissies
op te dragen op gemotiveerde aanvrage te beslissen of van het gel-
dende systeem afgeweken zou kunnen worden.

Wij wijzen erop dat het werkoverleg, dat de ondernemingsraad ingevolge
artikel 28 van de wet geacht wordt naar vermogen te bevorderen, een be-
langrijke rol kan spelen bij de verbetering van de kommunikatie tussen
de leden van de ondernemingsraad en hun achterban en bij het betrekken
van alle medewerkers bij de gang van zaken.

In zijn skriptie in het kader van de Cursus Ziekenhuisbeleid `De on-
dernemingsraad in het algemeen ziekenhuis' gaat Krijger uitvoerig
in op noodzaak en mogelijkheden van het werkoverleg in ziekenhui-
zen. Hij kenschetst werkoverleg als de geformaliseerde kommunika-
tie tussen leden van het leidinggevend kader en werkers van het di-
rekt daaronder gelegen niveau. A1 zal de samenstelling van de over-
leggroep vaak aldus gekarakteriseerd zijn, wij achten niet daarin de
essentie van het werkoverleg gelegen, maar in het feit, dat een afde-
ling, subafdeling of groep, die in een bepaald verband samenwerkt
regelmatig met elkaar overleg pleegt. Met zijn typering van de in-
houd van het werkoverleg zijn wij het ook niet geheel eens. `Bij
werkoverleg', zegt Krijger, „gaat het niet om vérstrekkende beslis-
singen op technisch, ekonomisch of organisatorisch gebied, doch
het heeft betrekking op de werksituatie zelf als sociaal systeem.
Werkoverleg gaat over het technische aspekt van het werk (de werk-
methode, de kritieke punten in het werk), over het organisatorische
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aspekt (de wijze waarop bepaalde opdrachten uitgevoerd of bepaal-
de storingen opgeheven kunnen worden), alsook over de werkom-
standigheden in de ruimste zin van het woord. De inhoud van het
werkoverleg stijgt dus boven de problematiek van eenmalige zaken
ult".42
Dat laatste is juist, maar wij zouden wel wat verder willen gaan.
Werkoverleg in zijn meest perfekte vorm beweegt zich op doelstel-
lend niveau, dat wil zeggen de groep kan gezamenlijk invloed uitoe-
fenen op doelstellingen, die op groepsniveau spelen. De tweede `trap'
is de bespreking van de kommunikatie en de wijze waarop het lei-
dinggeven wordt ervaren; vervolgens de werkplanning en -indeling
en tenslotte fysieke werkomstandigheden.4~ Het verschil is mis-
schien daarin gelegen, dat Krijger dé realiteit schetst, terwijl wij het
ideaalbeeld voor ogen hebben. Ten onrechte suggereert Krijger ove-
rigens dat werkoverleg in het bedrijfsleven algemeen wordt toege-
past; naar onze indruk is eerder het tegendeel waar. Zijn pleidooi
voor doorvoering van werkoverleg in ziekenhuizen is de mqeite
waard. Als belangrijk facet van het demokratiseringsproces dient
het alle aandacht te krijgen.

4. De overige wetsbepalingen uit de optiek van toepassing in zieken-
huizen

In de twee voorafgaande paragrafen bespraken wij die wetsbepalingen,
die bij de toepassing in ziekenhuizen mogelijkerwijze tot komplikaties
leiden, in deze paragraaf passeert tenslotte een aantal onderwerpen de re-.
vu, die in onze optiek weinig problematisch zijn, maar die toch voor het
ziekenhuiswezen niet van belang ontbloot zijn.

Dit impliceert tevens dat tal van onderwerpen onbesproken blij-
ven; de bedoeling van onze studie is niet de Wet op de ondernemings-
raden uitputtend te bespreken. Het volgende blijft buiten beschou-
wing: bepalingen betreffende de instelling van ondernemingsraden
(artt. 2-5), omvang van de ondernemingsraad (art. 6, lid 1), verkie-
zingsprocedure (artt. 9-11), beëindiging van het lidmaatschap en
ontslag als lid (artt. 12 en 13), faciliteiten voor de ondernemings-
raad (art. 17), het ter beschikking stellen van stukken aan adviseurs
(art. 19), kostenvan de ondernemingsraad (azt. 22), benoeming van
bestuursleden in instellingen ten behoeve van werknemers (art. 29)
en de overgangs- en slotbepalingen (artt. 47-54). Van veel bespro-
ken onderwerpen zijn de procedurele kanten niet belicht. Zo be-

paalt artikel 27, hetwelk de instemming van de ondernemingsraad
vergt voor besluiten over bepaalde onderwerpen, wat er dient te ge-
beuren als de ondernemingsraad zijn instemming aan het voorgeno-
men besluit onthoudt en wat er gebeurt als de ondernemer het be-
sluit doorvoert zonder de vereiste instemming.
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Het `bevoegdheden-hoofdstuk' van de Wet op de ondernemingsraden, de
artikelen 23 tot ~n met 32, bevat naast de reeds besproken bevoegdhe-
den; nog enkele andere. Artike128 draagt de ondernemingsraad op de na-
leving van arbeidsvoorwaarden, alsook het werkoverleg te bevorderen,
artikel 30 regelt het recht op informatie, artikel 31 het recht op kennis-
neming van voorgenomen benoeming of ontslag van bestuurders.

In het geval van artikel 28 kan men beter spreken van taken die aan
de ondernemingsraad worden opgedragen. De bemoeienis met het
werkoverleg (artikel 28, lid 2) werd reeds behandeld. Het eerste lid
van artikel 28 luidt: „De ondernemingsraad bevordert zoveel als in
,zijn vermogen ligt de naleving in de onderneming van de wettelijke
voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, alsmede
van de wettelijke voorschriften ter bescherming van de in de onder-
neming werkzame personen".
Artikel 30 verplicht de ondernemer de raad en zijn kommissies alle
inlichtingen te geven, die zij voor de vervulling van hun taak redelij-
kerwijs nodig hebben. Desgevraagd moeten deze inlichtíngen schrif-
telijk worden verstrekt. Van deze verplichting is de ondernemer ont-
slagen als zwaarwichtige belangen van de onderneming of van de di-
rekt bij de onderneming betrokken belanghebbenden zich tegen het
verstrekken van de gevraagde inlichtingen verzetten.
Een van de twee in artikel 24 lid 1 bedoelde besprekingen van de
algemene gang van zaken zal gereserveerd dienen te worden voor
de behandeling van de sociale aspekten van het beleid. Met het oog
daarop bepaalt artikel 30 lid 4 dat de ondernemer „ten minste een-
maal per jaar feitelijke gegevens waaruit blijkt het gevoerde algeme-
ne beleid ten aanzien van aanstelling, beloning, opleiding, promotie
en ontslag van de in de onderneming werkzame personen" dient te
verstrekken. In steeds meer ondernemingen worden deze gegevens
gepresenteerd in de vorm van een sociaal jaarverslag, dat in de on-
dernemingsraad wordt besproken. De wetgever zou deze terminolo-
gie wellicht kunnen overnemen. Het lijkt bovendien logischer om
deze bepaling onder te brengen in het artikel dat van de twee be-
sprekingen van de algemene gang van zaken gewaagt; de financiële
ekwivalent van het sociaal beleid krijgt daar uitvoerig de aandacht.
Alvorens een bestuurder te benoemen of te ontslaan, moet de on-
dernemer daarover de ondernemingsraad informeren (artikel 31).
Hij hoeft dat niet te doen als zwaarwichtige belangen van hemzelf,
van de onderneming of van de betrokkene zich daartegen verzetten.
In dat geval moet hij de ondernemingsraad inlichten, zodra de be-
noeming of het ontslag een feit is.

Artikel 15 maakt de instelling van kommissies van de ondernemingsraad
mogelijk. Onderscheiden worden vaste kommissies, kommissies ad hoc
en de jongerenkommissie, welke laatste reeds béhandeld werd.
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Vaste kommissies kunnen worden ingesteld voor de behandeling
van de aangelegenheden van bepaalde groepen van de in de onder-
neming werkzame personen (bepaalde afdelingen, oudere werkne-
mers), voor de behandeling van bepaalde onderwerpen (personeels-
aangelegenheden) en, indien de onderneming verspreide. onderdelen
heeft, voor de behandelingvan aangelegenheden van die onderdelen.
Aan dergelijke kommissies, waarin alleen leden van de onderne-
mingsraad zitting kunnen hebben, is delegatie van bevoegdheden
mogelijk.
Kommissies ad hoc kunnen worden belast met de voorbereiding
van in de ondernemingsraad te behandelen onderwerpen. Ook niet-
ondernemingsraadleden kunnen in deze kommissies worden be-
noemd. Aan ad hoc-kommissies is delegatie van bevoegdheden van
de ondernemingsraad niet mogelijk.

De rechtsbescherming van leden van de ondernemingsraad of van kom-
missies van die raad, geregeld in artikel 21, is een element dat nieuw is
in de wet van 1971.

Deze bescherming is tweeërlei. Het ondernemingsraad- of kommis-
siewerk mag de positie in de onderneming niet benadelen en voorts
is voor ontslag van leden vat~ de raad en van kommissies een speci-
ale procedure voorgeschreven; vooraleer de gebruikelijk ontslagpro-
cedure in werking treedt moet de toestemming van de kantonrech-
ter zijn verkregen. Hij mag deze slechts geven, als het hem aanneme-
lijk voorkomt, dat de opzegging van de dienstbetrekking geen ver-
band houdt met h'et lidmaatschap van de ondernemingsraad of een
kommissie van die 'raad. De bewijslast rust op de ondernemer; de
kantonrechter moet alvorens te beslissen de betrokkene horen.`~

De artikelen 33, 34 en 35 bevatten bepalingen met betrekking tot cen-
trale ondernemingsraden. Op dit moment lijkt de relevantie van dit in-
stituut voor het ziekenhuiswezen nog gering. Niettemin bestaan er reeds
samenwerkingsverbanden van instellingen van intramurale gezondheids-
zorg. Dit verschijnsel kan toenemen naarmate er ter uitvoering van de
Wet ziekenhuisvoorzieningen regionale overkoepelende organen zullen
ontstaan.

Wij vatten de wettelijke bepalingen terzake kort samen. Een centra-
le ondernemingsraad kan worden ingesteld voor twee of ineer onder-
nemingen van één ondernemer of voor twee of ineer ondernemingen
van in een groep verbonden ondernemers, mits die ondernemer of
die ondernemers verplicht zijn tot het instellen van meer dan één
ondernemingsraad. Het initiatief kan van ondernemerszijde uitgaan
o~ van de betrokken ondernemingsraden.
In de centrale ondernemingsraad hebben zitting de bestuurders van
de ondernemingen, daartoe door de betrokken ondernemer of on-
dernemers aangewezen, en uit de gekozen leden der ondernemings-
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raden gekozen leden. Het reglement regelt de samenstelling van de
centrale ondernemingsraad, waarbij waarborgen moeten worden ge-
schapen voor een goede vertegenwoordiging van de verschillende
groepen van de in de ondernemingen werkzame personen. Het re-
glement kan ook bepalen dat vertegenwoordigers van vestigingen
of onderdelen, waar de instelling van een ondernemingsraad niet
verplicht is, in de centrale raad zitting hebben.
De bevoegdheden van de centrale ondernemingsraad lopen parallel
met die der gewone ondernemingsraden. De centrale raad behandelt
gemeenschappelijke aangelegenheden en onderwerpen, die norma-
liter in de afzonderlijke raden aan de orde komen, maar waarvan de
behandeling ingevolge het reglement van de centrale raad in zijn ver-
gaderingen plaatsvindt.
Het gevaar van een centrale ondernemingsraad en de daarmee ge-
paard gaande centralisatie van bevoegdheden is naar onze mening,
dat de onderliggende ondernemingsraden worden uitgehold. De
omschrijving van de bevoegdheden in het reglement van de centrale
raad en in dat van de onderliggende raden moet dan ook zo zijn,
dat een werkelijk funktioneren van deze laatste mogelijk blijft.

Indien de ondernemer of de voorzitter van de ondernemingsraad ver-
plichtingen die de wet hem oplegt niet nakomt, kan op grond van arti-
kel 36 bij de kantonrechter een vordering worden ingesteld tot naleving
van de wet. Eerst dient echter een poging tot bemiddeling door de be-
drijfskommissie te zijn ingesteld.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen geschillen met betrekking tot
de instelling van de ondernemingsraad, de kandidaatstelling en de
verkiezing enerzijds en met betrekking tot de overige wetsbepalin-
gen, dus betreffende het funktioneren van de ondernemingsraad
anderzijds. Ten aanzien van de eerste soort kan een vordering wor-
den ingesteld door kiesgerechtigde werknemers en door werkne-
mersorganisaties die het recht hebben om kandidaten te stellen.45
Ten aanzien van de tweede soort kan slechts een vordering worden
ingesteld door een gekozen lid van de ondernemingsraad of, als het
gaat om het funktioneren van een kommissie, een lid van die kom-
missie.
In de eerste soort van geschillen kan de vordering worden ingesteld
tegen de ondernemer of de voorzitter van de ondernemingsraad, al
naar gelang de naleving van de wet van de een of ander afhankelijk
is. In de tweede soort kan behalve tegen deze beide nog worden ge-
procedeerd tegen de voorzitter van een ondernemingsraadkommis-
sie, ook hier weer voorzover de naleving van de wet van hen afhan-
kelijk is. De ondernemingsraad zelf kan noch als eiser noch als ge-
daagde optreden, al was het alleen maar omdat hij geen rechtsper-
soonlijkheid heeft.
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De wetgever heeft onderkend, dat het goed funktioneren van onderne-
mingsraden in belangrijke mate afhankelijk is van de kennis en vaardig-
heden van de leden. Desgewenst kunnen de gekozen leden gedurende en-
kele dagen per jaar hun werk onderbreken voor scholing en vorming (ar-
tikel 18 tweede lid) en inmiddels is ook de financiering daarvan gere-
geld.~

Gezien de eigen problematiek, waarmee ondernemingsraden in zie-
kenhuizen te maken hebben, verdient het aanbeveling dat voor ge-
richte opleidingsmogelijkheden wordt zorg gedragen. Ook de Natio-
nale Ziekenhuisraad en de Bedrijfskommissie voor het ziekenhuiswe-
zen hebben daar oog voor. Op initiatief van de Commissie Onderne-
mingsraden van de Ziekenhuisraad vond in 1973 een voorlichtings-
bijeenkomst voor voorzitters van ondernemingsraden in ziekenhui-
zen plaats. De Bedrijfskommissie heeft een speciale Commissie scho-
ling en vorming in het leven geroepen, die in het voorjaar van 1974
een kontaktdag voor sekretarissen van ziekenhuisondernemingsra-
den organiseerde en inmiddels ook een prospektus uitgaf.47

5. Het voorbeeld-reglement van de Nationale Ziekenhuisraad.
Zoals centrale en bedrijfstakorganisaties van werkgevers en werknemers
hebben gedaan, heeft ook de Nationale Ziekenhuisraad een `Voorbeeld-
reglement voor de ondernemingsraad van een ziekeninrichting' gepubli-
ceerd, speciaal ten gerieve van het ziekenhuiswezen.`~ Alvorens dit re-
glement van enkele kanttekeningen te voorzien, gaan wij in op het karak-
ter van het ondernemingsraadreglement in het algemeen.

Groenendaal huldigt een wel erg stringent standpunt met betrek-
king tot het karakter van het reglement. Met een beroep op artikel
14 (`De ondernemingsraad regelt zijn werkwijxe in een reglement,
dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze wet')
beschouwt hij het reglement als een statuut met procedureregels,
die alleen de ondernemingsraad binden, maar niet de onderne-
mer.49 Wij zijn van oordeel, dat niets zich ertegen verzet in het re-
glement meer te regelen dan alleen de werkwijze; de wet somt slechts
onderwerpen op die in ieder geval bij reglement dienen te worden
vastgelegd. Wat betreft de vraag of de ondernemer aan het regle-
ment gebonden is, motiveert Groenendaal zijn afwijzend antwoord
door te stellen, dat de ondernemer bij de vaststelling ervan geen
`partij' is. De memorie van toelichting ontkracht dit argument:
„De bestuurder blijft uiteraard wel in het kader van de wet een rol
spelen als degene die in feite voor de ondernemer optreedt en die
dan ook voor de ondernemer in de ondernemingsraad zitting heeft
en deze raad voorzit".~ Groenendaals stelling dat het reglement
geen kontrakt is, is juist. Voorzover het geen bepalingen bevat, die
strijdig zijn met of verder gaan dan de wet, betekent het reglement
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voor de ondernemer evenzeer als voor de ondernemingsraad een
richtlijn. Dat in het reglement geen verdergaande bevoegdheden
kunnen worden opgenomen, dan die welke in de wet zijn geregeld,
valt niet alleen af te leiden uit artikel 32 (`De (Sociaal-Economi-
sche, v.W.) Raad kan op verzoek van een naar zijn oordeel voldoen-
de representatieve organisatorische vertegenwoordiging van de be-
trokken ondernemers en van de betrokken werknemers bij verorde-
ning aan de ondernemingsraden in een door hem aangewezen groep
ondernemingen verdere bevoegdheden dan de in dit hoofdstuk ge-
noemde toekennen'), maar ook uit het feit dat de reglementen hun
rechtskracht ontlenen aan de goedkeuringvan de bedrijfskommissie.
Aangenomen moet worden, dat deze bij haar toetsing niet buiten
de grenzen van de wet mag treden en dat zij haar goedkeuring dan
ook moet onthouden aan bepalingen, die deze grenzen overschrij-
den.51 Een hiermee samenhangend vraagstuk is dat van het veto-
recht van de voorzitter van de ondernemingsraad ten aanzien van
wijzigingen in het reglement.
Het argument hiervoor werd ontleend aan het bindend karakter
van het reglement; de voorzitter zou door de gekozen leden `over-
stemd' kunnen worden. Terecht heeft de Commissie Ondernemings-
raden van de Sociaal-Economische Raad in een cirkulaire aan de be-
drijfskommissies gesteld, dat toekenning van een dergelijk vetorecht
ontoelaatbaar moet worden geacht: Zulks moet in strijd worden ge-
acht met de wet, `omdat de Ondernemingsraad daardoor afstand
zou doen van zijn medezeggenschapsbevoegdheden'.52 Als men het
hier zou aksepteren, aldus de Commissie, dan schept men een prece-
dent voor opneming van een vetorecht bijvoorbeeld ten aanzien van
de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 25,
26 en 27 van de wet. Bovendien bevat de wet voldoende waarbor-
gen tegen het opnemen in het reglement van voor de ondernemer
onereuze bepalingen: allereerst moet de bedrijfskommissie het re-
glement goedkeuren en van deze beslissing staat beroep open bij de
minister.
Wij onderschrijven deze redeneringen en achten dan ook het stand-
punt van de Bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie dat opne-
ming van het vetorecht van de voorzitter in en zelfs uitbreiding van
de bevoegdheden via het reglement geoorloofd zijn, onjuist.

Het voorbeeld-reglement van de Ziekenhuisraad suggereert voor zieken-
huizen een groepsgewijze verkiezing van de ondernemingsraad, die, al-
dus de toelichtende tekst, zonder bezwaar anders betiteld kan worden.

Indeling in kiesgroepen achten ook wij, zoals eerder uiteengezet,
van belang met het oog op een evenwichtige vertegenwoordiging
van het personeel.5~
De toelichting bij het voorbeeld-reglement merkt op: „In het sy-
steem, waarbij gewerkt wordt met kiesgroepen, zou men zich kun-
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nen voorstellen dat nader zou worden bepaald dat het lidmaat-
schap van de raad tevens eindigt indien een lid niet langer geacht
kan worden vertegenwoordiger te zijn van de kiesgroep, waartoe hij
oorspronkelijk behoorde. De Wet echter laat een zodanige bepaling
niet toe".~ Dit is juist. Behoudens het aftreden van de.gehele on-
dernemingsraad eindigt het lidmaatschap door vrijwillige ontslagna-
me, bij het einde van de dienstbetrekking en door gedwongen ont-
slag (artikelen 12 en 13 van de wet). Wij achten het een omissie,
dat waar de wet het kiesgroepensysteem noemt, niet de mogelijk-
heid is opengesteld van ontslag wegens overplaatsing naar een ande-
re groep. Een ondernemingsraadlid moet nu zelf bepalen of hij na
funktie-verandering zijn kiezers nog `vertegenwoordigt'; het wordt
aan zijn prudentie overgelaten om eigener beweging ontslag te ne-
men.

Het voorbeeld-reglement stelt voor om voor wat betreft de termijnen
voor kiesgerechtigdheid en verkiesbaarheid af te wijken van de wet en
deze, te rekenen van de dag van kandidaatstelling, te stellen op nul res-
pektievelijk één jaar. Terecht, menen wij.
Ten aanzien van het vereiste aantal handtekeningen voor kandidaatstel-
ling door ongeorganiseerden heeft de Ziekenhuisraad zich in eerste in-
stantie door de gekompliceerde wetstekst laten misleiden. De Bedrijfs-
kommissie voor het ziekenhuiswezen heeft dit misverstand later recht-
gezet.

Het voorbeeldreglement liet het in eerste instantie aan de onderne-
mingsraad over om bij reglement het maximum aantal handteke-
ningen, nodig voor het indienen van kandidatenlijsten van ongeor-
ganiseerden, vast te stellen. De wet bepaalt dit aantal echter dwin-
gend op 30. De Bedn'jfskommissie rektificeerde dit met een cirku-
laire op 6 juni 1972,55
Voor wat betreft de verkiezingssystematiek bepleit het voorbeeld-
reglement de hantering van het zogenaamde lijstenstelsel. Zoals wij
toelichtten geven wij de voorkeur aan het personenstelsel. Iedere
kiesgerechtigde brengt daarbij evenveel stemmen uit als er (in zijn
kiesgroep) zetels te vervullen zijn.

Het aanvankelijke voorbeeld-reglement van de Ziekenhuisraad bepaalde
in artikel 13: „De raad heeft het recht een of ineer adviserende leden tot
zijn vergadering toe te laten. Zij kunnen aan de besprekingen deelnemen,
doch hebben geen stemrecht". Wij betoogden reeds dat dit in strijd is
met de wet. De Bedrijfskommissie voor het ziekenhuiswezen heeft deze
fout ogenschijnlijk rechtgezet, door te suggereren het woord `adviseur'
te vervangen door `toehoorder'.

Het oogmerk van beide konstrukties, namelijk om de specialisten
bij het overleg in de ondernemingsraad te betrekken, verdient waar-
dering.
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Formeel is geen van beide oplossingen juist. De wet verzet zich niet
tegen een toehoorderschap, mits door de betrokkenen een passieve
rol in acht wordt genomen. De Bedrijfskommissie heeft toelating
op het oog 'met dien verstande dat zij aan de besprekingen kunnen
deelnemen. Zij hebben evenwel geen stemrecht'.56 Het verschil
met het adviseurschap is dan per saldo niet zo duidelijk: de toe-
hoorder heeft wel een (adviserende? ) stem, doch geen beslissende.

De in het voorbeeld-reglement genoemde termijnen voor werkonderbre-
king, vier uren per maand voor ondernemingsraad-aktiviteiten en drie
dagen per jaar voor scholing en vorming, lijken ons redelijk. Zij stemmen
ook overeen met het algemeen gangbare in het bedrijfsleven.
Wij hebben ons beperkt tot de voornaamste kanttekeningen bij het voor-
beeld-reglement van de Nationale Ziekenhuisraad. Eén algemene opmer-
king tot slot: het maakt qua systematiek een tamelijk chaotische indruk.

6. De praktijk tot eind 1973.
Ons onderzoek strekt zich niet uit tot het funktioneren van onderne-
mingsraden in ziekenhuizen in de praktijk. Een dergelijk onderzoek zou
slechts in kombinatie met andere disciplines kunnen plaatsvinden. Het-
geen wij opmerken over toepassing van de wet in de praktijk, beperkt
zich tot de formele inlichtingen, die wij hebben gevonden in de jaarver-
slagen van de Bedrijfskommissie voor het ziekenhuiswezen.

De bedrijfskommissies zijn uitvoeringsorganen van de Wet op de on-
dernemingsraden, ingesteld door de Sociaal-Economische Raad ter
behandeling van aangelegenheden betreffende ondernemingsraden
in bepaalde bedrijfstakken. Zij zijn paritair samengesteld. Wij merk-
ten reeds op, dat hierdoor aan de werknemersorganisaties in de
Bedrijfskommissie voor het ziekenhuiswezen een zwaardere rol is
toebedeeld dan door de historie wordt gerechtvaardigd.
De Bedrijfskommissie voor het ziekenhuiswezen is geïnstalleerd op
21 maart 1972. Over taak, samenstelling en werkwijze van bedrijfs-
kommissies in het algemeen en die voor het ziekenhuiswezen in het
bijzonder zie men de recente uiteenzetting van de sekretaris van
laatstgenoemde bedrijfskommissie alsmede regelmatige publikaties
in 'Het Ziekenhuis'.5~

Ultimo 1973 hadden van de in totaal 550 inrichtingen - ondernemingen
in de zin van de Wet op de ondernemingsraden - die onder de Bedrijfs-
kommissie voor het ziekenhuiswezen ressorteren, 253 een ondernemings-
raad.

Men bedenke dat het hier niet alleen ziekenhuizen betreft, maar
ook andere inrichtingen van intramurale gezondheidszorg.
Van de genoemde 263 ondernemingsraden werden er, naar het jaar-
verslag 1973 van de Bedrijfscommíssie meldt, 8 in 1971 ingesteld,
45 in 1972 en 200 alsmede één centrale ondernemingsraad in 1973.
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De gegevens berusten op een door de Bedrijfskommissie gehouden
enquête.58
Het totaal aantal goedgekeurde reglementen bedroeg ultimo 1973
343. In twee gevallen werd aan een definitief reglement de goed-
keuring onthouden, wegens een met de wet strijdig kiesstelsel.
In een van deze gevallen is beroep aangetekend bij de Minister van
Sociale Zaken, echter zonder sukses.59
De Bedrijfskommissie ontving in 1973 17 verzoeken tot samen-
voeging van instellingen tot één instelling in de zin der wet; alle
werden ingewilligd. Van de twee verzoeken om van de verplichting
tot het instellen van een ondernemingsraad ontheven te worden
werd er één afgewezen, terwijl in het .andere geval een tijdelijke ont-
heffing werd verleend. Op de speciale door de Bedrijfekommissie
ingestelde Geschillenkommissie werd tweemaal een beroep gedaan.
Eenmaal had het geschil betrekking op de vraag wie het voorzitter-
schap van de ondernemingsraad moest vervullen; in het andere geval
meende de raad niet tijdig te zijn geinformeerd over een wijziging
in de struktuur van de leiding. De interventie van de Geschillenkom-
missie had in beide gevallen resultaat.

In de praktijk zijn er, blijkens de jaarverslagen van de Bedrijfskommissie,
twee varianten gevonden op het door de Ziekenhuisraad voorgestelde
systeem van groepsgewijze verkiezing.

De eerste variant houdt in, dat noch voor de kandidaatstelling noch
voor de verkiezing een opsplitsing in groepen plaatsvindt, doch dat
er voor de verschiflende groepen wel `kwaliteitszetels' bestaan. In
deze geheel vrije kandidaatstelling en verkiezing hangt het er aller-
eerst van af of voor de betrokken kwaliteitszetels kandidaten zijn
gesteld en voorts of deze ook worden gekozen. Deze variant blijkt
door het Ministerie van Sociale Zaken te worden geaksepteerd.
In het tweede geval vindt de kandidaatstelling per kiesgroep plaats,
maar de verkiezing van de door elke groep gestelde kandidaten
dient door alle kiesgerechtigde werknemers in de instelling te ge-
schieden. Ons komt dit voor als een aantrekkelijk systeem. De voor-
delen van een evenwichtige vertegenwoordiging van het personeel
worden gepaard aan de mogelijkheid, dat iedereen voor de gehele
raad zijn stem uitbrengt. De ondernemingsraad kan dan ten volle
worden beschouwd als gekozen door en dus vertegenwoordiger van
het gehele personeel.
Als men de tekst letterlijk neemt moet men echter aannemen, dat
de wet dit systeem niet toelaat. Er is immers sprake van afzonder-
lijke kandidatenlijsten `teneinde als grondslag te dienen voor de ver-
kiezing door de betrokken personen; dat wil zeggen door de kies-
groep. In de wetsgeschiedenis vinden we dit bevestigd,~ doch niet
gemotiveerd. „Het Ministerie meende hierin enige elementen te be-
speuren, die strijdigheid met de wet vertoonden", aldus verwoordt
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het jaarverslag 1973 van de Bedrijfskommissie de stellingname van
het Ministerie van Sociale Zaken; hieruit valt evenwel niet af te lei-
den of het systeem ook is verworpen of niettemin geaksepteerd.
Ons inziens zou bij een volgende wetswijziging overwogen moeten
worden of een dergelijk `gekombineerd' systeem niet alsnog moge-
lijk zou moeten worden gemaakt.

Tenslotte is nog het vermelden waard dat de Bedrijfskommissie in 1973
een Kommissie Wetswijziging Wet op de Ondernemingsraden in het le-
ven heeft geroepen, die de bestaande wettelijke bepalingen aan een na-
dere beschouwing heeft onderworpen. Suggesties voor een aantal tech-
niscl~e wijzigingen zijn ter kennis gebracht van de Commissie Onderne-
mingsraden van de Sociaal-Economische Raad.

In dit verband mag ook gewag worden gemaakt van een recentelijk
door de Nationale Ziekenhuisraad aan de Sociaal-Economische
Raad uitgebrachte nota naar aanleiding van de adviesaanvrage van
de regering aan deze raad inzake de samenstelling, taak en bevoegd-
heden van de ondernemingsraad.sl We releveren kort de hoofdpun-
ten van deze nota.
De Nationale Ziekenhuisraad wil vasthouden aan de huidige samen-
stelling van de ondernemingsraad en aan zijn dualistisch karakter.
Uitbreiding van de medebeslissingsbevoegdheden van de onderne-
mingsraad wordt op dit moment nog niet opportuun geacht. Het
toekennen van een adviesrecht áan de ondernemingsraad inzake
voorgenomen benoeming en ontslag van direktieleden wordt posi-
tiefbeoordeeld, mits de mogelijkheid gehandhaafd blijftomvan het
inwinnen van advies af te zien als de belangen van de betrokkene
of van de instelling zich daartegen verzetten. Gesuggereerd wordt
om te bepalen dat de begroting van de instelling, alvorens deze
wordt vastgesteld, aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd.
Tenslotte wordt de positie van de medische specialisten, die anders
dan op arbeidsovereenkomst in ziekenhuizen werkzaam zijn, aan
de orde gesteld.
„Wil er sprake zijn van een ondernemingsraad, waarin alle groepe-
ringen in de ziekenhuisgemeenschap vertegenwoordigd zijn, dan
kan een belangrijke groepering als de specialisten vormen ten áan-
zien van het ziekenhuisgebeuren niet gemist worden.(.....) De voor-

keur van de N.Z.R. gaat uit naar een opzet die inhoudt dat de Be-

drijfskommissie voor het Ziekenhuiswezen ook formeel de bevoegd-

heid krijgt bedoelde kategorie in meer of mindere mate te betrek-
ken bij de ondernemingsraad".62 In onze ogen is dit laatste een
noodoplossing, die de wezenlijke lakune in de wet op dit punt voor
het ziekenhuiswezen onverlet laat.
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T.V.V.S.: J~J. Goudsmit, De begrippen `ondememer', 'onderneming' en `bestuurder' in de
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S.M.A. 26 (1971) p.520 e.v.
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september 1974, nr. 24008, onder meer gepubliceerd in: S.M.A. 30 (1975) p.62~3.
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54. Zie Voorbeeld-reglement voor de ondernemingsraad van een ziekeninrichting, Commissie
Ondernemingsraden van de N.Z.R., z.pl. 1971 (achter in dit bcek opgenomen als bijlage
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55. Zie N.Z.R: béleidsinformatie over ondernemingsraden in Het Ziekenhuis 2(1972) p.430~1.
56. Idem.
57. M.G.A. van der Heijden, Informatie over de taak, samenstelling en werkwiju van de Be-
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en p.430 en 3(1973) p.118.
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leend, zodat daarnaar niet steeds verweun wordt.
59. De beschikkíng van de Minister van Soáale Zaken is gepubliceerd in S.M.A. SO (1975)

p.120J1. De desbetreffende uitspraak wordt ala volgt geparafraseerd: „De bedrijfscom-

missieheeft terecht haar goedkeuring onthouden aan een reglement, waarin bepaald is dat,

indien na de verdeling van de beschikbare utels op grond van het aantal stemmen op een

lijst alsmede de op de lijst aangegeven volgorde blijkt dat de in het reglement omschreven
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kinghebben op de gehele onderneming, dus op de vervulling van alle plaatsen in de onder-

nemingsraad) kandidatenlijsten worden ingediend die betrekking hebbcn op de vervulling

van een beperkt aantal zetels in die raad, speciaal bestemd voor de vertegenwoordiging

van bepaalde afdelingen of andere penoneelsgrcepen. De indiening van die speciale lijsten

gaat eveneens op de vcet van het tweede lid. Aan de stemming over die lijsten nemen

echter alleen de tot de betrokken afdeóngcn of andere groepen behorende personen deel".

61. Zie onu uiteenutting daarover op p.35 e.v.
62. Nota betreffende het voorlopig standpunt van het bestuur van de N.Z.R, inzake taak,

samenstelling en bevoegdheden, behorend bij schrijven d.d. 29 januari 1975 van het be-

stuur van de N.Z.R. aan de S.E.R. Zie ook: Het Ziekenhuis 5(1975) p.103J104, waar

deze nota in de rubriek N.Z.R:beleidsinformatie wordt besproken.
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HOOFDSTUK 6
DEMOKRATISERING IN HET ZIEKENHUIS
1. Gedachtenbepaling
Uitgangspunt van onze beschouwingen in de voorafgaande hoofdstukken
was de vraag of de Nederlandse wetgeving, die (mede) de demokratise-
ring in ondernemingen op het oog heeft, ook geëigend is voor de zieken-
huizen.

Ons onderzoek spitste zich toe op toepassing van de Wet op de on-
dernemingsraden in het ziekenhuis, omdat deze het enige onderdeel
van de demokratiseringswetgeving is, dat buiten het bedrijfsleven
toepasselijk is. Aan dat feit op zich kan men overigens een zekere
betekenis hechten. Alleen in het kader van de regeling van de mede-
zeggenschap via de ondernemingsraad stelt de wetgever het zieken-
huis met de onderneming gelijk. Men zou daaruit kunnen afleiden,
dat het ziekenhuis onvoldoende „onderneming" wordt geacht om
voor toepassing van de andere onderdelen van het ondernemings-
recht - struktuurwet, enquêterecht en wet op de jaarrekening - in
aanmerking te komen. Dat bevreemdt temeer, omdat de laatstbe-
doelde wetgeving ook demokratiseringselementen in zich bergt. Men
kan moeilijk volstaan met een verwijzing naar de rechtsvormen,
waaraan de toepasselijkheid van deze wetten is gerelateerd. In de
Wet op de ondernemingsraden zag de wetgever immers ook aan de
rechtsvormen voorbij, om te bereiken dat de medezeggenschap via
de ondernemingsraad in allerIei hiërarchisch gestruktureerde orga-
nisaties gestalte zou krijgen.

Onze demokratiseringswetgeving is afgestemd op het bedrijfsleven, dat
ook haar bakermat was. Door er de ondernemingsraad uit te lichtèn en
deze bij andere maatschappelijke sektoren te introduceren, heeft de wet-
gever deze sektoren in tweeërlei opzicht een slechte dienst bewezen. De
demokratisering in ziekenhuizen en andere non-profit instellingen moet
nu plaatsvinden middels een instituut met ondernemingssnit en boven-
dien gaan andere demokratiseringselementen uit het ondernemingsrecht
aan deze instellingen voorbij.

Het lijkt, alsof lang de denkfout is gemaakt, dat demokratisering zich
zou kunnen beperken tot situaties, waarin werknemers afhankelijk
zijn van het door winstbejag geinspireerd beleid van ondernemers in
ondernemingen. Bij demokratisering gaat het echter om de verhou-
ding tussen bestuurders en bestuurden in het aigemeen. Als de Neder-
landse wetgever derhalve demokratisering bevorderen wil, dient hij
dit in alle hiërarchisch gestruktureerde samenwerkingsverbanden te
doen. Blijkens de toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden
was dit ook zijn bedoeling. Wij betwijfelen of de gekozen weg de
meest gelukkige is. Zij wekt eerder de indruk van een gemakzuch-
tige kunstgreep, dan dat zij getuigt van een weldoordachte visie op
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de demokratisering.
Als wij aan het slot van dit deel de balans opmaken van hetgeen wij heb-
ben onderzocht, gaan wij eerst na met welke oogmerken de wetgever de
demokratiseringswetgeving heeft ontworpen zoals hij haar heeft ontwor-
pen. Centraal slaat daarbij de vraag of specifieke overwegingen hebben
gegolden ten aanzien van de toepasselijkheid en toepasbaarheid in zieken-
huizen en andere instellingen buiten het bedrijfsleven. Als dit niet het
geval blijkt, menen wij te moeten pleiten voor een demokratiseringsrege-
ling, afgestemd op het ziekenhuis. Wij besluiten dit deel met het belich-
ten van een aantal aspekten van de demokratisering in ziekenhuizen als
aanzet voor onze verdere gedachtenontwikkeling.

2. Oogmerken tot invoering van de demokratiseringswetgeving
In de memorie van toelichting bij de wetsontwerpen, die hebben geleid
tot de eerder besproken struktuurwet en de Wet op de ondernemingsra-
den 1971 vinden we belangrijke aanknopingspunten voor de gedachten-
gang, welke voor de wetgever de grondslag heeft gevormd voor de invoer-
ing van de demokratiseringsmaatregelen, die in deze wetten gestalte heb-
ben gekregen.

De memorie van toelichting bij het ontwerp struktuurwet gaat vrij
uitvoerig in op de verhoudingen binnen de onderneming. Daarvan
maakt onderdeel uit een besEhouwing over de positie van de werk-
nemers, waartoe wij ons hier bepalen. Gezien de materie die de
struktuurwet regelt, spitst de aandacht zich toe op de grote onder-
ming. De memorie van toelichting zegt daarover: „Ook de positie
van het personeel verschilt in de grote onderneming van die in de
kleine onderneming. Ten gevolge van arbeidsverdeling is de samen-
stelling van het personeel in de grote onderneming veel sterker ge-
schakeerd. Rechtstreeks contact met de leiding bestaat slechts voor
enkelen; een grote organisatie moet wel strakker en meer formeel-
hiërarchisch zijn ingericht dan een kleine. Door de taakverdeling
gaat voor de meesten het zicht op het geheel teloor. De vraagstuk-
ken waarin de leiding de beslissing moet nemen (.....) zijn trouwens
zo ingewikkeld dat, al worden de beslissingen voorbereid door een
staf van medewerkers, slechts enkelen in staat zijn de draagwijdte
te overzien en de gevolgen van de beslissingen te meten, voor zover
die al voorzienbaar zijn". 1

De wetgever noemt in het ontwerp struktuurwet vier benaderingsmoge-
lijkheden van de medezeggenschap. Zij is een uiting van de medeverant-
woordelijkheid van werknemers voor het beleid; zij past in de algehele
tendens naar demokratisering; zij impliceert vertrouwen in degenen die
beleidsverantwoordelijkheid dragen en tenslotte dient zij tot bescherming
van gerechtvaardigde belangen.

Wij parafraseren de toelichting op deze vier punten. Verantwoorde-
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lijkheid dragen veronderstelt de mogelijkheid om beleidskeuzen te
mxken. Daartoe moet voor de werknemers een zo groot mogelijke
ruimte worden geschapen middels delegatie. In grote ondernemin-
gen kunnen werknemers niet geacht worden voldoende overzicht te
hebben om beleidsverantwoordelijkheid te dragen. Daar dient de
medeverantwoordelijkheid gestalte te krijgen in informatie, advies
'en overleg. Een andere, indirekte weg om de medeverantwoordelijk-
heid tot uiting te doen komen, is medezeggenschap bij de keuze van
degenen, die met het toezicht op het beleid zijn belast.
De wenselijkheid van demokratisering wordt voorts verklaard met
een verwijzing naar de algemene maatschappelijke tendenties. Als
zich de behoefte aan en de vormgeving van medezeggenschap aller-
wegen manifesteert, mag de onderneming daarin niet achterblijven.
Een volgend aspekt van de medezeggenschap is het vertrouwen in
de leiding. Als men zelf niet mag of kan beslissen, moet een zodani-
ge struktuur worden gevonden, dat vertrouwen kan worden gesteld
in degenen die voor het nemen van de besluiten verantwoordelijk
zijn. Een doelmatige vorm daarvoor is, dat toezicht op belangrijke
beslissingen wordt uitgeoefend en dat degenen, die dit toezicht uit-
oefenen hét vertrouwen genieten van allen die aan de onderneming
verbonden zijn.Ten aanzien van de belangenbescherming wordt op-
gemerkt, dat de werknemers op een heel bijzondere wijze aan het
lot van de onderneming verbonden zijn. Kapitaalverschaffers dra-
gen slechts financieel risiko, dat te spreiden is. Werknemers zijn in
hun direkte levensomstandigheden geheel van de onderneming af-
hankelijk. Ook dit rechtvaardigt medezeggenschap in het onderne-
mingsbeleid.

Het is duidelijk, dat de hierboven weergegeven motivering is afgestemd
op de struktuur van de grote onderneming. De raad van kommissarissen
krijgt daar een zwaarder aksent en zowel aandeelhouders als onderne-
mingsraad kunnen een zekere invloed uitoefenen op de samenstelling
van dit toezichthoudend kollege.

Zwakke elementen in de motivering achten wij het tweede en het
derde punt. Uit het argument, dat men in een bepaalde maatschap-
pelijke sektor maatregelen voor verdergaande demokratisering treft
omdat zich soortgelijke ontwikkelingen elders voordoen spreekt
weinig overtuigingskracht. Hetzelfde geldt voor het „vertrouwens-
motief". Met demokratisering gaat een toenemende beleidskontro-
le gepaard; vertrouwen roept juist het beeld op van beleidsaksepta-
tie zonder dat men de mogelijkheid heeft van kontrole.
Als in onze ogen valide motieven blijven over de noodzaak om de
werknemers meer bij het beleid en de regeling van de gang van za-
ken te betrekken en de mogelijkheid van verdergaande belangenbe-
hartiging van de werknemers.
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De inleiding van de memorie van toelichting bij het ontwerp, dat leidde
tot de Wet op de ondernemingsraden 1971, verschaft ons een inzicht in
de overwegingen, die aan de invoering van dat stuk demokratiseringswet-
geving ten grondslag hebben gelegen.

De wetgever legt een relatie tussen medezeggenschap en hiërarchie.
„Medezeggenschap vormt uiteraard alleen dáár een probleem waar
ondergeschiktheid aanwezig is". En even verder: „Uiteraazd wordt
beseft, dat de onderneming een organisatie is, die zonder leiding
haar functie niet kan vervullen. Maar steeds meer wint het inzicht,
men zou zelfs kunnen zeggen de rechtsovertuiging veld, dat de om-
standigheid dát iemand zijn werkkracht ten dienste van een onder-
neming heeft gesteld en daardoor ondergeschiktheid aan de onder-
nemingsleiding heeft aanvaard, geenszins tot gevolg behoeft te heb-
ben dat hij binnen de onderneming onmondig moet zijn, wanneer
hij het voorrecht niet heeft een functie te hebben waardoor hij deel
heeft aan de leiding. Het gaat dus om de mondigheid en het is juist
dit laatste aspect, de ontplooiing van de werknemer als mens, de
democratisering ~van de arbeidsverhouding, dat nog steeds in het
middelpunt van de belangstelling staat". 2
Wij leiden hieruit af dat de wetgever de „demokratisering van de ar-

beidsverhouding" op het oog heeft, het demokratisch inrichten van

hiërarchisch gestruktureerde.organisaties.

Verdergaande demokratisering in de onderneming acht de wetgever gebo-
den om de ontplooiingskansen van werknemers te vergroten.

Weliswaar hebben de werknemers als groep zich vooral op het ge-

bied van de regeling van hun materiéle positie en hun rechtspositie

door middel vanhun organisaties een inspraak verworven, gelijkwaar-

dig aan die van de werkgevers.,,Maar", zo vervolgt de memorie van

van toelichting, „omdat deze ontwikkeling zich noodgedwongen
voor een belangrijk deel buiten de afzonderlijke ondernemingen om
voltrokken heeft, is de zeggenschap van de werknemers in de on-

derneming in belangrijke mate achtergebleven. Ook van de zich wij-

zigende eigendomsverhoudingen in het bedrijfsleven heeft de werk-

nemer in de onderneming maar weinig proiijt kunnen trekken. Op
dit gebied ging en gaat de ontwikkeling steeds sneller van talrijke

kleine ondernemingen, waarvan de produktiemiddelen het persoon-

lijk eigendom van enkelen zijn, naar minder talrijke grote onderne-

mingen, waarvan het kapitaal over vele handen gespreid is. De werk-

nemer staat daar echter praktisch nog buiten; híj is in de vermo-
genssfeer in het algemeen onvoldoende bij de onderneming betrok-

ken".
Men heeft derhalve gezocht naar andere middelen om de medezeg-
genschap van de werknemer in de onderneming te vergroten en heeft
die met name gevonden in het instituut van de ondernemingsraad.
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De ondernemingsraad heeft volgens de wetgever in de vijftiger en zesti-
ger jaren gezien zijn wettelijke struktuur en bevoegdheden als medezeg-
genschapsinstituut slechts een bescheiden rol kunnen spelen.

Het wetsvoorstel voorziet in een verbetering van deze situatie. „Het
gaat hierbij dus niet alleen om vergroting van de directe medezeg-
genschap van de werknemers ten aanzien van hun eigen arbeidsvoor-
waarden en de arbeidsomstandigheden voor zover deze van de on-
dernemingsleiding afhangen, maar vooral om vergroting van hun
medezeggenschap ten aanzien van het algemene ondernemingsbe-
leid, waarbij zij evenzeer belang hebben". De ondergeschiktheids-
verhouding staat daaraan niet in de weg. „De ondergeschiktheid in
het kader van de ondernemingshiërarchie kan tot het noodzakelijke
worden beperkt en sluit medezeggenschap allermirist uit". ~

Behalve de genoemde institutionele vormen van medezeggenschap mid-
dels ondernemingsraad en de invloed, die de werknemers in grote onder-
nemingen kunnen uitoefenen op de samenstelling van de raad van kom-
missarissen, kan men ook de andere nieuwe wetten op het gebied van het
ondernemingsrecht zien tegen het dekor van de demokratisering.

Het enquêterecht geeft vertegenwoordigers van werknemers de mo-
gelijkheid om bij gebleken wanbeleid rechterlijke korrekties uit te
lokken.De toelichting bij het desbetreffende wetsontwerp stelt,dat
de vrijheid, die de ondernemer heeft een hoge mate van verantwoor-
delijkheidsgevoel eist tegenover degenen die hun arbeídskracht of
vermogen voor dè onderneming beschikbaar stellen. A1 zal de Ne-
derlandse ondernemer deze verantwoordelijkheid in het algemeen
juist aanvoelen, toch moet een rechtsorde die -aan onze ekonomi-
sche orde beantwoordt, de mogelijkheid van opening van zaken ver-
schaffen, wanneer twijfel aan het ondernemingsbeleid rijst, alsook
de mogelijkheid tot korrektie, als die twijfel gegrond blijkt.
Als men beleidsverantwoording onderkent als een aspekt van mede-
zeggenschap levert ook de Wet op de jaarrekening een bijdrage tot
de demokratisering in de onderneming. De wetgever heeft zich, ook
wat deze regeling betreft, in belangrijke mate gerefereerd aan de
Commissie-Verdam. Deze kent aan de jaarverslaggeving de funktie
toe van rekening en verantwoording ten opzichte van kapitaalver-
schaffers, werknemers en andere belanghebbenden. De relatie met
de werknemersmedezeggenschap wordt duidelijk gelegd: „Ook is
het van belang, dat de werknemers door een behoorlijke jaarver-
slaggeving meer inlichtingen kunnen verkrijgen over de economische
gang van zaken in de onderneming, terwijl zij tevens, bijvoorbeeld
in de ondernemingsraad,een uitgangspunt voor de besprekingen zal
kunnen zijn,waarin het bestuur omtrent zijn beleid opening van za-
ken geeft". 4

Samenvattend kunnen wij stellen, dat de wetgever met de invoering van
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de recente demokratiseringswetgeving een drietal doeleinden heeft ge-
steld: (1) de werknemers in de onderneming meer invloed te geven bij
de vaststelling van het ondernemingsbeleid en (2) hen in de gelegenheid
te stellen op het niveau van de onderneming voor hun belangen op te
komen, een en ander om (3) hun ontplooiingskansen in de onderneming
te vergroten.~

3. De demokratiseringswetgeving niet geëigend voor ziekenhuizen
Onze huidige demokratiseringswetgeving is niet geëigend voor de zieken-
huizen. Eensdeels is zij niet van toepassing en anderdeels, en wel alleen
als het over de ondernemingsraad gaat, is zij louter gericht op het be-
drijfsleven. Specifieke overwegingen met betrekking tot de toepasselijk-
heid van de Wet op de ondernemingsraden in ziekenhuizen hebben niet

gegolden.
In het algemeen is de toepassing van de wet buiten het bedrijfsle-
ven niet gemotiveerd behoudens de voortdurend herhaalde overwe-
ging, dat medezeggenschap tot ontwikkeling moet worden gebracht
in allerlei hiërarchische gestruktureerde organisaties. „Het vraagstuk
van de medezeggenschap doet zich immers niet alleen voor iri sa-
menwerkingsverbanden met een economisch doel in enge zin, maar
in elk in de maatschappij werkzaam verband waarin onder leiding
arbeid wordt vemcht", zo stélt de regering in de meergeciteerde in-
leiding van de memorie van toelichting. Elders wordt hier nog eens
uitvoerig op doorgeborduurd. „Zo'n samenwerkingsverband van
mensen wordt ongeacht de werkzaamheden die er worden verricht
en ongeacht het doel waarvoor het in het leven is geroepen, als on-
derneming in de zin van de wet beschouwd. Functie en winstoog-
merk zijn dus niet relevant voor het wettelijk ondernemingsbegrip.
Bepalend is wel of het samenwerkingsverband in de maatschappij
als zelfstandige eenheid optreedt. (.....) Voorts is van belang de om-
standigheid dat werkzaamheden krachtens arbeidsovereenkomst
worden verricht. (.....) Uiteraard vallen ten gevolge van deze ruime

definitie tal van organisaties en instellingen onder de wet, die niet

op het gebied van het bedrijfsleven werkzaam zijn. Dit is echter ook

onder de huidige wet in beginsel het geval". 6

Uit niets is gebleken, dat is onderzocht, waarom de wet van 1950 buiten
de ekonomische sektor in enge zin geen toepassing heeft gevonden. IZe

wetgever heeft zich beperkt tot een technische ingreep - de vervanging
van een uitbreidende begripsbepaling door een ruime begripsomschrij-
ving - en gaat er daarbij kennelijk van uit, dat de toepassing van de wet
overigens probleemloos zal verlopen, ook buiten het bedrijfsleven.

De memorie van toelichting stelt, dat er buiten het bedrijfsleven
„ongetwijfeld" organisaties zullen zijn, waar het funktioneren van
een ondernemingsraad volgens het wettelijk model minder wense-
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lijk of zelfs onmogelijk zal zijn, maar verwijst voor deze gevallen
naar de vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheden. Geruststellend
wordt hieraan toegevoegd: „De ondergetekenden wijzen er in dit
verband voorts op, dat ondernemingen die niet op economisch ge-
bied in enge zin werkzaam zijn, ten gevolge van het hoge aantal
werknemers dat de wet vereist vóór er sprake is van een verplich-
ting tot het instellen van een ondernemingsraad slechts bij uitzon-
dering met de wet te maken zullen hebben". Deze uitlating verraadt
een moeilijk te verklaren tegenspraak met het herhaald en vurig
pleidooi voor toepassing van de wet buiten het bedrijfsleven. En in-
tussen is het hele ziekenhuiswezen bijgezet in de kategorie van uit-
zonderingsgevallen.

Tenslotte nog een uitspraak van de regering, waaruit blijkt dat zij orga-
nisaties en instellingen buiten het bedrijfsleven voor de toepassing van
de Wet op de ondernemingsraden nauwelijks serieus heeft genomen:
„Uiteraard zal het instituut van de ondernemingsraad in hoofdzaak van
belang zijn voor ondernemingen binnen de economische sector in enge
zin. Dit neemt evenwel niet weg dat ook in samenwerkingsverbanden
buiten deze sector de behoefte aan een ondernemingsraad zich kan doen
gevoelen". ~

Wij vinden onze indruk, dat de wetgever het ziekenhuiswezen voor
wat de regeling van de medezeggenschap middels de ondernemings-
raad betreft in letterlijke en figuurlijke zin als een „quantité négli-
gable" heeft beschouwd, gestaafd door diverse uitlatingen bij de
totstandkoming van de Wet op de ondernemingsraden 1971.
Wellicht is het ziekenhuis te gemakkelijk met de onderneming ver-
eenzelvigd. De verschillen tussen ziekenhuis en ondememing - waar-
voor de voornaamste kriteria bleken de maatschappelijke funktie,
het streven naar winst en het aanvaarden van risiko ten aanzien van
het verwerven van inkomsten - zijn naar onze mening zo groot, dat,
met name voor wat betreft de inhoudelijke elementen, moeilijk
met een zelfde medezeggenschapsregeling kan worden voLstaan.

De gehele toelichting bij het wetsontwerp ondernemingsraden onder-
streept nogmaals de „ondernemingsgerichtheid" van de regeling. Wij. mer-
ken op dat -met name de artikelsgewijze motivering te wensen over laat.
De systematiek van de wet achten wij weinig fraai.

13ij zijn bespreking van hoofdstuk IV van de wet komt Koning tot
soortgelijke konklusies:
„Zoals herhaaldelijk uit de Memorie van Toelichting naar voren
komt, is de wetgever bij de regeling der bevoegdheden sterk ~eite-
lijk te werk gegaan; dikwijls wordt enkel aangegeven dat een artikel
voortvloeit uit het S.E.R.-advies of een aanvulling daarop vormt.
Wellicht is deze aanpak er de oorzaak van dat het hoofdstuk een
wat onsamenhangende en weinig overtuigende indruk maakt. Er
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zijn weinig duidelijke lijnen, terwijl het overleg in de ondernemings-
raden juist met een overzichtelijke en heldere regeling gebaat was
geweest". 8
De sterke oriëntatie op het advies van de Sociaal-Economische Raad
onderstreept nog eens de gerichtheid van de wetgever op het be-
drijfsleven. Dit adviesorgaan van de regering draagt bij uitstek het
stempel van het overleg tussen het georganiseerd bedrijfsleven en
de overheid. Het is begrijpelijk, dat in elk geval van daaruit niet de
aandacht is gevestigd op de non-profit sektor, meer in het bijzon-
der op ziekenhuizen.
Ter voorbereiding van de parlementaire behandeling van het ont-
werp van Wet op de ondernemingsraden vond op 6 februari 1970
een openbare hoorzitting plaats, ti~dens welke iedere organisatie of
persoon, die daar prijs op stelde, de gelegenheid kreeg om opmer-
kingen bij het wetsontwerp te maken. Deze hoorzitting was in de
Nederlandse Staatscourant aangekondigd. Wij stellen vast, dat de
Nationale Ziekenhuisraad op het appèl ontbrak.

In de literatuur blijkt er een diversiteit van meningen te bestaan ten aan-
zien van de toepassingsmogelijkheden van de Wet op de ondernemings-
raden in ziekenhuizen. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken,
dat de auteurs die van de mogelijkheid van toepassing uitgaan dit doen
uit een soort berusting, omdat de wet nu eenmaal toepasselijk is ver-
klaard. 9

Ten aanzien van zowel Donker van Heel als Krijger, die beiden in
het kader van de Cursus Ziekenhuisbeleid een studie maakten van
de medezeggenschap en meer in het bijzonder de ondernemingsraad
in het ziekenhuis~ veronderstellen wij dat de toepasselijkheid van
de wet eerder uitgangspunt, dan onderwerp van twijfel of diskussie
was. Zulks lijkt ook bij Maeijer het geval, getuige de inleiding van
zijn rede „Juridische vormgeving van de relaties binnen het zieken-
huis", tijdens het door de Nijmeegse juridische faculteit in 1971
georganiseerd kongres. 1Q
Alleen Rosendaal lijkt echt overtuigd. „Met een zekere terughou-
dendheid accepteert men in de ziekenhuiswereld de realiteit datook een ziekenhuis als een onderneming moet worden aangemerkt.
Voortdurend wordt er gewag gemaakt van het niet-vergelijkbaar
zijn van het ziekenhuiswezen met het industriële bedrijfsleven. Uit
het hiervoorgaande moge gebleken zijn dat schrijver dezes deze op-
vattingen, met name t.a.v. de democratisering van de ziekenhuizen
niet deelt. Met betrekking tot de sociale aspecten van een onderne-
ming bestaan er mijns inziens geen wezenlijke verschillen tussen
winstmakende ondernemingen in de vennootschapsvorm, en parti-
culiere instellingen van algemeen belang in de stichtings- en vereni-
gingsvorm. Het betreft hier immers twee soorten van werkgemeen-
schappen, waarbinnen zij die daar werkzaam zijn in gelijke mate
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recht hebben op de mogelijkheden zichzelf als mens en als mede-
werkers optimaal te ontplooien binnen het kader van de doelstel-
lingen welke die werkgemeenschappen hebben. Een gelijkschake-
ling van wettelijke medezeggenschapsregelingen t.a.v. deze twee
soorten van werkgemeenschappen, hoezeer deze regelingen in feite
nog maar de aanzet vonnen voor een verdere ontwikkeling van de
medezeggenschap in de onderneming, moet daarom als een wense-
lijkheid met een hoge prioriteit worden aangemerkt".11
Wij zijn het met hem eens, dat ondernemingsbeleid vooral in zijn
sociale aspekten veel gelijkenis vertoont met het besturen van een
werkgemeenschap als het ziekenhuis. Wij herinneren aan het be-
drijfsmatig karakter van het ziekenhuis. Alleen de konsekwentie,
dat deze parallellen toepassing van medezeggenschapsregelingen
voor ondernemingen in ziekenhuizen tot gevolgmoeten hebben aan-
vaarden wij niet.

Wij laten tot slot de Bedrijfskommissie voor het ziekenhuiswezen aan

het woord: „Reeds bij het inwerkingtreden van de wet ondernemingsra-
den is van diverse zijden de vraag gesteld, of de wet niet teveel was toe-
gespitst op de specifieke situatie in de op winst gerichte ondernemingen.
Thans kan gesteld worden dat deze vraag bevestigend moet worden be-

antwoord. Aanpassing van de wet en verruiming van de wettelijke bepa-

lingen lijkt thans dan ook gerechtvaardigd. Teneinde in deze richting

voorstellen te kunnen doen aan de commissie ondernemingsraden van d2
S.E.R., heeft de bedrijfscommissie hiertoe een werkgroep ingesteld .

4. Wenselijkheid van een eigen regeling voor ziekenhuizen

Wij zagen, dat verschillende auteurs zich erbij hebben neergelegd, dat de
voor ondernemingen ontworpen medezeggenschapsregeling ook in zie-
kenhuizen van toepassing is. De Bedrijfskommissie voor het ziekenhuis-
wezen stelde vast, dat de regeling tezeer ondememingsgericht is en be-

pleitte aanpassing en verruiming van de wettelijke bepalingen.

Rosendaal gaat het verst in de gelijkschakeling van ziekenhuis en
onderneming. Hij wil niet alleen de Wet op de ondernemingsraden,
maar het gehele nieuwe ondernemingsrecht in ziekenhuizen toege-
past zién. Hij bepleit de totstandkoming van een „juridische onder-
nemingsstruktuur" voor het ziekenhuis, waarin een deskundig on-

afhankelijk beleidskontrolerend orgaan een plaats zou hebben, ana-

loog aan die van de raad van kommissarissen in de grote vennoot-
schappen. Hij merkt het als een lakune in de medezeggenschaps-
struktuur van het ziekenhuis aan, dat daar niet gebruik kan wor-

den gemaakt van de mogelijkheden van het enquêterecht. Evenzeer

beschouwt hij het als een gemis, dat de Wet op de jaarrekening niet

voor de ziekenhuizen van toepassing is. 1~
Wij hebben reeds eerder doen blijken het met deze gedachtengang
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niet eens te zijn. Het gehele ondernemingsrecht is ontworpen voor
het bedrijfsleven. Qua doelstelling, maatschappelijke funktie en or-
ganisatiestruktuur zijn ziekenhuizen fundamenteel andersoortige
organisaties dan ondernemingen. Met specifieke eigenschappen van
ziekenhuizen is bij het opstellen van de wettelijke regelingen geen
rekening gehouden.
Bovendien gaat Rosendaal voorbij aan de ontwikkelingen, die zich
op het gebied van het ziekenhuiswezen voordoen. Terzake van de
financiële verslaglegging kent deze sektor een eigen bepaling in de
Wet ziekenhuisvoorzieningen, 14 zodat toepasselijkheid van de Wet
op de jaarrekening overbodig zou zijn. Terzake van de juridische
struktuur van het ziekenhuis wordt onder leiding van Maeijer een
onderzoek ingesteld. In het kader van de regionalisatie zal centrali-
satie van de planning en afstemming van ziekenhuisvoorzieningen
plaatsvinden. Deze ontwikkelingen onderstrepen het eigen karakter
van het ziekenhuis en geven tevens aan, waarom men de werking
van het ondernemingsrecht niet zonder meer tot het ziekenhuiswe-
zen moet uitbreiden.

Wij menen, dat het in het belang is van de ziekenhuizen, dat deze~ een
eigen medezeggenschapsregeling krijgen. Zoals zal blijken sluiten wij daar-
mee aan op een ontwikkeling, die reeds gaande is.

Wij willen nadrukkelijk het mogelijk misverstand wegnemen als zou-
den wij met onze opvatting, dat het ondernemingsrecht beter niet
in ziekenhuizen kan worden toegepast, ook de bruikbaarheid van
elementen van deze wetgeving voor instellingen van gezondheids-
zorg afwijzen. Waar analogische toepassing niet konflikteert met het
eigen karakter van het ziekenhuis moet zelfs het ontwerpen van af-.
wijkende maatregelen ondoelmatig worden geacht. Bij het ontwik-
kelen van een eigen gedachtengang ten aanzien van de bestuurs-
struktuur van en de demokratisering in het ziekenhuis in de volgen-
de delen zullen wij van deze analogieën dan ook gebruik maken.
Het ontwerpen van een eigen regeling laat de mogelijkheid om de
medezeggenschap te modelleren naar de struktuur van het zieken-
huis. Het is denkbaar dat bepaalde elementen, die wij in het kader
van de ondernemingsraad kennen, in de regeling voor het zieken-
huis geen plaats krijgen, maar evenzeer, dat de medezeggenschap in
bepaalde opzichten verder gaat. De stelling lijkt ons verdedigbaar,
dat juist vanwege het non-profit karakter van het ziekenhuis, daar
met een verdergaande demokratiseringskonceptie gewerkt zou kun-
nen worden. Een en ander komt in het navolgende nog uitvoerig
aan de orde.

Met ons pleidooi voor een eigen medezeggenschapsregeling voor zieken-
huizen propageren wij eigenlijk helemaal geen uitzonderlijke gedachte.
Het is zelfs zo, dat de regering en de Tweede Kamer het in de periode,
waarin ook de behandeling van het wetsontwerp ondernemingsraden viel,
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roerend eens bleken over de wenselijkheid van een eigen regeling voor
ziekenhuizen.

Wij verbaasden ons erover dat de speciale problematiek van zieken-
huizen bij de pazlementaire behandeling van de Wet op de onderne-
mingsraden aan de aandacht is ontsnapt. Des te merkwaardiger is
dit, als men in aanmerking neemt, dat bij de behandeling in de
Tweede Kamer van de Wet ziekenhuisvoorzieningen wél regelmatig
de demokratisering in en de bestuursstruktuur van het ziekenhuis
aan de orde kwamen.
De kamerbehandeling van laatstbedoeld wetsontwerp vond plaats
op 10 en 11 juni 1970, terwijl op 16 en 22 september van datzelf-
de jaar in diezelfde Kamer het ontwerp van Wet op de onderne-
mingsraden aan de orde was. Het is nauwelijks aan te nemen dat
zich tijdens het zomerreces een zodanige lethargie van de kamer-
leden heeft meester gemaakt, dat het verband tussen het een en het
ander in september niet meer kon worden gelegd. Ons dunkt dan
ook, dat zowel regering als Tweede Kamer bewust hun voorkeur
hebben ultgesproken voor een afzonderlijke demokratiseringsrege-
ling voor ziekenhuizen.

De gedachtenwisseling over demokratisering tijdens de behandeling van
het ontwerp, dat heeft geleid tot de Wet ziekenhuisvoorzieningen, is in-
teressant genoeg, om er uitvoerig bij stil te staan.

Bij de algemene beraadslaging over het wetsontwerp werd in de re-

pliek het volgende uit de mond van P.v.d.A.-Kamerlid Dolman ge-

noteerd:
„De Staatssecretaris heeft een imponerende opsomming gegeven van

wat zijn plannen zijn, zelfs op korte termijn. Hij is in het bijzonder

ingegaan op de verdere integratie van de wetgeving op het gebied

van ziekenhuizen. Eén vraag van onze kant heeft hij daarbij onbe-

antwoord gelaten, namelijk, of ook aandacht zal worden geschon-

ken aan de bestuursstructuur binnen de ziekenhuizen en of de de-

mocratisering binnen de ziekenhuizen aan de orde zal komen. Er is

een Wet op de Ondernemingsraden, die binnenkort een interessante

uitbreiding zal ondergaan. Daarbij vergeleken is de interne bestuurs-

structuur, de democratisering binnen de ziekenhuizen, ver achter

gebleven. Ik geloof dat op dit punt bepaald prioriteit zal moeten

worden gegeven". 15

Het ziekenhuis en de ondernemingsraad worden in deze optiek
geheel los van elkaar gezien.

Replicerend op de opmerkingen van Dolman ontwijkt staatssekretaris

Kruisinga het antwoord op de werkelijke vraagstelling en onthult een

naar onze mening wat zonderlinge visie op de ontwikkeling ten aanzien

van de rechtsvorm van ziekenhuizen.
„De geachte afgevaardigde heeft in de eerste plaats gevraagd naar de
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bestuursstructuur van het ziekenhuis. Mijnerzijds is een grotere
openheid bevorderd door publikatie van de verlies- en winstrekening
en de balans krachtens dit wetsontwerp te verlangen. In het alge-
meen moet ik zeggen, dat de Nederlandse ziekenhuizen, zeker ook
de particuliere ziekenhuizen in ons land, goed functioneren. De En-
gelsen kennen de uitspraak: „Never change a winning team". Ik ben
de laatste te stellen, dat men aan de bestuursstructuur van de zie-
kenhuizen niets moet doen. Er bestaan overigens ziekenhuizen, die
een duidelijke verenigingsvorm hebben en waar die vereniging demo-
cratisch functioneert. Indien men mij vraagt, of ik de verenigings-
vorm voor een ziekenhuis een aantrekkelijker constructie vindt dan
de stichtingsvorm, antwoord ik, dat ik - hopelijk met u- in het al-
gemeen aan de verenigingsvorm de voorkeur geef boven de stich-
tingsvorm. Ik neem aan, dat wij voor de ziekenhuizen stap voor
stap meer in de richting van de verenigingsvorm zullen gaan dan in
de richting van de stichtingsvorm".

Even later volgt een interruptie van Dolman: „Ik heb in het kader van
de wetgeving gevraagd, of het niet volstrekt logisch is, nu er een wet op
de ondernemingsraden is en wordt uitgebreid, naaranalogie daarvan ook
in de ziekenhuiswetgeving een regeling te treffen".

Als de staatssekretaris weer geen rechtstreeks antwoord geeft mengt
mevrouw Veder-Smit, Kamerlid voor de V.V.D., zich in het debat:
„Mijnheer de Voorzitter! Wanneer de structuur of de rechtsvorm
van de ziekenhuizen op den duur aan de orde kotnt, is het m.i. be-
langrijk, het oog te houden op de ontwikkeling die gaande is, name-
lijk dat de leiding in de ziekenhuizen probeert, een vorm te vinden ,
voor overleg met;het personeel. Naarmate het personeel in omvang
toeneemt en de ingewikkeldheid van het functioneren van de zie-
kenhuizen groter wordt, is er een grotere behoefte aan een vorm
van overleg. Ik meen echter, dat het ook belangrijk is, eerst eens.na
te gaan, hoe de ontwikkeling op dit punt in de ziekenhuizen is om
pas daarna met een regeling te komen".
Dolman blijft vasthouden: „Ik zou hierbij willen aansluiten mijn-
heer de Voorzitter. Wat de Staatssecretaris zoëven heeft gezegd, on-
derschrijf ik van woord tot woord, maar het is geen antwoord op
mijn vraag.Ik heb nadrukkelijk gevraagd, of de Staatssecretaris voor-
nemens is, in de komende jaren een wettelijke regeling tot stand te
brengen, al dan niet ingebed in een meer algemene wet, op de inter-
ne en externe bestuursstructuur. Eenvoudig gezegd: op de demo-
cratisering van de verhoudingen binnen de ziekenhuizen. Mevrouw
Veder zegt, dat d~t - volgens de oude liberale beginselen - aan het
overleg en aan de groei van onderop moet worden overgelaten, maar
ik herhaal: Wij hebben al 20 jaar een wet op de ondernemingsraden
en deze wordt zelfs uitgebreid. Waarom zouden wij op dit belang-
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rijke terrein, waar honderdduizend mensen werken, geheel achter-
blijven? "

Tenslotte het antwoord van staatssekretaris Kruisinga:
„Ik heb helemaal niet gezegd, dat wij hierop zullen achterblijven. Wat

mevrouw Veder heeft gezegd, lijkt mij in het algemeen een heel logische
constructie. Ik heb juist gezegd: Als deze herziening 16 aan de orde komt
- wat zeer wel denkbaar is; het lijkt mij helemaal niet onwaarschijnlijk -

dan zullen wij ook in een wettelijke regeling dit overleg gaan bevorde-

ren".
Een hoogst opmerkelijke diskussie, die ons - daargelaten de lakunes
in de wetskennis van staatssekretaris en kamerleden - tot de volgen-
de konklusie voert. Blijkens de mondelinge behandeling van het ont-
werp van Wet ziekenhuisvoorzieningen heerste er bij regering en
Tweede Kamer der Staten-Generaal communis opinio ten aanzien
van de gedachte om voor de bestuursstruktuur en demokratisering
van ziekenhuizen een afzonderlijke wettelijke regeling te treffen,
eventueel naar analogie van de Wet op de ondernemingsraden.
Het heeft overigens ruim drie jaar moeten duren eer een eerste aan-
zet werd gegeven tot uitwerking van de goede voornemens. In het
najaar 1973 is aan de Nijmeegse universiteit een onderzoek gestart
naar de meest geschikte juridische struktuur van het ziekenhuis, dat
onder leiding staat van Maeijer. 17 In de slotepisode van de Struc-
tuurnota Gezondheidszorg wordt naar dit onderzoek verwezen, het-
geen ons sterkt in de overtuiging, dat de gedachten van de regering
nog steeds uitgaan naar eigen regeling voor het ziekenhuis.18

Bij de pleitbezorgers van een op ziekenhuizen, of ruimer: non-profit in-
stellingen, afgestemde medezeggenschapsregelin~ 19 hebben zich onlangs
de vakcentrales N.V.V. en C.N.V. geschaard.

In het kader van de standpuntbepaling aan vakbondszijde over de
vraag „ondernemingsraad of personeelsraad" wordt in een persbe-

richt opgemerkt: „Het N.V.V. sleutelt nog aan een omschrijving

met betrekking tot de personeelsraden bij non-profit-bedrijven,
waarvoor de ambtenarenbond had gepleit. Aangezien de non-profit-

bedrijven variëren van een ziekenhuis tot P.T.T., is het even moei-

lijk een juiste omschrijving te vinden i.v.m. de verschillende beheers-

en rechtsvormen".p
Een soortgelijk geluid heeft het C.N.V. laten horen: „Het C.N.V. is
van mening dat ten onrechte in beschouwingen over medezeggen-
schap ondernemingen met een economische functie en doelstelling
in het middelpunt staan. In beginsel geldt medezeggenschap voor
elk werkverband, waarin onder leiding arbeid wordt verricht. De re-
gelingvan de medezeggenschap in deze non-profit instellingen is on-
bevredigend. Er is geen reden deze situatie te laten voortduren. Het
karakter van deze instellingen kan met zich meebrengen dat de me-
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dezeggenschapsstruktuur een daaraan aangepaste vorm bezit. Een
wetenschappelijk onderzoek dient spoedig te worden ingesteld naar
de meest wenselijke medezeggenschapsstruktuur in deze instellin-
gen".21

5. Aspekten van demokratisering in het ziekenhuis
Wij houden ons in deze studie bezig met wat wel genoemd wordt de for-
mele demokratisering 21 in de onderneming en in het ziekenhuís. Alvo-
rens de gedachtenontwikkeling te vervolgen met betrekking tot de ka-
ders, waarbinnen de demokratisering in het ziekenhuis zich naar onze
mening dient te voltrekken, dunkt het ons goed stil te staan bij begrippen
als demokratisering en demokratie en deze te betrekken op het zieken-
huis.

Voor een tundamentele theoretische beschouwing over demokratie
is in dit bestek geen ruimte. Wij hebben ook niet de pretentie in
een enkele paragraaf een visie te kunnen ontwikkelen op een vraag-
stuk, waaraan generaties beoefenazen van de mens- en maatschap-
pijwetenschappen breedvoerige studies hebben gewijd. Ter nadere
plaatsbepaling lijkt het ons niettemin zinvol om enkele aspekten
van demokratisering en demokratie, zoals deze in de literatuur naar
voren zijn gekomen, te belichten. Ons interesseren daarbij vooral
die aspekten, die wij van be.lang achten voor onze beschouwingen
over het ziekenhuis. De hierna volgende uiteenzetting pretendeert
volledigheid noch originaliteit, zij beoogt slechts begrippen te ver-
duidelijken en te ordenen met het oog op onze verdere studie. 2~

Met demokratisering wordt de procesmatige ontwikkeling van de demo-
kratie aangeduid. Demakratie is een bestuursvorm. Een demokratische in-.
stitutie of organisatie wordt bestuurd door de kollektiviteit of door uit
de kollektiviteit gekozen vertegenwoordigers.

Onder verwijzing naar de griekse herkomst van het woord (demo-
kratein) wordt verband gelegd met heerschappij, macht. Demokra-
tie is een kwestie van macht, zegt Top. Mulder vertaalt dem,okrati-
sering als „macht-leren". Wat Peper een overzicht van demokratie-
begrippen noemt, heet bij Van Zuthem de bespreking van „machts-
theoriën". 24 In deze benadering komt het bestuur van staatkundi-
ge verbanden als oorsprong van het demokratiebegrip duidelijk tot
uitdrukking.
Van Zuthem maakt, in navolging van Olsen, onderscheid in de marx-
istische machtstheorie, de elitaire en de sociaal-pluralistische. De
eerste zoekt het ontstaan van de macht in de ekonomische produk-
tie; de tweede gaat ervan uit, dat de koncentratie van macht bij een
kleine groep onvermijdelijk is; de derde stelt, dat macht in de prak-
tijk gedecentraliseerd is, dat deze decentralisatie ook mogelijk is
zonder marxistische revolutie en dat pluralisme voorwaarde is voor

203



demokratie. ~
Peper hanteert een andere indeling. Aanvankelijk was er het klas-
sieke demokratie-begrip, vvaarin participatie van de burger centraal
stond; de burgers worden geacht uitdrukking te geven aan het alge-
meen belang, bij hen ligt uiteindelijk de macht. De liberaal-plura-
listische theorie verweet de klassieke leer een tekort aan werkelijk-
heidszin; haaz uitgangspunt was, dat een beperkt aantal politieke
elites dingen naaz de gunst van de kiezers. Uit de kritiek op de libe-
raal-pluralistische opvattingen ontwikkelt zich tenslotte de paztici-
patie-theorie. „Zelfbepaling in de concrete situatie waarin men ver-
keert - in overleg met anderen die in dezelfde situatie verkeren -
ltan slechts aanspraak maken op de kwalificatie democratisch. In
vrijheid discussiëren over de richting waarin men, wil gaan(.....) is de
enige garantie voor het verkrijgen~behouden van een democratische
samenleving". 26
Een belangrijk verschilpunt tussen de liberaal-pluralistische en de
pazticipatie-theorie vormt het feit, dat de eerste exklusiviteit van
de demokratische ordening claimt voor de politieke besluitvorming.
Ook Stassen huldigt een dergelijk standpunt. 27 Waar Stassen zich
in dit opzicht tegen de begripsomschri~ving van Bonger afzet, ach-
ten wij deze juist bruikbaar als uitgangspunt voor onze verdere ge-
dachtengang.

Bonger omschrijft demokratie als volgt: „De democratie is een bestuurs-
vorm van een collectiviteit met zelfbestuur, waaraan een groot deel van
haaz leden, hetzij direct, hetzij indirect deelneemt, en waarbij geestelijke
vrijheid en gelijkheid voor de wet gewaarborgd zijn". ~

Ook Bonger maakt onderscheid in formele en materiële demokra-

tie: het eerste deel van zijn omschrijving noemt hij de formele zijde

der demokratie, de laatste zinsnede betrekt hij op haar materiële be-

tekenis. „Samenvattend kan men zeggen, dat vrijheid in de grond
der zaak betekent, dat de gemeenschap het individu aLs zodanig res-

pecteert en hem rechten geeft, zodat zijn persoonlijkheid zich kan

ontplooien en willekeur ten opzichte van hem uitgesloten is, en dat

gelijkheid wil zet;gen: geen privilegiëring van bepaalde categoriën

van personen". 2T

Opvallend is, dat Bonger rekening houdt met de mogelijkheid, dat
niet iedereen aan de besluitvorming deelneemt. Hij spreekt immers
over „een groot deel" van de leden van de kollektiviteit. Zijn ver-
klaring luidt als volgt: „De eerste vraag, die zich voordoet, is: moet
daazonder verstaan worden dat alle leden aan het zelfbestuur deel-
nemen,m.a.w.is de demokratie absoluut (d.i. wat het getal betreft)?
Op één gebied der demokratie, nl. dat van het vrije verenigingsle-
ven, kan dit het geval zijn en is dit ook bijna steeds zo. De leden
hebben één doel en de statuten geven aan, wie er lid kan worden.
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In de staat, die een dwangorganisatie is, d.w.z. waartoe men door
zijn geboorte reeds gedwongen is te behoren, heeft nimmer de ab-
solute demokratie bestaan. Er moet, wat de leeftijd betreft, per se
een grens getrokken worden, waarbij een zekere willekeur niet te
vermijden is. Geestesgestoorden kunnen natuurlijk op geen wijze
medewerken aan het besturen ener gemeenschap. In bijna geen en-
kele phase der maatschappelijke ontwikkeling heeft de.vrouw deel-
genomen aan het staatsbestuur - eerst in de tweede helft der 19e
eeuw is dit in sommi~e landen het geval geworden, en in de 20e
eeuw in vele landen".

Het onderscheid dat Bonger maakt tussen de „dwangorganisatie" en het .
„vrije verenigingsleven" als toepassingsgebieden van demokratie illu-
streert, dat demokratie een relatief begrip is. Demokratie modelleèrt
zich naar het soort institutie of organisatie, waarin zij gestalte krijgt.

Hiermee wordt duidelijk dat demokratie, die naar onze overtuiging
kan gelden als bestuurlijke ordening van zowel staatkundige ver- -
banden als maatschappelijke organisaties, in beide gevallen verschil-
lend geaksentueerd is. Macht, machtsverhoudingen en hiërarchie
zijn ook hier de referentiepunten, die tot verduidelijking van het
onderscheid kunnen bijdragen. Macht is de mogelijkheid om het
gedrag van anderen te beinvloeden overeenkomstig eigen doelstel-
lingen. Van Zuthem: „Macht als zodanig bestaat eigenlijk niet. Im-
mers, macht wordt uitgeoefend tegenover anderen en het is derhal-
ve een essentieel belang te weten hoe die anderen tegenover de
machtsuitoefening staan. Er is sprake van overmacht in sociologi-
sche zin, wanneer de machtsondergeschikten de machtsuitoefening
niet aanvaarden of legitimeren. Gezag is dus gelegitimeerde macht.
Hierbij dient bedacht te worden, dat legitimeren een activiteit van
machtsminderen is. Zij veranderen door hun activiteit macht in ge-
zag. ~
Op grond waarvan legitimeren machtsondergeschikten de macht?
In de weberiaanse zienswijze worden de legitimeringsgronden inge-
deeld in tradities (ideaaltypisch leidend tot traditioneel gezag),
charisma (charismatisch gezag), regels en wetten (legaal gezag) en
deskundigheid (rationeel gezag).
Daarnaast wordt in de literatuur onderscheiden het functionele ge-
zag, door Lammers gedefinieerd als `een legitimering van de machts-
oefening door instemming met de doeleinden waarvoor en de mid-
delen waarmee macht wordt uitgeoefend' ".~1

De wijze waarop macht wordt verkregen respektievelijk door de machts-
ondergeschikten wordt aanvaard, is medebepalend voor de verdeling van
de zeggenschap en is derhalve van invloed op de demokratische ordening
van een organisatie.

Grondslag van de demokratie is het beginsel, dat degenen die gezag
uitoefenen, dit doen als vertegenwoordiger van „het volk". In theo-
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rie gaat de staatkundige demokratie van dit beginsel uit. De zeggen-
schap berust bij de kollektiviteit, van welke de gezagsdragers man-
daat verkrijgen. Dit mandaat kan worden ingetrokken als de (meer-
derheid van de) kollektiviteit de wijze van gezagsuitoefening onaan-
vaardbaar acht. Als men in bovenvermelde gezagstypen denkt - te-
recht merkt Van Zuthem op, dat een gezagssituatie veelal een meng-
sel zal zijn van verschillende gezagsvormen - zou men zeggen, dat
gezag in de praktijk van de politieke demokratie legaal gezag is, dat
berust op aanvaarde procedures van benoeming of verkiezing.
Als we ons bepalen tot ons westers ekonomisch systeem is de zeg-
genschap in de onderneming doorgaans anders verdeeld. Traditio-
neel is zij daar gerelateerd aan de eigendom van de produktiemid-
delen. De ondernemer staat aan de top van de hiërarchie; eigendom
of tradities zijn legitimeringsgronden van zijn gezag. In de ontwik-
keling van de onderneming naar de „onpersoonlijke" onderneming
is deze eigendomsrelatie op de achtergrond geraakt. Zij heeft plaats
gemaakt voor het management als zwaartepunt van het onderne-
mingsbestuur. Onder deze omstandigheden kan men eigenlijk niet
spreken van „industriële demokratie", die immers de zeggenschap
zou veronderstellen bij de kollektiviteit van de ondernemingsge-
meenschap.Terecht wordt daarom met betrekking tot de demokra-
tisering van de onderneming de term medezeggenschap gehanteerd.

Van„industriële demokratie"is eerst sprake bij ondernemingen met zelf-
bestuur. In andere gevallen is de term „medezeggenschap" te prefereren,
ofschoon deze voor tweeërlei interpretatie vatbaar is.

Demokratie is een bestuursvorm van een kollektiviteit met zelfbe-
stuur (Bonger). De term zelfbestuur duidt op de zelfstandigheid
waarmee wordt bestuurd, onafhankelijk van andere machten. Naar
de uitleg van Aniéns: „Principieel zelfstandig bestuur is daarente-
gen het echte zelfbestuur, dat samenvalt met of een element vormt
van het begrip autonomie al naargelang men dit laatste begrip ruim
neemt of eng, in de letterlijke betekenis van zelfwetgeving".~2 Als
men het heeft over toepassing van demokratie, kan men derhalve
ook spreken over bestuursvormen van autonome instituties of orga-
nisaties.
Iammers heeft van het begrip medezeggenschap een definitie gege-
ven, die in de literatuur als gezaghebbend blijkt te worden aanvaard.
„Medezeggenschap is het geheel van wederzijds als legitiem erkende
overlegvormen, waarbij beinvloeding van de besluitvorming van bo-
vengeschikten door ondergeschikten plaatsvindt". ~~
Wij achten medezeggenschap een ambivalent begrip. Men kan er-
mee aangeven, dat de deelgenoten van een organisatie mede, dat
wil zeggen tezamen met alle anderen, zeggenschap hebben, men kan
ook tot uitdrukking beogen te brengen dat het merendeel van die
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deelgenoten mede, doch niet de uiteindelijke, zeggenschap heeft.
In Nederland pleegt het begrip in de laatstbedoelde betekenis te
worden gehanteerd, waarmee, althans zeker in het bedrijfsleven,
aansluiting wordt gevonden met de geldende verhoudingen. Wij lie-
ten reeds blijken van oordeel te zijn, dat er slechts in de eerstbedoel-
de zin sprake is van werkelijke demokratie.

In de opvatting van de medezeggenschap, zoals die in Nederland alge-
meen wordt aanvaard, ligt de nadruk op de hiërazchische struktuur,
waarbinnen zij gestalte krijgt.

De betrokkenheid van de (ondergeschikte) deelgenoten van de or-
ganisatie bij de besluitvorming gaat niet verder dan het uitoefenen
van invloed. I.ammers typeert medezeggenschap dan ook als over-
legvorm, waaruit de tegenstelling spreekt met de demokratie, die
een bestuursvorm is.
De aanwezigheid van boven- en ondergeschikten is uitgangspunt.
Ook in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp onderne-
mingsraden is dat het geval: „Medezeggenschap vormt uiteraard al-
leen dáár een probleem waar ondergeschiktheid aanwezig is". De
ondernemingsraad is dan ook geheel opgezet in de optiek van de
verhouding leiding-geleiden.
Wij menen, zoals eerder aangegeven, dat niet het feit, dát er binnen
een bepaalde organisatie een gezagsverhouding bestaat bepalend is
voor de mogelijkheid van een demokratische ordening. Het gaat er-
om, waaraan de gezagsdragers hun gezag ontlenen. Een zekere hiër-
archie hoeft aan een demokratische organisatie dan ook niet vreemd
te zijn.

Een bruikbare omschri~jving van het begrip industriële demokratie vin-
den we in het rapport „Verantwoordelijkheidsverruiming in de direkte
werksituatie". ;,Naar de mening van de onderzoekers is het begrip slechts
van toepassing op die ondernemingsstruktuur, waarin werknemers - al-
leen of samen met andere belangengroepen - de doelstellingen van de
onderneming vaststellen, zoveel mogelijk worden betrokken bij de be-
sluitvorming met betrekking tot de middelen ter realisering van deze
doelstellingen, en voorts in de gelegenheid zijn het beleid van de leiding
te kontroleren". ~

Medezeggenschap in de veelal gehanteerde zin mag dan wel geen de-
mokratie zijn, zij vormt zonder twijfel een fase in de demokratise-
ring. Wij citeren Van Zuthem, die tevens een verband legt tuss~n
medezeggenschap en hiërarchie:
„Het is een misleidende gedachte, de medezeggenschap van de werk-
nemers voor te stellen als een streven mede leiding te geven aan de
onderneming. (.....) We kunnen het wellicht het beste zo zeggen,
dat leiding geven altijd betekent leiding geven in een bepaald , kader
van rechten en doelstellingen. Leiding geven in een niet op dwang
berustende organisatieveronderstelt,dat er een geaccepteerderechts-
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orde is en ook een geaccepteerd geheel van doelstellingen. Wanneer
we praten over democratisering van de ondernemingen bedoelen we
dat de werknemers betrokken worden in het scheppen van het
rechtskader en in het tot stand brengen van dat geheel van doelstel-
lingen". ~

Als we nu een verband leggen met de demokratisering in het ziekenhuis,
moeten we ons afvragen of alles wat tot dusverre in het kader van de
industriële demokratie en de medezeggenschap is opgemerkt, daar on-
verminderd geldt.

Er is wel gesteld, dat er in het ziekenhuiswezen nog meer reden zou
zijn tot demokratisering dan in de onderneming. De Jong meent,
dat het ziekenhuis in de demokratisering voorop moet lopen, ge-
zien zijn maatschappelijke funktie en gezien het feit, dat de zieken-

'huismedewerkers zich met de patiëntenbelangen kunnen identifice-
ren. ~6 Bartels beschouwt het ziekenhuis als terrein bij uitstek voor
demokratisering. Onder de aantekening, dat hij ons inziens wel wat
zwaar geschut in stelling brengt, laten wij hem aan het woord. „De
gezondheidszorgorganisatie ontkomt naar onze mening evenmin aan
de democratisering allereerst uit een oogpunt van zorg voor de pa-
tiënt, maar tevens - vooral in de grotere werkgemeenschap als het
ziekenhuis - in de relatie tussen de medewerkers onderling. Wij me-
nen zelfs, dat het een terrein bij uitstuk daarvoor is, dat voor de
vaak extreme statusverschillen tussen de disciplines én door de van-
oudsher bestaande rigide machtsconcentraties in zijn functioneren
ernstig belemmerd wordt. Want het is duidelijk dat in het grasveld
van gemoedelijkheid en toewijding, dat zo kenmerkend is voor ar-
beidssituaties in de gezondheidszorg, een addertje van monopolisme
en rigiditeit schuilt". ~~

De demokratisering in ziekenhuizen heeft naar onze mening drie aspek-
ten: de wenselijkheid en mogelijkheid van invloed van patiënten, de me-
dezeggenschap van de ziekenhuismedewerkers en tenslotte de vraag of de
funktie van het ziekenhuis om een zekere beïnvloedingsmogelijkheid van
„de maatschappij" vraagt.

We kunnen vaststellen, dat slechts één van deze aspekten parallel
loopt met de demokratiseringsproblematiek in de onderneming, zo-
als die zich momenteel aan ons voordoet, namelijk het aspekt van
de medezeggenschap der medewerkers. De vragen naar beïnvloe-
dingsmogelijkheden van konsumenten en „maatschappij" worden
weliswaar ook ten aanzien van de onderneming gesteld, maar zij
presenteren zich niet of althans veel minder duidelijk als onderde-
len van het demokratiseringsvraagstuk.
In de literatuur betreffende de demokratisering in het ziekenhuis
daarentegen is de „patiéntenmedezeggenschap" een van de centrale
vraagstukken. Ook de invloed van de maatschappij is voor het zie-
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kenhuis een vertrouwd aandachtspunt, meer in het bijzonder in ver-

band met de samenstelling van het ziekenhuisbestuur. Zoals nader

zal worden uiteengezet is slechts de werknemersmedezeggenschap
onder demokratisering in eigenlijke zin te rangschikken. De invloed

van patiént en maatschappij valt onder demokratisering in ruime

zin.
In de Structuurnota Gezondheidszorg van staatssekretaris Hendriks vin-
den wij de drie door ons genoemde aspekten, meer in het algemeen voor

de gezondheidszorg geformuleerd, terug.

In de paragraaf „Democratisering" lezen we onder meer: „Onder-
scheid kan worden gemaakt tussen dernocratisering als mentaliteit
en als wijze van organiseren en besluitvorming. De mentaliteit speelt
vooral in het intermenselijke vlak; de wijze van organiseren en be-
sluitvorming uiteraard vooral in de organisaties en bestuurlijke situ-
aties.
Voor wat betreft de verbetering van de democratische mentaliteit
in de gezondheídszorg is de ondergetekende een voorstander van
een zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen van de individuali-
teit en gelijkberechtigdheid van de patiënt. Ieder behandelingsSys-
teem zal zodanig open en flexibel moeten zijn dat aan de wensen en
klachten van de patiënt maximale aandacht wordt gegeven. Dit is
vooral van belang voor situaties waarin de patiënt in feite weinig
keuze heeft, waarin hij geen 'vrije consument' is, maar zich min of
meer noodgedwongen toevertrouwt aan het zorgsysteem.
Democratisering in organisaties en bestuurlijke situaties speelt op
alle niveaus van de gezondheidszorg. Binnen de organisaties van
hulpverleners betekent dit een adequate participatie van werkers in
de besluitvorming en een controlemogelijkheid van (potentiële) pa-
tiënten. Door te streven naar een betrekken van de werkers en wel-

licht ook (potentiële) patiënten bij de besturing van hulpverlenings-
organisaties zou een bijdrage aan deze vorm van democratie kunnen

worden geleverd.
De achtergrondfilosofie van deze nota met betrekking tot de de-
centralisatie van de gezondheidszorg naar bestuursgewesten, is even-
eens een vorm van democratisering. Ten slotte is openbaarheid van
advisering en besluitvorming een toetssteen voor een democratische
besluitvorming". ~

Voor wat betreft het eerste aspekt moet men zich allereerst de vraag
stellen of invloed van patiënten op het bestuur van het ziekenhuis wen-
selijk is als na te streven ideaal in het kader van de demokratisering.

In de sbciologie wordt aangenomen, dat de patiënt deel uitmaakt
van de ziekenhuisorganisatie. ~ Evenzeer wordt echter onderkend,
dat zijn rol, als voorwerp van de zorg, een fundamenteel andere is
dan die van de overige organisatieleden. De deelname van de patiënt
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aan de ziekenhuisorganisatie is in principe van tijdelijke aard. Hij
beoogt ook niet het organisatiedoel aktief inee te verwezenlijken.
Men zou kunnen zeggen: de patiënt is het organisatiedoel en maakt
daarom (tijdelijk) deel uit van de organisatie.
Zowel vanuit de organisatie als vanuit de betrokkenen zelf gezien,
onderscheiden de ziekenhuismedewerkers enerzijds en de patiënten
anderzijds zich als essentieel verschillende groepen in de ziekenhuis-
organisatie.
De titel, waarop patiënten aanspraak zouden kunnen maken op be-
trokkenheid bij het bestuur van het ziekenhuis is een andere dan
die van de ziekenhuismedewerkers. De patiënten zijn niet in de
hiërarchische struktuur opgenomen, zij staan niet in een verhouding
van geleiden tot de leidinggevenden in de organisatie. Voor de pati-
~enten is er geen sprake van ondergeschiktheid in de werksituatie,
die de drijfveer vormt van het huidig streven naar vergroting van de
medezeggenschap.

Aa.n de medezeggenschap in de gebruikelijke betekenis van het woord
kunnen de ziekenhuispatiënten naar onze mening geen deel hebben. De-
mokratisering in eigenlijke zin strekt zich uit tot de bestuurden in de
organisatie, degenen die mede het organisatiedoel verwezenlijken. In een
demokratisch ingerichte ziekenhuisorganisatie zijn het de medewerkers
gezamenlijk, die bepalen op welke wijze het doel - behandeling, verple-
ging en verzorging van de patiënten - wordt verwezenlijkt.

Hiervoor is de relatie tussen demokratie en hiérazchie toegelicht. Om
vast te stellen of van demokratie sprake is, moet duidelijk worden
wie op welke gronden gezag uitoefenen over anderen. De betrokke-
nen zijn in dit geval de medewerkers in de organisatie. De patiënten
vallen, zoals opgemerkt, buiten deze hiërarchie. De leiding van het
ziekenhuis kan over hen niet gezag in de hier bedoelde zin uitoefe-
nen. Zij kan voor de patiënten slechts richtlijnen stellen, nodig voor
een geordend verkeer binnen de instelling. De naleving hiervan is
niet afdwingbaar.
We zullen in het laatste deel zien, dat de praktijk van het arbeiders-
zelfbestuur in Joegoslavié deze gedachtengang bevestigt. Waar dit
systeem in ziekenhuizen toepassing vindt, worden de medewerkers
bij het bestuur betrokken; van de patiënten wordt niet gerept. Aan
de maatschappelijke positie van ziekenhuizen wordt uitdrukking
gegeven, doordat maatschappijvertegenwoordigers in de bestuurs-
organen worden opgenomen.

Het bovenstaande impliceert niet, dat de ziekenhuispatiënten van elke
invloed op het bestuur uitgesloten moeten worden. Als aspekt van de-
mokratisering in ruimere zin is in het voorafgaande meermalen de be-
langenbehaztiging genoemd. Als in ziekenhuizen de mogelijkheden wor-
den geschapen om de patiëntenbelangen te doen behartigen, zijn daar-
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mee tevens de potentiële kanalen aangegeven voor de invloed op het be-
stuur.

Wij onderscheiden zoals blijkt tussen demokratisering in eigenlijke
zin - het proces gericht op het tot stand brengen van een demokra-
tische bestuursstruktuur - en demokratisering in ruimere zin. In de
eerste betekenis is het een kwestie van de medewerkers in een orga-
nisatie, in de tweede komen alle belanghebbenden in aanmerking.
Belanghebbenden, die in de gelegenheid moeten worden gesteld hun
belangen te behartigen. Ook in deze betekenis van demokratisering
kan er sprake zijn van invloed op het bestuur, zij het een andersoor-
tige dan door middel van de medezeggenschap. Als er voor het be-
hartigen van belangen een institutionele vorm wordt gevonden, is
er de mogelijkheid van kommunikatie tussen dit instituut en de lei-
ding van de organisatie. Als de rol van belanghebbende wordt geho-
noreerd met verantwoording door het bestuur, is daarmee de gele-
heid van invloed gegeven, als van de plicht om verantwoording af
te leggen al niet een zekere preventieve werking uit gaat.
Wie de hiervoor geciteerde passage uit de Structuurnota Gezond-
heidzorg nog eens naleest, merkt dat ook daar het begrip demokra-
tisering tweeërlei wordt benaderd: als wijze van organiseren en be-
sluitvorming en als mentaliteit. Als we nagaan welke positie de pa-
tiënt in het kader van de demokratisering krijgt toebedeeld, zien
we dat hij centraal staat in de passage, waarin de demokratisering
als mentaliteit nader wordt toegelicht. De door ons in dit verband
naar voren gehaalde belangenbehartiging, komt ook daar duidelijk
tot uiting, als de nota spreekt over aandacht voor de wensen en
klachten van de patiënt. Als het in de nota gaat over wat wij demo-
kratisering in eigenlijke zin noemden, wordt onderscheid gemaakt'
tussen de. werkers en de patiénten. Bij de eersten wordt aan partici-
patie in de besluitvorming gedacht, bij de laatsten aan kontrolemo-
gelijkheden.

Demokratisering in het ziekenhuis heeft dus wel degelijk betekenis voor
de patiënten, al zal zij voor hen niet in medezeggenschap gestalte krijgen.
Als we de mogelijkheden nagaan om de belangenbehartiging en daarmee
ook een zekere beleidsinvloed van de patiënten zinvol gestalte te geven,
moeten we vaststellen, dat deze in algemene ziekenhuizen gering zijn.
Elke poging om hoe dan ook de betrokkenheid van de patiënten een ze-
ker institutioneel karakter te geven, strandt op de tijdelijkheid, die hun
verblijf in het ziekenhuis kenmerkt.

Wij achten dit de belangrijkste belemmering om patiënten in het
demokratiseringsproces in ziekenhuizen te laten delen. Vollebergh
ziet naast praktische bezwaren als voornaamste probleem, dat de
indruk zou worden gewekt als zouden anderen hun verantwoorde-
lijkheid ontlopen. „Het is echter niet alleen praktisch-bezwaarlijk
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op deze wijze vorm te geven aan de eigen inspraak van de patiënten,
het is ook bedrieglijk. Het lijkt namelijk anderen van de verantwoor-
delijkheid voor het behartigen van de belangen van de patiënt te
ontslaan, die er duidelijk wel mee belast zijn. Dat de patiënt alpha
en omega van het ziekenhuis is, betekent namelijk niet, dat hij het
is, die in concreto telkens zou moeten beslissen wat ér moet gebeu-
ren". ~ Dit komt ons als een drogreden voor. Als men er al van uit
moet gaan, dat patiënten idealiter in de beleidsvorming zouden
moeten participeren, dan zou dit nóch betekenen, dat de beleids-
organen hun verantwoordelijkheid kunnen afschuiven, nóch dat de-
genen, die pazticiperen het ook meteen maar helemaal voor het
zeggen zouden moeten hebben.
Vollebergh geeft er niet blijk van de positie van de patiënt in het
kader van de demokratisering te hebben doordacht. Hij lijkt ervan
uit te gaan dat „eigen inspraak" wenselijk waze, maaz dat vanwege
de onmogelijkheid deze te realiseren de invloed van de patiënt „om-
geleid" wordt via enerzijds de maatschappijvertegenwoordigers in
het ziekenhuisbestuur en anderzijds de artsen en de overige zieken-
huismedewerkers, waarmee de patiënt in aanraking komt.

Belemmerende faktoren zijn, naast de korte verblijfsduur van de patiënt,
zijn fysieke en mogelijk psychische situatie, die, als hij er in zijn toestand
al behoefte aan zou hebben zijn invloed te laten gelden, het hem in veel
gevallen zal verhinderen deze behoefte te konkretiseren.

De Jong maakt onderscheid tussen de poliklinische en de klinische
patiënt en veronderstelt terecht, dat de medezeggenschapsbehoefte
bij deze laatste het grootst zal zijn. Hij vervolgt: „Betekent dit on-
derscheid nu ook, dat voor de klinische patiént reéle mogelijkhe-
den tot mede-beslissen, tot mede-oordelen aanwezig zijn? Waaz-
schijnlijk is dit nauwelijks het geval. De opnameduur, circa 3 we-
ken gemiddeld, is namelijk te kort om tot een reële beoordeling
van de problematiek te kunnen komen. Voor de incidentele patiënt
die gedurende een langere periode in het ziekenhuis wordt opgeno-
men ligt er ook geen mogelijkheid tot uitzondering. Deze laatste
patiënt, indien al niet al te zeer door zijn ziekte in beslag genomen,
komt namelijk eveneens niet verder dan het plaatsen van incidente-
le opmerkingen, omdat het bestand aan medepatiënten steeds wis-
selt. In tegenstelling tot de verpleegtehuizen en psychiatrische in-
richtingen is er binnen de algemene ziekenhuizen weinig mogelijk-
heid om tot functionerende patiëntenraden te komen",41
Op de onmogelijkheid van de patiëntenraad in het algemeen zieken-
:~uis en de moeilijkheid om de patiënteninvloed zinvol te kanalise-
ren, komen wij hierna nog uitvoerig terug.

De motivering voor demokratisering is voor wat betreft de ziekenhuis-
medewerkers geen andere, dan die welke geldt voor werknemers in de
onderneming.
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Als ook hier de hiërarchie het uitgangspunt vormt, komt wel de po-
sitie van de medische specialisten in het geding. Deze hebben geen
deel aan de demokratisering, zoals deze nu via de ondernemings-
raad gestalte krijgt. Het formele kriterium hiervoor is het al dan
niet aanwezig zijn van een dienstbetrekking, waarmee wordt geak-
sentueerd, dat de ondergeschiktheid van de werknemers het aan-
knopingspunt is.
Maeijer en ook De Jong willen deze uitzonderingssituatie voor de
specialisten gekontinueerd zien. De Jong: „Men moet evenwel de
medezeggenschap durven plaatsen in het kader van de aanwezige
mogelijkheden. Deze mogelijkheden liggen voor leden van een me-
dische staf nu eenmaal anders dan voor bijvoorbeeld de medewer-
kers van onze verpleegkundige, huishoudelijke, technische, admini-
stratieve en andere diensten". 42 Maeijer bepleit om de medische
staf dezelfde bevoegdheden toe te kennen als die, waarover de on-
dernemingsraad beschikt. 4~ Wij achten deze gedachtengang niet
juist. In hun funktioneren maken de medische specialisten evenzeer
deel uit van de ziekenhuisorganisatie en daarmee tevens van de ge-
zagsstruktuur. De autonomie, waarop zij in hun medisch handelen
aanspraak kunnen maken, verschaft hen geen vrijbrief om zicl~ in
het organisatorisch vlak aan de direktieven van de leiding te ont-
trekken. Het feit, dat zij niet in dienstverband van het ziekenhuis
zijn, doet daazaan niet af. Ook op grond van het zogenaamde spe-
cialistenkontrakt verbindt een specialist zich om zich naar de zie-
kenhuisorganisatie te voegen. Onder deze omstandigheden kunnen
de specialisten op dezelfde wijze als de overige ziekenhuismedewer-
kers worden ingepast in het demokratiseringsproces. Hun professio-
nele status hoeft lnen geen geprivilegieerde positie te verschaffen.
Ook deze materie komt in het navolgende nog aan de orde. '

Men kan zich afvragen of het eigen karakter van het ziekenhuis in be-
ginsel een verdergaande demokratisering mogelijk maakt, dan die, welke
momenteel in ondernemingen op basis van de geldende wetgeving kan
worden gepraktiseerd. Wij zijn geneigd deze vraag onder enig ~voorbe-
houd bevestigend te beantwoorden.

De ondernemingsvrijheid wordt veelal als motief naar voren gescho-
ven om de leiding beslissingsmazges te verschaffen, met behulp waar-
van zij snel en wendbaar kan opereren. Zelfs de interne openheid
van beleid wordt voorzichtig gehanteerd met een beroep op de ge-
varen van konkurrentie. Deze restrikties kunnen voor het zieken-
huis niet gelden. De „ondernemingsvrijheid" van het ziekenhuisbe-
stuur stond steeds in het teken van de maatschappelijke funktiona-
liteit van het ziekenhuis en zal in het kader van de regionalisatie
verder worden beperkt. Van konkurrentie is in het ziekenhuiswe-
zen hoegenaamd geen sprake. Het zal het ziekenhuisbestuur dan
ook gemakkelijker vallen openheid te betrachten in zijn beleid en
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beinvloeding van de besluitvorming toe te laten.
Begrenzingen, die aan een verregaande beleidsinvloed van de zieken-
huismedewerkers gesteld moeten worden, houden verband met de
bestuurbaarheid en de efficiency. Ziekenhuizen zijn nu eenmaal
komplekse organisaties, waarvan het bestuur de inzetvan deskundig
management vergt. Men kan evenwel stellen, dat elke vergelijkbare
organisatie dergelijke eisen stelt en dat zelfs ín een volledig demo-
kratisch geordende ziekenhuisorganisatie waarborgen aanwezig moe-
ten zijn voor éen adekwaat slagvaardig bestuur.

Tenslotte de beleidsinvloed van buiten het ziekenhuis. Het ziekenhuis
funktioneert ten algemenen nutte. Dit public utility karakter alsook het
feit, dat de maatschappelijke omgeving van het ziekenhuis in feite ge-
heel uit potentiële patiënten bestaat vormen de grondslag van de gedach-
te Qm ook „de maatschappij" op enigerlei wijze bij het ziekenhuisbeleid
te betrekken.

Men moet dit aspekt van demokratisering niet verwarren met de in-

vloed van de patiënten. Gesuggereerd wordt wel ~, dat hieraan vorm

zou kunnen worden gegeven door een soort raad te vormen van oud-

patiënten. Wij betwijfelen of hiermee op juiste wijze tegemoet wordt

gekomen aan de (mogelijke) behoefte van de patiënt aan beleidsbe-

invloeding.
Dit neemt niet weg, dat de ervaringen waarover oud-patiënten be-
schikken een nuttige inbreng kunnen betekenen. Het kanaal voor
deze informatie zou, voorzover het ziekenhuis deze niet zelf kan
verzamelen door middel van exit-interviews of op andere wijze, de
„maatschappelijke" invloed op het beleid kunnen zijn.

Naar onze mening kan dit aspekt van demokratisering op twee manieren
worden uitgewerkt. Enerzijds kan men denken aan invloed van buiten
het ziekenhuis bij de samenstelling van bestuursorganen daarvan, ander-
zijds aan externe informatie en beleidsverantwoording.

Zoals we in het volgende deel nog nader zullen zien, wordt het hui-

dig ziekenhuisbestuur doorgaans geacht een schakelfunktie te ver-

vullen tussen ziekenhuis en maatschappij. Er is echter nog geen mo-

dus gevonden om deze relatie in die zin te formaliseren, dat de

maatschappij rechtstreeks betrokken wordt bij de samenstelling van

het ziekenhuisbestuur. Het is ook beslist niet eenvoudig om daar-

voor de geëigende procedures te vinden. Suggesties terzake worden

hierna nog besproken.
Staatssekretaris Hendriks legt, zoals uit het citaat ontleend aan de

Structuurnota Gezondheidszorg bleek, de nadruk voor wat betreft

de „externe demokratisering" op de openbaarheid van advisering

en besluitvorming. Voortgegaan zal moeten worden op de reeds in-

geslagen weg van stimulering van de publieke verantwoording van

ziekenhuizen, niet alleen op financieel gebied, maar ook ten aan-

zien van de kwaliteit van de dienstverlening en ten aanzien van de
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overige aspekten van het ziekenhuisbeleid.
Aan het slot van dit deel van onze studie dunkt het ons goed de Struc-
tuurnota Gezondheidszorg te citeren, waaz deze aandacht besteedt aan
het funktioneren van het individuele ziekenhuis.

„De stichting is de meest gebruikelijke rechtsvorm van een zieken-
huis. Daarnaast komt ook de vereniging voor, terwijl een aantal in-
richtingen door Rijk, provincie of gemeente wordt beheerd. Binnen
de grenzen van wettelijke voorschriften en statuten heeft het be-
stuur een grote vrijheid van handelen. De thans geldende wettelijke
regelingen geven onvoldoende mogelijkheden tot beheersing van het
bestuursbeleid en het afleggen van rekening en verantwoording van
het bestuur aan de gemeenschap. In de historische ontwikkeling
van charitatieve verpleeginrichting tot medisch behandelingscen-
trum heeft zich de positie van de artsen-specialist in het ziekenhuis
drastisch gewijzigd. De medische staf als orgaan van deze artsen
heeft een zeer belangrijke invloed gekregen op de gang van zaken
in het ziekenhuis. Ook het management van het ziekenhuis is in de
loop der jaren steeds belangrijker geworden. Het aantal directiele-
den en administratief personeel is dan ook sterk toegenomen. In de
jongste periode gaan steeds meer stemmen op om de gehele werk-
gemeenschap, dus ook de verpleging, het paramedisch personeel en
anderen in een bepaalde vorm te laten meetellen in de organisatie-
structuur.
Het bovenomschreven organisatiemodel blijkt in het functioneren
steeds meer moeilijkheden op te leveren. De problemen die optre-
den hebben meestal een complexe relationele oorzaak. Knelpunten
die naar voren treden liggen op het terrein van o.a. de autonomie
van het bestuur, de toenemende beleidsvorming bij de directie, de
mate van zeggenschap van de medische staf en de rechtspositie van
aztsen-specialist, verpleegkundigen en patiënten".45
Deze passage kan dienst doen als probleemstelling voor onze be-
schouwingen in het tweede en derde deel van deze studie.

NOTEN
1. Zitting 1970-1971, nr. 3, M.v.T.
2. Zitting 1969-1970, 10335, nr.3, M.v.T., p.9.
3. Idem, p.10.
4. Rapport-Verdam, p.15.
5. Vgl. ook WJ. Slagter, a.w., p.22 e.v.
6. Zitting 1969-1970, 10335, nr.3, M.v.T., p.15.
7. Zitting 1969-1970, 10335, nr. 6, M.v.A., p.6.
8. F. Koning, a.w., p.487.
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HOOFDSTUK 1.

DE BESTUURSSTRUKTUUR VAN HET ZIEKENHUIS

1. Gedachtenbepaling
Demokratisering omschréven wij als een proces, gericht op het tot stand
brengen van een bestuursvorm, waarin alle leden van een organisatie di-
rekt bij het bestuur zijn betrokken. In hiërarchisch gestruktureerde or-
ganisaties is de mate van betrokkenheid bij het bestuur van ondergeschik-
ten graadmeter om te kunnen vaststellen, hoever de demokratisering is
gevorderd.

Er is derhalve een wezenlijk verband tussen de bestuursstruktuur
van en de demokratisering in een organisatie. Men moet de bestuurs-
struktuur kennen om de mogelijkheden van demokratisering te kun-
nen bepalen. Als wij een eigen konceptie van de demokratisering in
het ziekenhuis willen ontwikkelen, is de noodzaak van een visie op
de bestuurlijke organisatie daaraan inherent.
In dit hoofdstuk belichten wij de bijzondere aspekten van de be-
stuursstruktuur van het ziekenhuis, uitgaande van de bestaande si-
tuatie. Dit beeld dient als basis voor onze gedachtenontwikkéling
in de volgende hoofdstukken.

Wij maken onderscheid tussen de bestuurs- en de organisatiestruktuur.
Met deze laatste houden wij ons slechts bezig, ~voorzover dat ter verdui-
delijking van de bestuursstruktuur van het zíekenhuis noodzakelijk is.

De bestuursstruktuur van een organisatie is haar juridische orde-
ning, waaruit men de verdeling van bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden kan aflezen. De organisaties waarover wij spreken, ont-
lenen de regels voor hun bestuursinrichting aan de rechtsvormen,
die voor hen in de regel worden gehanteerd: de stichting en de ver-
eniging.
Wordt de inrichting van het bestuur van een organisatie bepaald
door de bestuursstruktuur, de organisatiestruktuur is de opbouw
van de organisatie in haar geheel met het oog op haar feitelijk funk-
tioneren. Hiermee raken we het terrein van de organisatieleer, knoop-
punt van diverse disciplines: in aanvang ekonomie, sociologie en
psychologie en later ook wetenschappen als antropologie en politi-
kologie. Men zal begrijpen, dat wij dit gebied met terughoudend-
heid betreden. Bepaalde aspekten van de bestuursstruktuur van ~iet
ziekenhuis kunnen echter slechts worden verklaard met behulp van
elementen uit de organisatiestruktuur. Inzoverre betrekken wij de-
ze in onze beschouwingen. 1

Wij bepalen ons in hoofdzaak tot wat wel genoemd wordt de topstruk-
tuur van het ziekenhuis: in de huidige verhoudingen het bestuur en de
direktie. Omdat we ook aandacht willen schenken aan de invloed, die
er van de medische professie uitgaat op het ziekenhuisbestuur, komen
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ook de medische specialisten en de medische staf binnen ons gezichts-
veld.

Om te beginnen belichten wij in de volgende paragraaf enkele alge-
mene aspekten van bestuur en bestuursorganisatie. Vervolgens staan
wij stil bij het feit, dat de ziekenhuizen in bepaalde opzichten als
„bureaukratie" georganiseerd zijn en tevens kenmerken van een pro-
fessionele organisatie in zich dragen.
Waar de bestuursstruktuur wordt geindentificeerd met de juridische
ordening is het belangrijk de relaties in het ziekenhuis van juridische
kanttekeningen te voorzien. Met name de verhoudingen tussen zie-
kenhuis en specialist, ziekenhuis en patiënt en specialist en patiënt
treden daarbij op de voorgrond. Deze juridische relaties zullen blij-
ken de bestuursstruktuur van het ziekenhuis in hoge mate te bein-
vloeden. Tot deze konklusies komen wij in de paragraaf, die gewijd
is aan de bijzondere aspekten van deze struktuur. Tot slot geven wij
antwoord op de vraag of de thans gebruikelijke rechtsvormen van
ziekenhuizen daarvoor ook geëigend zijn, mede in het perspektief
van de demokratisering, die het kernthema van onze studie vormt.

2. Enkele algemene aspekten van bestuur en bestuursorganisatie
Ons recht kent slechts de persoon als subjekt van rechten en verplichtin-
gen. Instituties en organisaties zouden derhalve niet aan het rechtsver-
keer kunnen deelnemen, ware het niet dat het recht naast natuurlijke per-
sonen ook rechtspersonen kent.

„De rechtspersoon", zo zegt ook Van der Grinten, „is het juridi-
sche organisatiebeginsel van onze samenleving, en deze samenleving
wordt gekenmerkt door de frequentie van haar organisatorische ver-
banden. Het optreden van collectiviteiten is een typerende trek van
ons maatschappelijk leven. Deze collectiviteiten worden in en door
het recht als persoon erkend, omdat zij organisatievormen hebben
aangenomen, waaraan het recht persoonlijkheid toekent". 2
Voor de organisatie van rechtspersonen gelden geen algemene re-
gels. Iedere vorm van rechtspersoon heeft zijn eigen struktuur, die
juist zijn aard bepaalt. Per rechtspersoon wordt de organisatie be-
paald door de wet en het ongeschreven recht en voorts- in het bij-
zonder door de eigen statuten en reglementen.

Met het oog op de deelname aan het rechtsverkeer moet de rechtsper-
soon funkties kennen, waaraan de bevoegdheid is verbonden voor haar
beslissingen te nemen en voor haar te handelen. De persoon die, of het
kollege, dat uit hoofde van regels van het recht of van de statuten een
dergelijke funktie vervult, wordt in de regel orgaan van de rechtspersoon
genoemd. s

Middels haar organen neemt de rechtspersoon deel aan het rechts-
verkeer. Dat kan geschieden door middel van handelen en besluiten.
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Het handelen is deelneming van de rechtspersoon aan het maat-
schappelijk verkeer. Het besluit is de beslissing, genomen door een
orgaan van de rechtspersoon. Ook het besluit kan men handelen
noemen; het is een rechtshandeling. Besluiten zijn echter in begin-
sel niet een extern, maar een intern handelen.
Met het extern handelen van organen yoor de rechtspersoon betre-
den we het terrein van de vertegenwoordiging; bij onbevoegd of on-
rechtmatig handelen dat van de aansprakelijkheid. Het intern op-
treden van organen van de vennootschap roept vragen op met be-
trekking tot de geldigheid, de nietigheid of vernietigbaarheid van
besluiten. 4

Het orgaan, dat bij privaatrechtelijke rechtspersonen in het algemeen be-

voegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen is het bestuur, de be-

stuurders gezamenlijk. Het komt ook voor dat een of ineer bestuurders

afzonderlijke vertegenwoordigingsbevoegdheíd hebben. 5

Het recht rekent de handeling van een bestuurder in het algemeen
aan de rechtspersoon toe. Dit houdt de erkenning in van de regel,
dat de bestuurders de rechtspersoon vertegenwoordigen.
Over het rechtskarakter van de vertegenwoordiging bij rechtspérso-
nen bestaat in de literatuur geen eenstemmigheid. Sommigen, zo-

als Scholten en Van der Grinten, zien erin een figuur van eigen aard,

die te herleiden is tot de wet en de statuten, anderen, zoals Bregstein

en Lflwensteyn, beschouwen haar als een bijzonder soort volmacht

en achten mitsdien de bepalingen betreffende de lastgeving in het
B.W. toepasselijk. 6

Behoudens statutaire beperkingen is het bestuur van een privaatrechte-

lijke rechtspersoon bedoegd om ter vervulling van de hem opgedragen

taak die rechtshandelingen te verrichten, die redelijkerwijze tot verwe-

zenlijking van het doel van de rechtspersoon kunnen bijdragen.

Men kan het ook andersom formuleren: het doel van de rechtsper-

soon geeft de grenzen aan van de bevoegdhéid van het bestuur. Men

vergelijke in dit verband artikel 2.1.5a eerste lid van het nieuwe

B.W., dat luidt: „Een rechtspersoon kan de nietigheid van een rechts-

handeling inroepen, indien een in naam van de rechtspersoon ver-

richte rechtshandeling niet dienstig kan zijn tot verwezenlijking van

het doel van de rechtspersoon en de wederpartij wist dat het doel

werd overschreden of van die overschrijding niet onkundig kon zijn.
Openbaarmaking van de statuten of reglementen alleen is niet vol-
doende bewijs dat de wederpartij van de doeloverschrijding niet on-
kundig kon zijn". ~ In een als bescherming van derden te goeder

trouw gegoten formulering treffen we een soortgelijke bepaling aan

in het geldende vennootschapsrecht, artikel 36h W.v.K. Bij een be-

spreking hiervan wijst L~wensteyn erop, dat de bepaling niet alleen

betrekking heeft op het bestuur of andere organen van de vennoot-
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schap, maar op al haar vertegenwoordigers. Verder, zo merkt hij op,
beperkt de bevoegdheid van deze vertegenwoordigers zich niet tot
de rechtshandelingen, die in strikte zin binnen het doel vallen; ook
rechtshandelingen die tot de verwezenlijking van het doel dienstig
kunnen zijn, kunnen tot hun kompetentie behoren. 8.
Belangrijk is het vast te stellen, dat, ook bij de rechtspersoon in het
algemeen, rechtshandelingen, door bestuur of andere vertegenwoor-
digers verricht, die tot verwezenlijking van het doel niet dienstig
kunnen zijn, de rechtspersoon niet binden; een uitzondering wordt
slechts gemaakt ten gunste van derden te goeder trouw.

De hierboven beschreven beperking van bestuursbevoegdheid is met na-
me van belang voor besturen, die de jure of de facto niet aan kontrole
door andere organen van de rechtspersoon onderhevig zijn: aan hun
macht worden op deze wijze grenzen gesteld.

Met Ldwensteyn kan men de realiteitswaarde van de hier bedoelde
beperkingen relativeren. „Men kan zich bij dit alles de vraag stellen,
wat dan nog de reële betekenis is van het doel als begrenzing van de
bevoegdheid van de vertegenwoordigers van de naamloze vennoot-
schap. In de praktijk zal toch een wederpartij hoogst zelden op de
hoogte zijn van de inhoud van het statutaire doel van een naamloze
vennootschap. Verder zal het overgrote deel van hen, die met naam-
loze vennootschappen rechtshandelingen verrichten, onbekend zijn
met de gang van zaken in de vennobtschap. De vraag of een hande-
ling `dienstig ícan zijn tot verwezenlijking van het doel van de ven-
nootschap' zullen zij slechts in abstracto kunnen beantwoorden. En
er zijn maar weinig handelingen, die niet in abstracto dienstig kun-
nen zijn tot de verwezenlijking van het doel van een vennootschap.
Alleen in vrij uitzonderlijke situaties zal men kunnen zeggen, dat
ook buitenstaanders konden begrijpen dat een handeling niet strek-
te tot verwezenlijking van het doel. In de praktijk zal het doel dus
zelden als begrenzing van vertegenwoordigingsbevoegdheid funge-
ren". 9 Ldwensteyn bepleit dan ook om, zowel voor de vennoot-
schap als voor de rechtspersoon in het algemeen, als hoofdregel te
aanvaarden, dat ook rechtshandelingen buiten het doel de rechts-
persoori zonder meer binden.
Dan nog zal ons inziens voor bestuurders het beginsel blijven gel-
dan, dat zij zich bij de uitoefening van hun bestuurstaak hebben te
richten naar het doel van de rechtspersoon; het verschil is gelegen
is het al of niet voorhanden zijn van de mogelijkheid voor de rechts-
persoon om zich op doeloverschrijding van haar vertegenwoordigers
te kunnen beroepen.

De rechtshandeling, die in het intern bestuurlijk optreden een belangrij-
ke plaats inneemt is het besluit.

Hulsmann typeert het besluit als een beschikking, waarin de be-
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voegdheid tot besluiten wordt voorondersteld en waarin tevens tot
tot uitdrukking komt dat het besluit een wilsverklaring is. lo

Dit laatste element wordt in de literatuur vrij algemeen als kenmerk
van het besluit aanvaard. 11

Besluiten van rechtspersonen zijn in het algemeen meerzijdige rechts-
handelingen, namelijk wanneer tot het nemen ervan een meerhoof-
dig orgaan bevoegd is. Zoals Noldus betoogt, kan echter ook een
eenhoofdig orgaan besluiten nemen. 12

Het besluit wordt doorgaans gekwalificeerd als. een eigensoortige
rechtshandeling. Polak meent dat de bevoegdheid om bindende be-
sluiten te nemen in laatste instantie wordt ontleend aan het ongte-
schreven rechtsbeginsel dat de meerderheid de minderheid bindt. ~
L,dwensteyn beschouwt haar als een uiting van de bevoegdheid van
het bestuur de rechtspersoon te vertegenwoordigen. 14 Ons inziens
is de beslissingsbevoegdheid te herleiden tot de wet of de statuten,
die immers de grondstruktuur van de rechtspersoon bepalen.

Voor de geldigheid van een besluit is vereist, dat het genomen is door
een bevoegd orgaan, dat het niet in strijd is met recht of statuten en dat
het op geldige wijze tot stand is gekomen.

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten wordt ontleend aan
de wet of de statuten. Ingeval van onbevoegdheid is er sprake van
strijdigheid met wet of statuten en is het besluit deswege ongeldig.
Andere normen waaraan de geldigheid van besluiten wordt getoetst,
zijn de openbare orde en de goede zeden enerzijds en de goede trouw
anderzijds.
Noldus stelt dat de ongeldigheid van besluiten altijd te herleiden is
tot strijdigheid mgt één van de hier genoemde vier kategorieën van
normen: normen van openbare orde en goede zeden, de wet, de sta-
tuten en normen van goede trouw. Behoudens bevoegdheidsgebre-
ken kan er sprake zijn van ongeldigheid van de stem en van andere
gebreken in de wijze van totstandkoming van het besluit - de wijze
van oproeping, agendering, besluitvorming - beide wegens inbreuk
op de wet dan wel de statuten. Er is strijdigheid met de goede trouw
als de inhoud van het besluit, de wijze van totstandkoming van het
besluit wegens een gebrek in de stem ~dwaling, bedrog, bedreiging,
misbruik van omstandigheden) of wegens inbreuk op andere forme-
le eisen met de goede trouw in strijd is. 15 Détournement de pou-
voir (gebruik van bevoegdheid voor een ander doel dan waarvqor
zij is gegeven) en willekeur (gebruik van bevoegdheid zonder de be-
langenafweging, die redelijkerwijze verwacht had mogen worden)
bij besluiten worden doorgaans gezien als inbreuk op de normen
van goede trouw. Noldus heeft daarop een andere visie.l6

Het rechtsgevolg van ongeldige besluiten is in de meeste gevallen dat zij
nietig of vernietigbaar zijn.
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Over de terminologie inzake geldigheid en nietigheid en over het on-
derscheid tussen nietigheid en vernietigbaarheid zegt Noldus: „De
veel gebezigde benamingen geldige en nietige rechtshandeling zijn
eigenlijk niet juist. Wanneer de door de handelende persoon beoog-
de gevolgen door het recht worden aanvaard, geldt deze handeling
voor het recht en is daazdoor een rechtshandeling. Het predikaat
geldig behoeft daaraan dan niet meer te worden toegevoegd. Wor-
den de door de handelende persoon beoogde gevolgen door het
recht niet aanvaard, omdat niet is voldaan aan een der door het
recht gestelde eisen, dan is de handeling voor het recht nietig en
daazdoor geen rechtshandeling. Niet een nietige rechtshandeling,
doch een voor het recht nietige handeling en dus geen rechtshan-
deling. Tegen hantering van de ingeburgerde benaming geldige en
nietige rechtshandeling bestaat echter geen overwegend bezwaar,
mits daaraan geen onjuiste consequenties worden verbonden.
Van nietigheid te onderscheiden doch niet te scheiden is de vernie-
tigbaarheid, die een vorm van nietigheid mag worden genoemd. Ver-
nietigbaarheid is potentiële nietigheid, ook wel voorwaardelijke nie-
tigheid, immers afhankelijk van de voorwaarde dat daarop een be-
roep wordt gedaan. Zolang dat beroep niet wordt gedaan, verbindt
het recht alle beoogde rechtsgevolgen aan de handeling, gaat de
rechtshandeling voor een geldige door, alhoewel zij eigenlijk niet
geldig is".
Men spreekt van absolute en relatieve nietigheid al naargelang zij ten
aanzien van iedereen dan wel slechts ten aanzien van bepaalde per-
sonen werkt. Daarnaast onderscheidt men gehele en gedeeltelijke
nietigheid, al naargelang zij de gehele en gedeeltelijke inhoud van de
rechtshandeling betreft. „De wet bepaalt niet steeds duidelijk wan-
neer een rechtshandeling nietig of vernietigbaar is, welke de gevol-
gen daarvan zijn, of van absolute dan wel relatieve nietigheid sprake
is, of eenvoudig beroep op vernietigbaarheid voldoende is dan wel
dit beroep voor de rechter moet worden gedaan. Wanneer de grond-
slagen van de rechtsorde in het geding zijn, zal men meer aan nie-
tigheid denken; wanneer het gaat om belangen van bepaalde perso-
nen meer aan vernietigbaarheid" 17

Op de vraag wat het besturen van privaatrechtelijke rechtspersonen om-
vat valt geen eenduidig antwoord te geven. Dat wordt mede bepaald door
het soort rechtspersoon, haar doelstellingen en haar aard.

Sprekend over de vereniging en de naamloze vennootschap kiest
Ldwensteyn als uitgangspunt, dat besturen omvat de leiding van de
rechtspersoon. Hij wijst erop dat het bestuur niet louter „uitvoeren-
de macht" is, maar dat de bestuurstaak meer omvát. Als onderde-
len van de bestuursbevoegdheid noemt hij: (a) het bestuur van de
zaken der rechtspersoon; (b) het beheer van het vermogen van de
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rechtspersoon; (c) organisatorische bevoegdheden; (d) uitvoering
van besluiten van leden-, aandeelhouders- of vergelijkbare organen
en (e) bijzondere bevoegdheden hem door de statuten opgedragen.
Op al deze onderdelen gaat I,dwensteyn uitvoerig in. Wij volstaan
hier met naar zijn beschouwingen te verwijzen. 18

Bestuurders van een rechtspersoon zijn zij,. die het hoogste bestuursor-
gaan vormen, degenen, die de rechtspersoon besturen zonder aan een an-
der bestuursorgaan ondergeschikt te zijn.

„Dit hoeft niet steeds te betekenen, dat zij bevoegd zijn om binnen
het raam van statuten en reglementen naar eigen inzicht te beslis-
sen. Denkbaar is, dat zij voor bepaalde besluiten de goedkeuring of
machtiging nodig hebben van een ander orgaan. Ook kan hun be-
voegdheid nader door een ander, bijvoorbeeld het wetgevend or-
gaan worden bepaald. Genoemde andere organen zijn dan echter
geen besturende, doch besluiten nemende organen".19
Delegatie van bestuursbevoegdheid is mogelijk. Het bestuur hoeft
de hem opgedragen bestuurstaak niet zelf uit te voeren. I.dwensteyn:
„Deze werkzaamheden mogen oók verricht worden onder leiding
van het bestuur door personen, die het bestuur daártoe aanwijst.
De kern van de bestuurstaak is mitsdien het geven van leiding aan
- het uitoefenen van gezag over - degenen, die handelen binnen de
kring van bevoegdheden, die wet en statuten aan het bestuur opdra-
gen". ~

Hiermee zijn we beland bij de problematiek van de bestuursorganisatie.
Men kan in dit verband onderscheid maken tussen twee systemen: een
kollege waarbinnen het feitelijk bestuur en het toezicht is verenigd, of
een bestuur met daarnaást een kontrolerend orgaan.

Het ondérscheid kan worden toegelicht met behulp van de in het
vennootschapsrecht van diverse Europese landen vigerende stelsels.
Een uiteenzetting van I,~wensteyn maakt dit duidelijk. „Bij het
treffen van een regeling voor de bestuursorganisatie wordt men -
vooral bij samenwerkingsverbanden van enige betekenis - geplaatst
voor een merkwaardig dilemma. Enerzijds immers vereist de besluit-
vaardigheid, dat het aantal bestuurders niet al te groot is. Ander-
zijds zou het bestuur om een zo hoog mogelijk niveau van deskun-
digheid en ervaring te bereiken vrij omvangrijk moeten zijn. Men
zou het zelfs voor een deel moeten laten bestaan uit personen, ~cier
inbreng daardoor juist des te waardevoller kan zijn. Overziet men
de verschillende vennootschapsrechtelijke stelsels, dan valt het op,
dat men in hoofdzaak twee wegen bewandelt om uit dit dilemma
te geraken. Of wel men opteert voor een omvangrijke - voor een
deel uit `part timers' bestaand - bestuur. Maar dan is men genood-
zaakt de concrete gestie toe te vertrouwen aan een kleinere, des-
noods éénhoofdige instantie, die handelt onder het gezag en de ver-
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antwoordelijkheid van het bestuur. Of wel men geeft de voorkeur
aan een bestuur van beperkte omvang, maar stelt daarnaast een in-
stantie van deskundige en ervaren mannen, welke instantie dan met
het 'toezicht' op het bestuur wordt belast. Eerstgenoemd systeem
is dat van Anglosaksische en enige Skandinavische rechtsstelsels; het
geldt in Italië en is één van de beide systemen, die het Franse recht
toelaat. Het tweede systeem kent men van oudsher in Duitsland en
Nederland. Het. is het tweede van het in Frankrijk toegelaten stel-
sel". 21
In het Franse recht zijn derhalve beide systemen mogelijk. Men kent
er enerzijds de „conseil d'administration", waarvan deel uitmaakt
de „direction générale" en anderzijds de „conseil du surveillance",
die als tcezichthoudend kollege fungeert voor het „directoire".22

Het draagt naar onze mening niet bij tot de bestuurskracht en het geeft
evenmin een duidelijk beeld van de verdeling van bevoegdheden, wanneer
zowel de bestuursfunktie als de toezichthoudende funktie zijn onderge-
bracht in één bestuurskollege.

Wij verwijzen naar de typering van het hier bedoelde systeem door
Van der Grinten: „Als zeer globale aanduiding van de bestuursin-
richting, welke in Anglo-Saksische rechtsstelsels gebruikelijk is, mo-
ge dienen, dat de hoogste bestuursmacht pleegt te berusten bij de
board of directors. De board is het college, dat beslissingen neemt
omtrent het bestuur. De uitvoering van deze beslissingen berust niet
bij de board als zodanig. Het lidmaatschap van de board is op zich
zelf niet een dagtaak, is zelfs veelvuldig een taak die betrekkelijk
weinig tijd kost. De leden van de board kunnen in een andere funk-
tie werkzaam zijn in dienst van de vennootschap. In vele gevallen is
een deel van de leden in dienst van de vennootschap, terwijl andere
leden elders hun werkkring hebben. Een college van commissaris-
sen kennen de Anglo-Saksische rechtsstelsels niet. De samenstelling
van de board uit functionarissen van de vennootschap en uit bui-
tenstaanders brengt mede, dat de board een figuur is, die in haar
feitelijke werkzaamheid trekken heeft zowel van de Nederlandse
directie als van het Nederlands college van commissarissen".2~

De dualistische struktuur, een bestuur gekontroleerd door een toezicht-
houdend kollege, gold reeds in het Nederlands vennootschaprecht en
blijkt ook in de Europese rechtsontwikkeling de voorkeur te krijgen.

Had reeds Sanders in zijn voorontwerp voor een statuut voor Euro-
pese naamloze vennootschappen 24 gekozen voor het dualistisch sy-
steem, dit werd door de Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen overgenomen in haar Voorstel voor een statuut voor Europese
naamloze vennootschappen. 2' In de toelichtende tekst vinden we
als bondige motivering, dat dit systeem een meer duurzame en meer
effektieve kontrole en toezicht mogelijk maakt.
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Het Nederlandse Wetboek van Koophandel kende reeds sinds jaar
en dag bepalingen, die onderscheidden in het bestuur en het toezicht
van vennootschappen, zij het dat de instelling van een raad van kom-
missarissen niet verplicht was. Dit veranderde voor de „grote" naam-
loze en besloten vennootschappen met de invoering van de struk-
tuurwet. 26
Wij verwijzen tenslotte naar het ontwerp voor de zogenaamde Vijf-
de E.E.G. -richtlijn, die tot onderwerp heeft de struktuur van de
naamloze vennootschap en de bevoegdheden en verplichtingen van
haar organen. 27 Volgens dit ontwerp zal een naamloze vennoot-
schap in elk geval drie organen moeten hebben: een orgaan van be-
stuur, een orgaan van toezicht en een algemene vergadering van
aandeelhouders. Dit zal voor Nederland betekenen dat ook vennoot-
schappen, die niet onder de struktuurwet vallen, verplicht zullen
zijn een raad van kommissarissen in te stellen. ~

Er is zowel in het Nederlands als in het Europees (vennootschaps) recht
een tendens waar te nemen van uitbreiding van de bevoegdheden van het
toezichthoudend kollege, waarbij zich de vraag laat stellen of de zelf-
standigheid van het bestuur niet in het gedrang komt.

Rietkerk merkt op dat ten gevolge van onze struktuurwet de be-
voegdheden van het bestuur van grote naamloze en besloten ven-
nootschappen niet onaanzienlijk worden beperkt. „Voorzover
die beperkingen het gevolg zijn van de uitbreiding van de be-
voegdheden van de ondernemingsraden kan echter worden gesteld,
dat daarbij de noodzakelijke beslissingsbevoegdheid van de onder-
nemer als degene die in laatste instantie ook verantwoordelijkheid
draagt, niet wezenlijk wordt aangetast. De uitbreiding van de be-
voegdheden van de raad van commissarissen zal de beslissingsvrij-
heid van het bestuur ongetwijfeld beperken. Dat is ook de bedoe-
ling van de nieuwe opzet. De bestuurder wordt echter niet onder-
geschikt aan deze raad; het initiatief tot het nemen van besluiten
blijft bij uitsluiting van anderen hem toekomen". ~
Men moet zich afvragen of de initiërende rol van het bestuur het
bepalend kriterium is voor zelfstandigheid. Eerder is dat de moge-
lijkheid om zélf beslissingen te nemen. In het geval van het bestuur
van de grote vennootschappen wordt de vrijheid om uiteindelijk te
beslissen niet aangetast. Van een inperking van deze vrijheid is, zo-
als ook Rietkerk opmerkt, wel degelijk sprake. En tenslotte kàn
men met Ldwensteyn van oordeel zijn, dat, ook al zijn de bestuur-
ders de jure zelfstandig, de bevoegdheid van de raad van kommissa-
rissen om hen te benoemen en te ontslaan de facto een belangrijke
invloed kan uitoefenen. „De jure moge het bestuur dan zelfstandig
zijn, wij staan wat sceptisch tegenover de gedachte, dat de bestuur-
ders de dringende `wensen' zouden negeren van de instantie, die
over hun zijn-of-niet zijn als bestuurder beslist".~ Als dan de raad
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van kommissarissen, zoals in het voorontwerp voor een Europese
naamloze vennootschap van Sanders, de voorzitter van het bestuur
benoemt en zijn interne werkwijze kan regelen, kan er in de prak-
tijk op de zelfstandigheid heel wat worden afgedongen.

De hierboven besproken aspekten van besturen en bestuursorganisatie
zullen bij onze analyse van de bestuursstruktuur van het ziekenhuis een
belangrijke rol blijken te spelen. Het onderscheid in systemen van be-
stuursinrichting zal ook voor onze verder gedachtenontwikkeling van be-
tekenis zijn; het huidige ziekenhuisbestuur vertoont kenmerken van het
systeem, waarbij bestuurs- en toezichtfunktie in één orgaan verenigd zijn.
Onze voorkeur gaat uit naar een dualistisch systeem. Kwesties als zelf-
standigheid versus ondergeschiktheid hebben betrekking op zowel de top-
struktuur van het ziekenhuis als de positie van de professionele groepe-
ring binnen de organisatie.

3. Bureaukratie en professie
„Het ziekenhuis als organisatie kan men zien door de ogen van de theo-
retische organisatiedeskundige. Het kan als bureaucratie gezien worden
in de zin van Weber - naar de samenvatting van Blau - als een rationele,
efficiënte rangschikking van functies en functionarissen ('statussen'), die
gekenmerkt is door een hiërarchisch gezag, door arbeidsverdeling op de
basis van gespecialiseerde deskundigheid, door systematische regels en
door onpersoonlijkheid.
In deze bureaucratische instelling werken de specialisten. Zij maken deel
uit van de professie. (.....) Een professie kan men zien als de groepering
van beoefenaren van een bepaald beroep, welke groepering regels en nor-
men opstelt en aanvaardt, die de bescherming beogen van de eigen leden
én van hen, die op hun diensten zijn aangewezen". sl

Aldus typeert Stolte de aanwezigheid binnen het ziekenhuis van
twee verschillende organisatiestrukturen. Twee modellen die theo-
retisch moeilijk met elkaar te rijmen lijken; het ene model geken-
merkt door duidelijk omlijnde gezagsverhoudingen en strakke re-
gels, het andere door autonomie in eigen kring, onafhankelijk van
daarbuiten liggende gezagsstrukturen. Deze eerste kennismaking is
er echter een met uitersten. Nadat we eerst enige theorieën rond
bureaukratie en professie in het kort de revue hebben laten passe-
ren, zullen we bezien hoe ze zich in de praktijk tot elkaar verhou-
den.

Weber was, zoals opgemerkt, de grondlegger van de theorie der bureau-
kratische struktuur. Na hem hebben verschillende organisatiekundigen
op zijn uitgangspunten voortgeborduurd. ~2

Etzioni licht ons in over de kenmerken van de bureaukratische
struktuur zoals die in het werk van Weber 33 naar voren komen.
Er is een kontinue organisatie van officiële funkties, gebonden door
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regels. Regels vergemakkelijken standaazdisatie en gelijke behande-
ling van een veelvoud van gevallen. De bevoegdheden zijn nauwkeu-
rig afgebakend. De organisatie is opgebouwd volgens het principe
der hiërarchie. Bestuurswetten, beslissingen en regels worden schrif-telijk geformuleerd en vastgelegd.~
Weber onderscheidde verschillende typen gezag. „Hij noemde gezag
traditioneel wanneer de subjecten de opdrachten van superieuren
als gerechtvaardigd aanvaarden op grond van het feit dat de dingen
altijd zo gedaan worden, en rationeel - wettig, of bureaucratisch wan-
neer de subjecten een regel als gerechtvaardigd accepteren omdat
deze overeenstemt met een aantal meer abstracte regels, die zij als
gerechtvaardigd beschouwen en waarvan de beslissing is 'afgeleid'.
(.....) Tenslotte wees Weber op het charismatisch gezag, waarbij de
subjecten opdrachten van een superieur als gerechtvaardigd accep-
teren door de invloed van zijn persoonlijkheid waarmee zij zich ver-
eenzelvigen". ~5

Bureaukratie wordt derhalve gekenmerkt door hiërarchie, „een systeem
dat posities ordent vol~ens een aflopende schaal, van de top naar de ba-
sis van de organisatie" 6 met de daaraan inherente bevelsverhoudingen;
door een schematische aan regels gebonden verdeling van bevoegdheden
en verantwoordelijkheden.
Is de bureaukratie een vertikale ordening, de professie doet meer aan een
horizontale denken. De beroepsbeoefenaren behoren allen tot dezelfde
„stand", waarin van ondergeschiktheid geen sprake is. Ook de professie
wordt beheerst door regels: de beroepsbeoefenaren hebben een kode in
acht te nemen en zijn verantwoording schuldig aan de kollektiviteit.

In een boeiende uiteenzetting over het beroep van geneesheer zegt.
Van der Ven over professies het volgende: „Onder professie worden
(dan) verstaan alle beroepen waarvoor een academische of althans
een 'hogere' opleiding noodzakelijk is, en waarvan de beoefenaren
op grond van hun specifieke deskundigheid en verantwoordelijk-
heid een grote mate van functionele zelfstandigheid voor zich op-
eisen, d.w.z. de bevoegdheid om hun beroepshandelingen naar eigen
inzicht te stellen. Om deze eis tot realisering te kunnen brengen is
een organisatie van professionalisten noodzakelijk, die het beroeps-
gedrag controleert en in staat is de leden bescherming te bieden te-
gen aantasting van hun positie door relatiepartners, en eventueel
ook tegenspel te geven tegen de overheid. Die organisatie wordt
zelf ook weer vaak met het woord 'professie' aangeduid. Alle des-
betreffende professionalisten kunnen er lid van zijn, ongeacht hun
economische of juridische positie, ongeacht dus de relatiestructuur
van hun beroep".37

Mok maakt onderscheid tussen het traditionele en het moderne profes-siemodel, waarbij in het eerste de beroepsbeoefenaren gericht zijn opdienstverlening aan individuele kliënten, terwijl zij in het tweede wer-
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ken in komplexe organisaties, veelal in teamverband en~of in vertikale
hiërarchische verbanden. ~

Voor wat betreft het beroep van geneesheer plaatst Van der Ven
de huisarts in de eerste kategorie, terwijl het specialistenberoep
meer thuishoort onder het moderne professiemodel, „Het huisart-
senberoep beantwoordt (in dit opzicht) nog sterk aan het klassieke
professiemodel, de specialisten vormen reeds op grond van hun spe-
cialisme niet meer zulk een homogene groep en hebben de roep in-
dividualistischer gemotiveerd te zijn. Niettemin . refereren vele in
ziekenhuisverband werkzame specialisten zich in menig opzicht
gaarne aan het oude professiemodel, als gevolg waarvan het niet ~e-
makkelijk blijkt te zijn, zoals Stolte recentelijk heeft uiteengezet 9,
de eisen van de bureaucratische organisatie en die van de professie

~met elkaar in evenwicht te brengen.Een vraag die naar mijn mening
hier relevantie bezit, is deze of de ziekenhuisspecialisaties alle nog
wel in gelijke mate als het huisartsenberoep als een cliëntenberoep
kunnen worden aangemerkt. Ik meen ook in dit opzicht de huisarts
terecht als voorbeeld te mogen stellen, hoezeer de aard van z'n func-
tie ook verschoven mag zijn. (.....) De ziekenhuisspecialist blijft zich
ook wel in de eerste plaats geneesheer voelen en is zich bewust te
functioneren in het belang van zieke mensen. Daarnaast heeft hij
echter, hoe dan ook, te maken met het ziekenhuis als medische or-
ganisatiestructuur".~
Blijkens de hier weergegeven gedachtengang van Mok en de bespie-
gelingen daarover van Van der Ven zit er beweging in het denken
over professies, van vrije beroepen naar autonome onderdelen van
grotere organisaties. Betrokken op het artsenberoep is zelfs bij de
huisartsen een eerste tendens merkbaar naar het moderne professie-
model; wijkgezondheidscentra en huisartsen in dienstverband van
gemeenten zijn daar de symptomen van. 41

De medische professie is niet alleen in bovenbedoelde zin in diskussie,
maar ook als „bolwerk van de betweters" 42. De appreciaties daarom-
trent bereiken ons gewoonlijk in uitersten.

Van den Hoofdakker gaat in zijn kritiek wel erg ver: „Wij hebben
een ethiek op grond waarvan wij ieder handelen tot puur medisch
kunnen verklaren (..... ), een ethiek waarin geen verantwoording
wordt afgelegd van het feit dat medisch handelen maatschappelijk
handelen is. Vandaar het oneindig rekbare van de medische ethiek:
zij identificeert zich gemakkelijk met alle andere ethiek en dus
meestal met de ethiek van de machthebber" 43 Waarrnee Van den
Hoofdakker kennelijk meent, dat ofwel praktisch alleen machtheb-
bers er een ethiek op na houden ofwel een groot deel van de maat-
schappelijke posities door machthebbers wordt bezet, beide visies
waarover men met hem van gedachten kan verschillen.
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Men moet er niet voor terugschrikken de negatieve kanten van pro-
fessies te belichten, zoals Leenen de autonomie van de medische
professie een belemmering noemt voor kodrdinatie in de gezond-
heidszorg, De Kock van Leeuwen voor de ontwikkeling van het ma-
nagement in ziekenhuizen.`~ Men dient er echter.tegen te waken
de autoriteit van de arts tot karikatuur te verheffen of in simplifika-
ties te vervallen, zoals we die bijvoorbeeld bij Teuns aantreffen:
..Door de specifieke arts-patiëntrelatie krijgt echter de arts een veel
dominantere positie over zijn klientèle (patiënten) dan andere werk-
nemers met gelijkgrote bedrijfjes: voor de winkelier is de koning
klant, voor de veeboer zijn koeien, in het medisch bedrijf echter is
de arts-eigenaar zelf koning",45

Van Nieuwenhuizen heeft in zijn inaugurale rede de veranderende posi-
tie van de arts in de samenleving in een breed perspektief geplaatst.

Naast erkenning van de deskundigheid van de arts onderkent Van
Nieuwenhuizen toenemende kritiek „op het tekort schieten van de
arts ten aanzien van de psycho-sociale problematiek van de samen-
leving in het algemeen en van de patiënt in het bijzonder". Vanuit
het middelpunt van de relatie arts-patiënt veranderde zijn positie
in die van een medevennoot in een gezondheidsonderneming. De
arts wordt van beradende begeleider steeds meer leverancier van ge-
zondheid. Van Nieuwenhuizen zou onrecht worden gedaan als met
dit enkele citaat zou worden volstaan, zonder dat verwezen zou
worden naar de diverse aspekten, die hij belicht om tot de volgen-
de samenvattende konklusie te komen: „De titel van mijn rede
luidt: 'De arts: onttroning of abdicatie? '. De onttroning heeft plaats-
gevonden toen het~ inzicht doorbrak, dat de arts niet de enige kan
zijn die de bevoegdheid heeft de gezonde of zieke mens te behan-
delen. Immers de diagnostische inbreng van bio-chemici en medisch-
fisici enerzijds en de maatschappelijke ervaring en wetenschappe-
lijke inbreng van psychologen en sociologen anderzijds, brengen de
arts in de context van een wetenschappelijk gefundeerde biopsy-
chische benadering van de patiënt die als enig mogelijke wordt ge-
zien. Intui'tief is deze benadering door de artsen in de loop van de
eeuwen echter steeds gegeven. Gewaakt moet worden tegen een
overrompeling van de practici door diegenen die niet aan het ziek-
bed staan, maar wel weten hoe het moet". 4s

Binnen het ziekenhuis vindt de medische professie haar organisatorische
vorm in de medische staf, die fungeert als verband van de beroepsbeoe-
fenaren en als orgaan van interne kontrole.

Naast de individuele verantwoordelijkheid van de specialist ten op-
zichte van zijn patiënt is er sprake van een gezamenlijke verant-
woordelijkheid, die haar belichaming vindt in de medische staf. Van
Leeuwen verwoordt zijn visie hierop als volgt: „In het ziekenhuis
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wordt de patiënt steeds minder door één arts behandeld, maaz door
een team van artsen. ( .....) Indien derhalve een patiënt momenteel
een behandelend specialist kiest, kiest hij in feite het gehele team
van specialisten en daarmede meestal ook het ziekenhuis, waarvan
dit team deel uitmaakt. Er is dus geen exclusieve medische verant-
woordelijkheid meer van één behandelende arts, maar een medische
verantwoordelijkheid, gezamenlijk door het medisch team en door
het ziekenhuis te dragen (Burkens)". Van Leeuwen trekt de lijn
van de kollektivering ons inziens te ver door, als hij tenminste meent
dat de behandeling in teamverband elke individuele verantwoorde-
lijkheid van specialisten ten opzichte van patiënt uitschakelt. Als
men naast de kollektieve verantwoordelijkheid de individuele blijft
erkennen, kunnen wij instemmen met het vervolg van Van Leeu-
wen's betoog: „Dat gezamenlijk dragen van de medische verant-
woordelijkheid kan alleen dan goed geschieden, wanneer de medi-
sche staf een geintegreerd deel van de gehele ziekenhuis-organisatie
is'. 47

In de „vreedzame coëxistentie" tussen professie en bureaukratie in het
ziekenhuis vervult de medische staf een belangrijke funktie. De specialis-
ten - althans zij die geen dienstverband met het ziekenhuis hebben, vaak
gekenschetst als de vrije ondernemers binnen het ziekenhuis - worden
geacht buiten de hiërarchische struktuur te vallen, terwijl de medische
staf doorgaans als orgaan van het ziekenhuis wordt beschouwd, het me-
dium derhalve door middel waarvan de bureaukratische organisatie in-
vloed kan uitoefenen op de individuele professionalisten.

Herleiden wij de dichotomie tot de op Weber geinspireerde theorie,
dan vinden we bij Stolte het verschil in beleving in de beide struk-
turen als volgt verklaard:
„De gezagsdragers in de bureaucratie ontlenen hun gezag in de eer-
ste plaats aan het feit dat zij een plaats in de organisatie bekleden,
waarbij zij omwille van de coi)rdinatie van vaak zeer ongelijksoorti-
ge activiteiten gezagsrechten kregen toegewezen; hun gezag vloeit
niet voort uit hun deskundigheid ten opzichte van de deeltaken die
zij codrdineren. (.... .) In de professie heeft daarentegen iedere wer-
ker in principe de beschikking over een zo volledige kennis en kun-
de, dat hij zelfstandig een volledige prestatie kan volbrengen en er
de verantwoordelijkheid voor kan dragen. (.. ...) In het samenwer-
kingspatroon van de professie krijgt hij dan ook geen bevelen, kijkt
hij niet op naar een meerdere om directieven te krijgen, maar ont-
vangt hij raad en steun van collegae". ~

De binding van de individuele specialist aan de ziekenhuisorganisatie, zo
betoogt Stolte, is betrekkelijk en gaat slechts zo ver als hij er een geschikt
middel in ziet om de professionele doeleinden te bereiken. Dit betekent
evenwel niet dat de bureaukratische organisatie is overgeleverd aan de
willekeur van de professie.
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Stolte: „Door de welhaast explosieve groei van kennis en kunde op
geneeskundig gebied is specialisatie onvermijdelijk geworden; mede
door verkleining van het exclusieve domein van kennis en kunde is
het opvangen van de snelle veroudering van kennis en kunde beter
mogelijk. Tegelijkertijd is echter de afhankelijkheid van accomoda-
tie en apparatuur, en van het op juiste wijze opgeleide hulpperso-
neel, steeds groter geworden". 49

De samenwerking tussen bureaukratie en professie in het ziekenhuis ty-
peert Stolte als „een interactie in een labiel evenwicht van machten die
niet buiten elkaar kunnen voor het bereiken van hun doel".

Enerzijds hebben de specialisten een machtspositie: zonder hen
heeft het ziekenhuis geen plaats in de maatschappij. Anderzijds is
ook de positie van het ziekenhuis sterk: het grootste deel van de
specialisten is afhankelijk van het gekwalificeerde hulppersoneel en
van de ziekenhuisakkomodatie.
Stolte heeft nagegaan of er naast deze „evenwichtsformule" nog an-
dere mogelijkheden zouden zijn voor de samenwerking tussen bu-
reaukratie en professie. De mogelijkheid om het ziekenhuisbestuur
door of namens de specialisten te laten voeren acht hij minder wen-
selijk. In deze konstruktie hebben de specialisten ook meestal de
eigendom van de instelling, zodat het gevaar groot is, dat een ver-
schuiving in de doelstelling tot stand komt. „De hospitalisatie - die
grotendeels van de indicatiestelling door de specialisten afhankelijk
is - zal dan niet uitsluitend meer worden bepaald door de klinische
noodzaak, maar ook door de behoefte om met een kostendekken-
de exploitatie tenminste de continui'teit van het bestaan der instel-
ling te verzekeren.~ Het kan ook komen tot te vroeg of te laat ont-
slaan van patiënten in verband met het exploitatieresultaat van de
inrichting, of in verband met het voorkeur geven aan andere patiën-
ten". 50

Als tweede mogelijkheid noemt Stolte het funktioneel inschakelen
van de specialist in het hiërarchisch ziekenhuisverband. Het veelbe-
sproken dienstverband derhalve. Bij nader inzien gaat ook hier zijn
voorkeur niet naar uit, omdat de „handelbaarheid" van de specialist
daarmee niet zou toenemen en omdat deze inschakeling alleen ef-
fektief zou zijn als zijn professionele vrijheid onaangetast zou blij-
ven.
Los van de vraag of een dienstverband van medische specialisten
met het ziekenhuis wenselijk, verwerpelijk, noodzakelijk, funest of
onvermijdelijk is - men stuit in de diskussies daaromtrent op een
veelheid van varianten - merken wij op dat een dergelijke relatie
nimmer op de eigen medische verantwoordelijkheid van de arts in-
breuk zou kunnen en ook hoeven te maken.

De evenwichtsformule, de mogelijkheid van een symbiose tussen bureau-
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kratie en professie in het ziekenhuis, zoals door Stolte geformuleerd,
wordt door Vollebergh van de hand gewezen. Deze pleit voor integra-
tie van beide. 51

Wij citeren Vollebergh en vatten deels zijn gedachtengang samen:
„Het is juist daazom belangrijk hier tot een integratie te komen en
niet te vertrouwen op een labiel evenwicht dat gemakkelijk leidt
tot machtsstrijd en conflicten. De dragers van de verschillende waaz-
den moeten elkaar beter leren verstaan en elkaars waarden beter
gaan aanvoelen. Wij menen dat dit probleem alleen goed kan wor-
den opgelost indien wij niet denken vanuit een kunstmatige twee-
deling van enerzijds bureaucratische, anderzijds professionele orga-
nisatie. Deze typen van organisatie bevinden zich aan de beide uiter-
sten van een continuum. Aan de ene zijde ligt de macht vooral in
handen van coórdinerende functionarissen, aan de andere zijde ligt
de macht vooral in handen van de professionele functionarissen. De
meeste bestaande organisaties bevinden zich tussen beide uitersten".
Integratie van bureaukratie en professie, zo betoogt Vollebergh,
stelt eisen aan beide. De bureaukratie zal ruimte moeten scheppen
voor de professie, zij zal het kollektivum van de professie in de ge-
legenheid moeten stellen in het beleid te participeren, er zullen
strukturen van besluitvorming moeten komen waarin de stem van
de professie op evenwichtige wijze tot uitdrukking kan komen.
De professie zal in het claimen van autonomie niet verder moeten
gaan dan noodzakelijk, zij zal zich binnen de organisatie moeten
bundelen tot een organisatorische identiteit, die inpasbaar is in het
systeem van besluitvorming en beleidsvoering, zij zal middels het
vervolmaken van interne evaluatie de taak van kwaliteitskontrole
van de bureaukratie moeten overnemen. 52

De redenering van Vollebergh lijkt nogal optatief. Daarnaast kan men
zich afvragen of het wezenlijke element van zijn integratie-model - de
inpasbaarheid van de professie in het „bureaukratisch" beleid - niet even-
zeer in de evenwichtsformule van Stolte te realiseren is.

Het optatieve van Vollebergh ligt opgesloten in uitspraken, dat men
elkaar beter moet leren verstaan en beter moet aanvoelen, dat de
bureaukratie ruimte moet scheppen voor de professie en dat deze
omgekeerd niet meer autonomie moet claiinen dan nodig is. Het is
bovendien niet in overeenstemming met de werkelijkheid als Volle-
bergh stelt, dat in het ziekenhuis de tweedeling in bureaukratie en
professie een kunstmatige is.
In de ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het G.I.T.P. uit-
gegeven bundel „In ontwikkeling" wordt de hier besproken kwestie
weliswaaz oppervlakkiger, maar ook anders benaderd. „In de orga-
nisatie van ziekenhuis, universiteiten, research-instituten e.d. ging
men daarom (.....) onderscheid maken tussen het zakelijke aspekt
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en het professionele aspekt van het werk en trachtte men elk van
deze aspekten tot zijn recht te doen komen in een afzonderlijke be-
stuursvorm, bijvoorbeeld de hiërazchische leiding voor wat betreft
het zakelijke en de 'interkollegiale toetsing' voor wat betreft het
professionele aspekt. De moeilijkheid is natuurlijk dat bijna elke
zakelijke kwestie professionele konsekwenties heeft en omgekeerd,
zodat men toch gedwongen is bruggen te bouwen over de kloof die
deze twee werelden scheidt. Dit zal aan beide zijden zowel inzicht
als bereidheid vergen". 53

Wij zijn van mening dat noch het denken in uitersten noch het uitgangs-
punt van een geintegreerd funktioneren van twee wezenlijk verschillende
systemen de oplossing bieden. Het is een fiktie, dat er een lijn te trekken
zou zijn tussen specialisten en andere beroepsbeoefenaren in het zieken-
huis enerzijds en de overige werkers anderzijds, waarbij de eerste groep
louter het professionele element in de organisatie zou vertegenwoordi-
gen en de tweede het louter zakelijke. Professionalisten, die deel uitma-
ken van een grotere organisatie, vervullen een dubbelrol. Naast hun pro-
fessioneel optreden verrichten zij evenzeer zakelijke handelingen, waar-
to.e zij binnen het geheel van de bureaukratische struktuur ook een plaats
zullen moeten vinden. Dan blijft de ruimte voor de noodzakelijke auto-
nomie van de professie gewaarborgd, terwijl tevens een zekere ordening
binnen de hiërarchische struktuur gestalte krijgt. Op die manier is wel-
licht de basis geschapen voor een bruikbare wisselwerking tussen profes-
sie en bureaukratie.

4. Juridische kanttekeningen bij de relaties in het ziekenhuis

Het gezondheidsrecht oihvat het geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks
betrekking heeft op de zorg voor bedreigde of beschadigde gezondheid,
en de toepassing van burgerlijk recht en strafrecht, voor zover deze de
rechtsverhoudingen in de gezondheidszorg bepalen.

Aldus de definiëring van Leenen.~ Vóór hem bepleitte Goudsmit
een speciale plaats voor het gezondheidsrecht. Hij stelde, dat de ont-
wikkeling en toepassing van rechtsregels ten behoeve van de gezond-
heidszorg een specifieke benadering eisen en voorts, dat de materie
van het gezondheidsrecht kwalitatief en kwantitatief zo belangrijk
is, dat de bestudering ervan als specialisme gerechtvaardigd is. 5T
Rang noemt het patiëntenrecht dát onderdeel van het gezondheids-
recht, dat zich speciaal bezighoudt met de rechten en plichten van
de mens die enige vorm van gezondheidszorg ontvangt of moet ont-
vangen, óf omdat hij ziek is óf om te voorkomen dat hij ziek
wordt. 56 Hij betoogt, dat de positie van de patiënt in het gezond-
heidsrecht óf niet óf op een negatieve óf op een indirekte wijze
naar voren komt. Persoonlijkheidsrechten als het recht op leven, het
recht op het eigen lichaam, het recht op erkenning en eerbiediging
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van de lichamelijke en geestelijke integriteit, zijn niet overdraagbaar
en evenmin absoluut. „Zij worden in het recht met name geconcre-
tiseerd door aan de mens een gepaste rechtsbescherming te geven.
Het recht op leven wordt het recht op bescherming tegen aantas-
ting van dat leven door anderen. Het belang van deze persoonlijk-
heidsrechten neemt toe naarmate de mens in een meer kwetsbare
en afhankelijke positie komt te verkeren. Vandaar ook dat het zin-
vol is te spreken over een patiëntenrecht dat mede op de persoon-
lijkheidsrechten is gebaseerd. Dat patiëntenrecht moet niet als een
zelfstandig onderdeel van het gezondheidsrecht een functie krijgen,
maar moet geintegreerd in het gehele gezondheidsrecht zijn opgeno-
men". 57
Rang onderscheidt tussen kollektief en individueel patiëntenrecht.
Van het eerste is sprake als de regels betrekking hebben op een
groep of kollektiviteit van patiënten. Het individueel patiëntenrecht
betreft de rechten en verplichtingen van de individuele patiënt.

De juridische verhoudingen in het ziekenhuis vormen ook een bepaald
aspekt van het gezondheidsrecht. Het gaat daar met name om de toepas-
sing van het burgerlijk recht en het strafrecht.

Betrekt men het gezondheidsrecht op het ziekenhuis, dan kan men
verbanden leggen tussen de ziekenhuisorganisatie en de juridische
aspekten van vrije artsenkeuze, euthanasie, abortus, transplantatie,
toestemming van de patiënt of anderen voor medische verrichtin-
gen, het ondergaan van medische behandelingen, informatieverstrek-
king aan patiënten en dergelijke. De nadruk valt bij deze onderwer-
pen op de persoonlijke verhouding van arts tot patiënt. Daar op dit
moment het merendeel van de medische specialisten anders dan in
dienstverband in algemene ziekenhuizen werkzaam is, dunkt ons
dat er slechts sprake is van een verwijderd verband tussen de ge-
noemde vraagstukken en de optiek, van waaruit wij de ziekenhuis-
organisatie belichten. Wij verwijzen naar enkele publikaties. 58
Ons interesseren vooral de juridische relaties in het ziekenhuis, die
verband houden met zijn bestuurlijke struktuur.

De rechtspersoon, waarvan het ziekenhuis uitgaat is verantwoordelijk
voor de totaliteit van de dienstverlening en derhalve ook voor de medi-
sche zorg, die aan de patiënten wordt besteed.

Ongeacht of het ziekenhuis in de vorm van een stichting of van een
vereniging wordt gedreven draagt het bestuur juridisch deze verant-
woordelijkheid.
Deze verantwoordelijkheid doet, zoals we nog nader zullen zien
niets af aan de eigen medische verantwoordelijkheid, die de behan-
delend arts draagt ten opzichte van zijn patiënt. Mutatis mutandis
kunnen we hier een bepaling van de Wet op het wetenschappelijk
onderwijs, betrekking hebbend op de academische ziekenhuizen ten
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voorbeeld stellen. Artike162 decies van deze wet zegt in lid 1: „On-
verminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur, berust de ver-
antwoordelijkheid voor de geneeskundige behandeling en verzorging
der patiënten bij de hoofden van de desbetreffende afdelingen".
Als wij hierna de verhouding van de patiënt ten opzichte van de
arts enerzijds en van het ziekenhuis anderzijds als uitgangspunt ne-
men, komt ook de relatie tussen het ziekenhuis en de arts vanzelf
aan de orde.

Bij de opname van een patiënt in het ziekenhuis ontstaat een kontraktu-
ele relatie, in veel gevallen zelfs verschillende. Of de specialist, aan wiens
behandeling de patiënt zich toevertrouwt in dienst is van het ziekenhuis
of daaraan op andere wijze is verbonden, is hierbij van groot belang.

In het geval, dat de specialist in dienst is van het ziekenhuis verbindt

dit zich ten opzichte van de patiënt tot medische behandeling en

verzorging. Maeijer: „Het is het ziekenhuis, dat met de patiënt een

contract sluit tot medische behandeling en verzorging: bevattende

de huisvesting, de behoorlijke verpleging, het beschikbaar stellen

van b.v. operatiekamer met outillage èn het zorg dragen voor de

nodige medische verrichtingen zijdens een deskundig specialist. Voor

dit totale pakket wordt aan de patiënt door het ziekenhuis een z.g.

all-in-prijs berekend. Het ziekenhuis honoreert de specialist. Hieruit

vloeit voort dat de patiënt hij een beroepsfout van de specialist het

ziekenhuis uit wanprestatie kan aanspreken en daarnaast de specia-

list uit art. 1401 BW". 59
Vaker dan de hiervoor omschreven situatie komt het voor, dat de

specialist met het ziekenhuis heeft overeengekomen, dat dit hem in

de gelegenheid stelt zelfstandig praktijk in het ziekenhuis uit te

oefenen. ~ Er ontstaat dan een rechtstreekse kontraktuele relatie

tussen arts en patiënt, op grond waarvan de specialist jegens de pa-

tiënt aansprakelijk is voor een zorgvuldige medische behandeling.

Daarnaast is er een overeenkomst tussen patiënt en ziekenhuis voor

de huisvesting en de dienstverlening uitgezonderd de medische be-

handeling. Als nu de arts een beroepsfout maakt, kan hij recht-

streeks worden aangesproken op grond van wanprestatie en eventu-
eel ook uit onrechtmatige daad. Denkbaar is daarnaast, aldus ook

Maeijer, dat het ziekenhuis wordt aangesproken uit onrechtmatige
daad, namelijk wegens het toelaten of handhaven van een kennelijk

ondeskundig specialist. Als in het hier beschreven patroon het eie-

kenhuis in zijn dienstverlening tekort schiet, kari het aangesproken

worden op grond van wanprestatie. 61

De juridische relaties tussen patiënt, ziekenhuis en specialist lijken een
onontwarbare kluwen. Het grondbeginsel van de aansprakelijkheid is ech-
ter niet zo ingewikkeld. Degene die zich jegens de patiënt tot de behan-
deling verbindt - de zelfstandige specialist, verbonden aan het zieken-
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huis, dan wel het ziekenhuis, dat daartoe een specialist heeft aangesteld
- is kontraktueel aansprakelijk. 62 Beide kunnen los daarvan aansprake-
lijk zijn uit onrechtmatige daad. 63

De kontraktuele aansprakelijkheid impliceert dat de kontraktspar-
tijen hebben na te komen, waartoe zij zich verbonden hebben. Doen
zij dit niet dan is er sprake van wan-prestatie, op grond waarvan na-
koming alsnog, ontbinding van de overeenkomst en~of schadever-
goeding kunnen worden gevraagd. Van wettelijke aansprakelijkheid
is sprake als een onrechtmatige daad wordt gepleegd. Deze is in de
rechtspraak aldus gedefinieerd: onder onrechtmatige daad is te ver-
staan een handelen of nalaten, dat~óf inbreuk maakt op eens anders
recht, óf in strijd is met des daders rechtsplicht, óf indruist, hetzij
tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het
maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders per-
soon of goed. ~ De specialist en~of het ziekenhuis kunnen wegens
onrechtmatige daad worden aangesproken ex art. 1401 B.W. of -
wanneer hun ondergeschikten onrechtmatig handelen of nalaten -
ex art. 1403 lid 3 B.W.

Beroepsfouten, gemaakt bij medische behandelingen, in de rechtspraak
kunstfouten genoemd, hebben in enkele gevallen geleid tot een gerech-
telijke procedure. Bekend zijn de zogenaamde Bossche arresten.

Bij een spatader-operatie was door de assistent-chirurg een ernsti-
ge kunstfout gemaakt, ten gevolge waarvan de patiënte blijvend in-
valide werd. Zij sprak het ziekenhuis en de daaraan verbonden
hoofdchirurg aan. De hoofdchirurg had met het ziekenhuis een ge-
mengd kontrakt, inhoudende dat hij de eerste en tweede klasse pa-
tiënten en alle poliklinische patiënten voor eigen rekening behan-
delde, terwijl hij voor zijn klinisch werk op de derde klasse afde-
ling een vooraf overeengekomen honorarium ontving. Het eerste ar-
rest van het Bossche gerechtshof bevat enkele belangrijke overwe-
gingen, die de hierboven uiteengezette theorie bevestigen: „- dat
toch - voor wat de contractuele aansprakelijkheid betreft - naar het
oordeel van het Hof tussen een patiënt en een ziekenhuis zeer wel
een overeenkomst tot medische behandeling en met name ook een
overee~ikomst tot het verrichten van een o~eratie kan tot stand ko-
men, in welk geval het Ziekenhuis niet alleen een operatiekamer
met daarbij behorende outillage ter beschikking moet stellen en
moet zorgen voor daartoe bevoegde helpers van de chirurg, maar
er tevens voor moet zorgen dat de operatie zal worden verricht door
een deskundig chirurg, onverschillig of deze tot het Ziekenhuis in
dienstbetrekking staat of niet;
- dat aan het tot stand komen van een dergelijke overeenkomst niet
in de weg staat de omstandigheid, dat die chirurg een grote mate
van zelfstandigheid behoudt ten aanzien van de wijze waarop de
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operatie zal worden verricht en zelfs ten aanzien van de vraag, of
een chirurgisch ingrijpen al dan niet zal plaats hebben;
- dat, wanneer na het totstandkomen van een dergelijke overeen-
komst de chirurg een kunstfout maakt welke in het algemeen een
civielrechtelijke aansprakelijkheid kan doen ontstaan, zulks als
rechtsgevolg teweegbrengt, dat het Ziekenhuis op grond van wan-
prestatie aansprakelijk is ongeacht de vraag of tevens de chirurg uit
eigen hoofde aansprakelijk kan worden gesteld;". ~`'
Omdat er over de feiten en stellingen van partijen nog te veel ondui-
delijkheid bestond nam het Hof in zijn eerste arrest geen beslissing.
In tweede instantie konkludeerde het Hof uit de feiten, dat er een
overeenkomst tot stand was gekomen tussen de patiënte en de
hoofdchirurg tot het uitvoeren of doen uitvoeren van de operatie,
op grond waarvan hij schadeplichtig werd geoordeeld. Het zieken-
huis werd niet aansprakelijk geacht, noch op grond van wanpresta-
tie noch uit onrechtmatige daad (1403, lid 3). Niet gebleken was
dat er tussen de patiënte en het ziekenhuis een overeenkomst tot
stand was gekomen terzake van de operatie, terwijl aan de hand
van het kontrakt tussen de hoofdchirurg en het ziekenhuis ~erd
vastgesteld, dat eerstbedoelde voor zichzelf handelde en niet als
ondergeschikte van het ziekenhuis, toen hij zijn assistent de opera-
tie liet uitvoeren. Aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad
van de hoofdchirurg achtte het Hof overigens ook niet aanwezig,
omdat niet was gebleken dat hij onzorgvuldig handelde door zijn
assistent de operatie te laten verrichten. Wij meenden er goed aan
te doen de theorie met een praktijkgeval te illustreren. Voor een
uitvoerige bespreking van deze en andere arresten, waarbij ook op
andere aspekten wordt ingegaan, zoals de positie van de hoogleraar-
specialist in het academisch ziekenhuis en de problemen ten aanzien
van verplicht verzekerde ziekenfondspatiënten, mag worden verwe-
zen naar de annotatie van Maeijer in Ars Aequi. 66

De juridische relatie tussen specialist en ziekenhuis is, zoals gesteld, voor
de aansprakelijkheid jegens de patiënt een belangrijk gegeven. In algeme-
ne ziekenhuizen zijn medische specialisten doorgaans op basis van een
zogenaamd specialistenkontrakt werkzaam.

De wenselijkheid van een dienstverband van medische specialisten
met het ziekenhuis is een vraagstuk, dat buiten het terrein van de
juridische relaties in het ziekenhuis staat. Over de juridische mdge-
lijkheid bestaat geen verschil van mening. 67 In de institutionele ge-
zondheidszorg, is het dienstverband van artsen eerder regel dan uit-
zondering. Men denke aan artsen, die werkzaam zijn in psychiatri-
sche inrichtingen en verpleegtehuizen, in de openbare gezondheids-
zorg (G.G. 8c G.D.),in de sociale gezondheidszorg(bedrijfsgenees-
kunde, jeugdgezondheidszorg, verzekeringsgeneeskunde) en in de
sektor van het onderwijs en de research.
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Dat de juridische ondergeschiktheid, die aan een dienstverband in-
herent is, de professionele zelfstandigheid van de arts onverlet laat
is boven elke twijfel verheven. In het enige geval, waarin de wetge-
ver regels heeft gesteld ten aanzien van de medicus in dienstverband,
bij de regeling van de inrichting van bedrijfsgeneeskundige diensten,
is de medische zelfstandigheid van de bedrijfsarts ook uitdrukkelijk
als voorwaarde gesteld. 6S
Zoals gezegd is het ziekenhuiswezen de enige sektor, waarin het me-
rendeel der specialisten niet in dienstverband werkzaam is. Zij wor-
den tot het ziekenhuis toegelaten om daar praktijk uit te oefenen.
Dit pleegt te worden vastgesteld en nader te worden geregeld in de
zogenaamde specialistenovereenkomst. Van der Mijn zegt hierover
het volgende: „Voor de beroepsuitoefening van de specialist is zo-
wel een goed contract met het ziekenhuis als het bestaan van een
stafreglement van groot belang. Reeds in 1961 heeft de Landelijke
Specialistenvereniging voor beide een model opgesteld en gepubli-
ceerd ( Medisch Contact 1961~8). Het model-contract bevat onder-
meer bepalingen met betrekking tot de toelating tot het ziekenhuis,
de persoonlijke verantwoordelijkheid van de specialist voor zijn me-
disch werk, het lidmaatschap van de medische staf, de regeling van
de werkzaamheden, de toelating van andere specialisten, de medi-
sche administratie en de duur en beëindiging van het contract". ~

Als organisatorisch verband van de niet in de hiërarchische struktuur van
het ziekenhuis geintegreerde specialisten is ook in juridisch opzicht de
medische staf van groot belang.

Het verband tussen „vrij ondernemerschap" en staflidmaatschap
van de medische specialist is behalve door Van der Mijn, zie het ci-
taat hierboven, ook gelegd door Maeijer, die een wettelijke basis
voor de staf bepleit en de kontraktuele verplichting voor iedere spe-
cialist om zodra hij een relatie met het ziekenhuis aangaat tot de
desbetreffende staf toe te treden. ~o De juridische relevantie is, ze-
ker in de konceptie van Maeijer, gelegen in het stafreglement, dat
waarborgen kan bevatten voor de interkollegiale toetsing en bepa-
lingen omtrent de gebondenlueid van specialisten aan stafbesluiten
en omtrent de inschakeling van individu of groep in de ziekenhuis-
organisatie. '
Als men de medische staf een verantwoordelijkheid toekent voor
het peil van medische zorg en mede-verantwoordelijkheid voor de
individuele patiëntenbehandeling, rijst de vraag of daaruit tevens
aansprakelijkheid jegens patiënten voortvloeit. Juridisch lijkt ons
deze aansprakelijkheid moeilijk te konstrueren, omdaï zij als zoda-
nig niet tot gelding kan worden gebracht. Slechts als een staf rechts-
persoonlijkheid zou bezitten zou dit anders zijn. Of dit overigens
de verhaalsmogelijkheden voor de patiënten zou vergroten, valt te
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betwijfelen.
De ziekenhuismedewerkers kwamen tot nog toe slechts zijdelings ter
sprake. Ook hun aansprakelijkheid, met name die van het verplegend per-
soneel, vormt reeds geruime tijd onderwerp van studie. 71

De Centrale Raad voor de Volksgezondheid bracht in 1972 een ad-
vies uit aan de Minister van volksgezondheid en milieuhygiëne geti-
teld „Advies inzake de verantwoordelijkheid en de aansprakelijk-
heid van verpleegkundigen en leerlingverpleegkundigen in de intra-
murale gezondheidszorg".
Het advies beperkt zich uitdrukkelijk tot beroepshandelingen van
verpleegkundigen. Ten aanzien van andere handelingen (of nalaten)
kan worden gesteld dat het ziekenhuis ex artikel 1403 lid 3 kan
worden aangesproken; dat geldt in zijn algemeenheid voor alle han-
delen of nalaten van ziekenhuispersoneel. Blijkens een uitspraak in
het hierboven genoemd rapport plegen ziekenhuizen zich te verze-
keren tegen de financiële gevolgen van de zogenaamde werkgevers-
aansprakelijkheid ex artikel 1403 B.W.
Voor professioneel optreden, handelen en nalaten, zijn verpleeg-
kundigen rechtstreeks aansprakelijk ex artikel 1401 B.W. A1 zal-de
patiënt meestal het ziekenhuis aanspreken wegens kontraktbreuk
(wanprestatie) of onzorgvuldigheid als werkgever (art. 1403), als
dit verhaal om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, is schade-
plichtigheid van de verpleegkundige niet uitgesloten. 72

In het advies wordt aanbevolen, dat ziekenhuizen zich voldoende
verzekeren tegen de financiële gevolgen van zowel de eigen wette-
lijke en kontraktuele aansprakelijkheid als die van het ziekenhuis-
personeel, waazbij het regresrecht van de verzekeraar moet worden
uitgesloten.

Wij zagen dat de funktie van de verpleegkundige naast het professioneel
optreden ook assistentie in de behandeling omvat. Over de aansprakelijk-
heid op dit terrein bestaat grote onzekerheid.

Het optreden van verpleegkundigen ter assistentie van de arts in
diens behandeling van de patiënt wordt, evenmin als dat van semi-
artsen en studenten, die als zodanig assisteren, door de rechtspraak
als zelfstandig medisch handelen beschouwd. Men spreekt van de
theorie van de „verlengde arm": de verantwoordelijke arts oefent
zelf de geneeskunst uit door middel van een hulpkracht. ~~
A1 lijkt er derhalve weinig ruimte voor foutieve aansprakelijkstél-
ling, de praktijk leert dat de grens tussen de verantwoordelijkheid
van arts en verpleegkundige niet getrokken is en dat het grensge-
bied groot is. Behoudens algemene omstandigheden, die de verant-
woordelijkheid van de verpleegkundige verzwazen (ingewikkelde
apparatuur, verandering in therapie, personeelstekort), zo wordt in
het advies gesteld, wordt de „verlengde arm" wel erg ver uitgerekt.
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Instrukties van de behandelend arts komen soms via afdelingshoofd
en verpleegkundige bij een leerling terecht. Daarnaast bestaat onze-
kerheid over de vraag welke handelingen al dan niet aan verpleeg-
kundigen mogen worden opgedragen. Het advies noemt als voor-
beelden van omstreden handelingen het inbrengen en overschake-
len van infusen, het geven van intraveneuze injecties, het injiciëren
in de slang van een lopend infuus, het toepassen van hartmassage,
het bedienen van een beademingstoestel, het geven van narcose, het
defibrilleren bij hartpatiënten, het toepassen van bronchiaal toilet
en het optreden bij akute, ernstige psychische stoornissen. In prin-
cipe is, zoals gezegd, de behandelend azts aansprakelijk voor fouten
in de behandeling ook als die door „handlangers" worden gemaakt.
„Wanneer echter kan worden vastgesteld, dat de in opdracht hande-

~lende verpleegkundige bij de uitvoering van de opdracht een fout
heeft gemaakt, die haar kan worden toegerekend (bv. foutieve do-
sering of technisch onverantwoorde uitvoering), dan kunnen het zie-
kenhuis en de verpleegkundige zelf voor de hier ontstane schade
worden aangesproken". 74 Hiermee is de onzekerheid, waarvan het
advies gewaagt, voldoende verklaard. Ter oplossing wordt gepleit
voor wettelijke regeling van de beroepsuitoefening van verplegen-
den, voor een gedragskode voor de samenwerking tussen behande-
lend arts en verpleegkundige, voor een tuchtregeling en voor de no-
dige aandacht tijdens de opleiding voor de hier besproken proble-
matiek.

Stonden in het voorafgaande de civielrechtelijke betrekkingen in de zie-
kenhuisorganisatie centraal, het optreden van met name artsen en ver-
pleegkundigen kan ook strafrechterlijke konsekwenties hebben.

Titel XXI van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 307, 308
en 309, handelt over het veroorzaken van dood of lichamelijk let-
sel door schuld. Op het eerste staat een gevangenisstraf of hechte-
nis van maximaal negen, op het tweede van maximaal zes maanden.
Als de bedoelde misdrijven in het kader van de uitoefening van een
beroep worden gepleegd, kan de straf inet een derde worden ver-
hoogd, kan ontzetting uit het beroep worden uitgesproken en kan
openbaarmaking van het vonnis worden gelast. Deze misdrijven die-
nen overigens te worden onderscheiden van opzettelijk optreden:
doodslag (art. 287 S.) of mishandeling (art. 300 S.). Rang bespreekt
de vraag of inedisch handelen in bepaalde gevallen kan worden aan-
gemerkt als mishandeling. Er bestaan ten aanzien daarvan twee the-
orieën. De eerste gaat ervan uit, dat medisch handelen inderdaad
muhandelen kan zijn, waarbij de toestemming van' de patiënt als
strafuitsluitingsgrond kan gelden. De tweede theorie stelt, dat me-
disch handelen niet op het toebrengen van pijn en leed gericht is en
dat het derhalve niet aan de deliktsomschrijving van mishandeling
beantwoordt. Beide theorieën acht Rang niet helemaal sluitend en
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hij bepleit een analogie met de dierenmishandeling, geregeld in arti-
kel 254 van het Wetboek van Strafrecht: als het doel van de hande-
ling redelijk is en de middelen om dat doel te bereiken toelaatbaar
zijn levert de handeling op zich niet een strafbaar feit op.
Behoudens deze problematiek en die, welke verband houdt met be-
roepsfouten (art. 307~8) zijn in het kader van het medisch hande-
len nog enkele bijzondere delikten van belang, zoals de abortus pro-
vocatus en de euthanasie. Deze vallen buiten het bestek van onze
studie. 75

Naast het strafrecht, dat beoogt te waken tegen inbreuken op de rechts-
orde, is er het medisch tuchtrecht, een stelsel van toepassing van sankties
ter handhaving van een hoog peil van medische beroepsuitoefening. 76

Van der Mijn vat de essentie van de Medische Tuchtwet ~~ aldus sa-
men: „Wie zich schuldig maakt aan ondermijning van het vertrou-
wen in de stand waartoe hij behoort, of zich schuldig maakt aan na-
latigheid waardoor ernstige schade ontstaat voor een persoon te
wiens behoeve hulp is gevraagd of verleend, dan wel in de uitoefe-
ning van de genees-, verlos- of artsenijbereidkunst blijk geeft van
grove onkunde, kan worden onderworpen aan een der in de wet ge-
noemde tuchtmaatregelen: waarschuwing, berisping, geldboete tot
ten hoogste tienduizend gulden, schorsing in de beroepsuitoefening
voor ten hoogste één jaar of ontzegging van de bevoegdheid voor
het leven. Deze maatregelen laten de aansprakelijkheid ingevolge
andere wettelijke voorschriften onverlet, zodat een arts, die een
ernstige kunstfout begaat, de kans loopt zowel de burgerlijke rech-
ter te ontmoeten in een civiele procedure, tegen de arts aangespan-
nen door de patiënt, diens familie of andere gelaedeerden, als de.
strafrechter, bijvoorbeeld wegens dood of zwaar lichamelijk letsel
door schuld. Bovendien kan hij worden aangeklaagd bij het tucht-
college. Is de arts ook nog lid van zijn beroepsorganisatie, dan kan
hij tenslotte nog in het kader van de interne rechtspraak ter ver-
antwoording wqrden geroepen". 78
Het tuchtiecht is al geruime tijd in diskussie. Laatstelijk heeft de
Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening in haar rapport, dat
in 1973 verscheen,. voorstellen gedaan om de bestaande tuchtwet-
geving te verbeteren. Wij verwijzen naar het rapport van de naar
haar voorzitter genoemde Commissie-de Vreeze en naar de uiteen-
zetting van Van der Mijn, die van de Commissie deel uitmaakte: 79
Het tuchtrecht is van toepassing op artsen, tandartsen, vroedvrou-
wen en apothekers. De Commissie-de Vreeze bepleit invoering van
een wettelijk tuchtrecht voor fysiotherapeuten en verpleegkundi-
gen, terwijl de mogelijkheid zou moeten worden geopend voor in-
voering te gelegener tijd voor andere beroepen in de sfeer van de
gezondheidszorg.
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In deze juridische beschouwingen over de relaties in het ziekenhuis ston-
den aansprakelijkheidsvraagstukken centraal. Met name de eigen verant-
woordelijkheid, die een rechtstreekse relatie tussen de behandelend arts

en de patiënt met zich mee brengt, zal een belangrijke rol blijken te spe-
len als het gaat over de wisselwerking tussen het bestuur van de bureau-
kratische ziekenhuisorganisatie en het professionele team van specialis-
ten.

5. Bijzondere aspekten van de bestuursstruktuur van het ziekenhuis

5.1. Bestuur en direktie
Refererend aan het onderscheid, dat in het vennootschapsrecht terzake
van d~ bestuursorganisatie wordt gemaakt tussen een dualistische struk-
tuur (een toezichthoudend naast een beleidsorgaan) en een monistische
struktuur, waarin de beleidsvaststelling en -kontrole bij één toporgaan
berust, ~ kan in het algemeen ten aanzien van het huidig ziekenhuisbe-
stuur worden gezegd, dat zich daar de laatste variant voordoet.

Hoe ook de taakverdeling is tussen bestuur en direktie van een zie-
kenhuis, hoe groot ook de delegatie is van bestuursbevoegdheidaan
de direktie, de uiteindelijke beleidsverantwoordelijkheid blijft bij
het bestuur.
Dit feit, in verband gebracht met de gebruikelijke situatie in zie-
kenhuizen, dat het bestuur bestaat uit „leken" op het gebied van de
medische wetenschap en van het funktioneren van een ziekenhuis-
organisatie en dat het zich slechts incidenteel met het bestuur be-
zighoudt, is voor velen aanleiding tot kritiek op de huidige bestuur-
lijke organisatie. Er zit ook iets tegenstrijdigs in, dat de volle be-
stuursverantwoordelijkheid wordt gedragen door een orgaan, dat in
zijn funktioneren meer de indruk wekt een toezichthoudende rol te
vervullen.
De elementen, die bij de bespiegelingen in de literatuur over het zie-
kenhuisbestuur het meest naar voren komen zijn de funktie als trait
d'union tussen instelling en maatschappij, de mate van deskundig-
heid terzake van het funktioneren van het ziekenhuis en de mate
van betrokkenheid daarbij.
Wij staan kort stil bij deze elementen om dan te belanden bij de
veelbesproken samenstelling van het bestuur van het ziekenhuis.

Er is al verschillende malen op gewezen, dat het bestuur van het zieken-
huis algemeen wordt beschouwd als een „vertegenwoordiging" van de
maatschappij in het algemeen en de potentiële patiënten in het bijzon-
der, kortom van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Wij hoeven slechts te herinneren aan het public utility karakter van
het ziekenhuis om de achtergrond van deze gedachte aan te geven.
De maatschappij, ten behoeve waarvan het ziekenhuis funktioneert
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kan er aanspraak op maken bij het bestuur te worden betrokken.
Van een echte vertegenwoordiging is overigens geen sprake; bestuur-
ders van ziekenhuizen hebben geen mandaat, dat zij ontlenen aan
verkiezing of aanwijzing vanuit bepaalde groepen. Als wij de samen-
stelling van het bestuur bespreken zullen we zien, dat sommigen het
representatiekarakter van het bestuur een sterker aksent willen ge-
ven. Daarbij dreigt uit het oog te worden verloren, dat de belang-
rijkste funktie van het ziekenhuisbestuur op dit moment formeel
nog is gelegen in het uitstippelen van het beleid en het kontroleren
van de uitvoering daarvan. Naarmate deze beleidsverantwoordelijk-
heid meer naar een ander orgaan wordt overgeheveld en het huidig
bestuur meer het karakter krijgt van een toezichthoudend kollege
lijkt ons de representatiegedachte beter te verwezenlijken. Besturen
vraagt een hecht op zijn taak berekend orgaan; verantwoording kan
worden afgelegd aan een kollege, dat is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de belanghebbenden. 81

Wat de deskundigheid van ziekenhuisbestuurders betreft komt men in de
literatuur een skala van opvattingen tegen. Aan het ene eind daarvan be-
vinden zich degenen, die het bestuur kwalificeren als een regentenkolle-
ge in de pejoratieve zin van het woord, aan de andere kant degenen, die
het juist van belang achten, dat het bestuur wordt gevormd uit geinteres-
seerde buitenstaanders.

Wij achten het weinig zinvol om exponenten van de hierboven gepa-
rafraseerde zienswijzen voor het voetlicht te' halen. Men dient im-
mers de mate van deskundigheid, die men voor het ziekenhuisbe-
stuur wenselijk acht te relateren aan de funktie, die men het in de
topstruktuur toedenkt. Als de nadruk ligt op het formeel-juridisch
uitgangspunt, dat het bestuur de beleidsverantwoordelijkheiddraagt,
en als men op grond daarvan een intensievere betrokkenheid bij het
funktioneren van het ziekenhuis noodzakelijk zou achten dan nu
veelal het geval is, zou voor bestuurders evenzeer de eis van speci-
fieke deskundigheid terzake van de verschillende aspekten van het
ziekenhuisgebeuren gesteld moeten worden. De werkelijkheid maakt
zich echter steeds meer los van de juridische modellering, zo zelfs,
dat dit Maeijer de waarschuwing ontlokt, dat men bij een te vér-
gaande delegatie van bestuursbevoegdheid aan de direktie in strijd
komt men het geldend recht. 82 Als men Volleberghs konceptie van
de topstruktuur van het ziekenhuis onderschrijft, moet men zi~h
afvragen wat de werkelijke inhoud is van de bevoegdheid van het
bestuur en hoe daarmee te rijmen is, dat dit bestuur de volle verant-
woordelijkheid draagt. In zijn visie formuleert de direktie het alge-
meen beleid, waarna het door het bestuur wordt vastgesteld. Aan-
genomen mag worden, dat het in de meeste ziekenhuizen zo ge-
beurt. Dit in hoofdzaak bekrachtigend karakter van het bestuursop-
treden laat evenwel de beleidsverantwoordelijkheid van het bestuur
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onverlet. In het hierna volgende citaat lijkt Vollebergh deze verant-
woordelijkheid te willen afzwakken, door het woord „formeel" in
te voegen.
„Dat het bestuur voor de definitieve vaststelling van het beleid for-
meel verantwoordelijk is heeft tweeërlei zin. Allereerst verplicht het
de directie en de andere bij het algemeen beleid betrokken instan-
ties tot een afgewogen en goed uitgewerkt beleidsplan te komen vol-
gens een goed .geordende procedure, omdat zij het bestuur van de
juistheid van het beleid moeten overtuigen. (.....) Vervolgens kan
een college van niet persoonlijke belanghebbende buitenstaanders,
die zich mede-verantwoordelijk weten en in voortdurend contact
staan met de instelling, belangrijke diensten bewijzen indien er rond
de beleidsvorming conflicten ontstaan en bij het behandelen van za-
ken die gemakkelijk diepgaande tegenstellin~en kunnen oproepen,
zoals benoemingen op het hoogste niveau". 8
Interessant is het om hier even een gedachtensprong te maken naar
de raad van kommissarissen van „struktuur-vennootschappen". De
bevoegdheden van deze raad (goedkeuring belangrijke bestuursbe-
sluiten, benoeming~ontslag direktie en vaststelling jaarstukken) ver-
tonen een opvallende gelijkenis met de schets van Vollebergh. ~
Terug naar de deskundigheid van bestuurders. In de door Volle-
bergh verdedigde opvatting is het bestuur veeleer een kollege van
wijze mannen, waarvan de objektiviteit buiten twijfel moet staan;
de beleidsdeskundigheid dient ïn het ziekenhuis aanwezig te zijn.85

In het verlengde van het deskundigheidsvraagstuk ligt de mate van be-
trokkenheid van het bestuur bij het funktioneren van het ziekenhuis.
Graadmeter hiervoor - het moge duidelijk zijn, dat hier niet wordt be-
doeld op de identifikatie van bestuurders met de ziekenhuisproblema-
tiek, maar om de intensiteit van hun bemoeienis daarmee - is de mate

van delegatie van bestuursbevoegdheid aan de direktie.
Uit het vorenstaande is reeds gebleken, dat ziekenhuisbesturen in
het algemeen veel van hun bevoegdheden aan de direktie plegen te
delegeren. Als funktie van het bestuur vindt men steeds omschre-
ven: het bepalen van algemene beleidslijnen; aan de direktie is dan
gedelégeerd de voorbereiding, de invulling van het door het bestuur
geschetste beleidskader, de beleidsuitvoering en een belangrijk deel

van de kontrole. Volleberghs beschrijving van de ontwikkeling, zo-

als hij die ziet, bevestigt dit en geeft tevens de „afstandelijkheid"
van het bestuur aan.
„De rol van het bestuur is gedurende de laatste jaren voortdurend
in ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt vooral gekenmerkt door
een groeiende afstand van de uitvoerende of dirigerende leiding,
welke door de directie wordt overgenomen, terwijl gelijktijdig het
bestuur de constituerende leiding in toenemende mate geeft in sa-
menwerking en samenspraak met de andere leidende instanties. In
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concreto betekent dat dat het bestuur steeds minder zelf initieert
wat moet gebeuren en dat het accent verschuift naar de bekrachti-
ging van in de organisatie voorbereide beslissingen. De rol van het
bestuur ontwikkelt zich tot die van een instantie welke door haar
afstand van de dagelijkse leiding en door de betrokkenheid van de
leden bij een scala van andere maatschappelijke organisaties en in-
stanties instaat is hulp te bieden enerzijds bij de afstemming van de
algemene doelstellingen van het ziekenhuis op de behoeften en no-
den van de samenleving, anderzijds bij de evenvvichtige ontwikke-
ling van de organisatie zelf en de daarbij betrokken groepen en per-
sonen".~

Over de samenstelling van het ziekenhuisbestuur werd reeds even gespro-
ken. Voor de thans .gebruikelijke manieren van samenstelling of aanvul-
ling van besturen - bij stichtingen door kobptatie, bij verenigingen door
verkiezing of benoeming door de ledenvergadering - zijn verschillende al-
ternatieven gesuggereerd.

Van der Poel stelt een verkiezing vanuit de bevolking voor, een ge-
dachte die we ook bij Thiadens terugvinden. 87 Mertens denkt aan
groepsgewijze vertegenwoordiging uit het verzorgingsgebied (werk-
gevers, werknemers, middenstand, kruisverenigingen, ziekenfond-
sen), een variant hierop heeft Bergsma die vier te vertegenwoordigen
sektoren onderscheidt: politiek, kerk of levensbeschouwelijke groe-
pering, gezondheidszorg en arbeidsorganisatie. ~
Maeijer tenslotte suggereert aanvankelijk om een gekorrigeerd kodp-
tatiesysteem in te voeren, naar analogie van de struktuurwet, doch
neigt later meer naar de gedachte om het benoemingsrecht voor
een aantal bestuursleden in handen te le~gen van een plaatselijke of.
regionale raad voor de volksgezondheid.`~9
Het komt ons voor, dat bij deze suggesties de hoofdtaak van het
ziekenhuisbestuur, het besturen van het ziekenhuis, ten achter is
gesteld bij de wens van vertegenwoordiging van de belanghebben-
den. De bestuurskracht dient het leidend kriterium te zijn en niet
zozeer de representativiteit. Als gelijktijdig twee verschillende kri-
teria worden gehanteerd is het gevaar van een dubbelslachtig be-
stuur niet uitgesloten. Ook Festen wijst erop dat men bij de samen-
stelling van het ziekenhuisbestuur drie niet te kombineren doelstel-
lingen voor ogen heeft: naast het voorzien in een efficiënt bestuur
ook het uitdrukking geven aan de mondigheid van de patiënt erier-
zijds en de betrokkenheid van de bevolking anderzijds. ~

Men zou uit de suggesties, die ten aanzien van de samenstelling van het
ziekenhuisbestuur zijn gedaan tweeërlei konklusies kunnen trekken. Er
wordt getracht de bestuursfunktie te kombineren met de funktie van
toezicht op dat bestuur. Daarnaast is een tendens merkbaar om het be-
stuur een meer en meer toezichthoudend karakter te geven.

Men kan in het algemeen stellen, dat een bestuurskollege bij voor-
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keur homogeen en liefst niet al te groot moet zijn. Toezichthouden-
de kolleges daarentegen kunnen een weerspiegeling vormen van be-
langhebbenden; niet homogeniteit, maar representativiteit staat daar
voorop, terwijl ook een grotere omvang het goed funktioneren niet
hoeft te belemmeren. In tal van grote organisaties, waarvan de be-
sturen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van belangengroe-
peringen of territoriale verbanden, zien we dan ook dat binnen het
algemeen bestuur een dagelijks bestuur wordt gevormd. Het alge-
meen bestuur gaat de rol van toezichthoudend orgaan vervullen ten
opzichte van het dagelijks bestuur, dat met het daadwerkelijk be-
leid wordt belast.
De zojuist gememoreerde voorstellen met betrekking tot de samen-
stelling van het ziekenhuisbestuur introduceren alle een zekere ver-
tegenwoordiging van belanghebbenden. Deze representativiteitsge-
dachte komt in strijd met de homogeniteitsidee, die kenmerkend is
voor een doelmatige bestuurssamenstelling. De konsekwentie van
de voorstellen zou naar onze mening zijn, dat er betrekkelijk gro-
te ziekenhuisbesturen zouden ontstaan. Als om doelmatigheidsre-
denen tot de formatie van dagelijkse besturen zou worden overge-
gaan, zouden de besturen in hoofdzaak een toezichthoudende funk-
tie krijgen te vervullen.

Hiervóór kwam de direktie van het ziekenhuis reeds aan de orde. For-
meel is zij belast met het voorbereiden van het bestuursbeleid en het uit-
voeren van bestuursbeslissingen. In de praktijk kan dat een zeer belang-
rijke invloed op de beleidsbepaling inhouden.

Interessant is in dit verband een in 1965 door het Nederlands Insti-
tuut voor Praeventieve Geneeskunde~TNO en het Sociologisch Insti-
tuut van de Rijksuniversiteit te Leiden ingestelde enquête onder di-
rektieleden van ziekenhuizen naar de direktiemacht. „Hoewel men
misschien zou verwachten", zo melden de onderzoekresultaten,
„dat het bestuur, omdat het formeel belast is met de beleidsbepa-
ling, de meeste invloed op het beleid zou hebben, blijken de direc-
tieleden het erover eens, dat zij zelf ineer stem in het beleidskapit-
tel hebben dan het bestuur. Zij vinden het ook juist, en geven aan,
dat het bestuur ook minder dan de directie het beleid behoort te
beinvloeden. In dit verband kan worden opgemerkt, dat de paar ~e-
enquêteerde bestuursleden dezelfde mening blijken toegedaan". 1
We mogen aannemen, dat in het sedertdien verlopen decennium de
feitelijke beleidsinvloed van de direktie eerder groter dan geringer
is geworden. 92 Juridisch doet zich nu de merkwaardige situatie
voor, dat het bestuur verantwoordelijkheid draagt vóor een beleid,
waarin zijn aandeel minimaal is. Met het bekrachtigen van het di-
rektiebeleid laadt het bestuur de volle verantwoordelijkheid daar-
voor op zich.
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De samenstelling van de direktie is een onderwerp dat de gemoederen
reeds ettelijke jaren bezighoudt. De thans meest gebruikelijke formule is
de medisch direkteur, de verpleegkundig direktrice (direkteur) en de eko-
nomisch direkteur.

De ontwikkeling kan men kort aldus schetsen. Aanvankelijk lag de
direktionele leiding van ziekenhuizen veelal in handen van een me-
dikus, al dan niet geassisteerd door een administrateur en een ver-
pleegkundige als „adjunkten". Geneesheer-dírekteur werd direkteur-
geneesheer en - ter voorkoming van elk misverstand - medisch direk-
teur. Intussen had de ekonoom zijn intrede gedaan in de direktie.
De taakverdeling lag voor de hand: de medisch direkteur kreeg de
supervisie over de professionele aspekten van het ziekenhuisgebeu-
ren, de ekonoom over de „bedrijfsmatige" aspekten. De langste dis-
kussies en de verhitste gemoederen treft men aan rond de positie
van de verpleegkundige in de direktie. Waar de verplegingsdienst
kwalitatief en kwantitatief een belangrijke rol in de ziekenhuisor-
ganisatie vervult, mag het als geaksepteerd worden beschouwd, dat
zij in de leiding wordt gerepresenteerd. Struik heeft echter recente-
lijk opnieuw de knuppel in het hoenderhok gegooid door voor,zie-
kenhuizen en tweehoofdige d'~rektie te bepleiten - een patiëntendi-
rekteur en een beheersdirekteur - bij voorkeur te bemannen met
een medikus en een ekonoom ofjurist. 9~

Hiermee hebben wij enkele aspekten van de top van de bureaukratische
organisatie belicht. Nu komt de professie aan bod, waarna wij bezien in
hoeverre topleiding en professie elkaar wederzijds beinvloeden.

5. 2. Specialisten en medische staf
In de literatuur wordt wel de opvatting gehuldigd, dat het ziekenhuisbe-
stuur de behandeling van patiënten aan de medische specialisten dele-
geert. ~ Zo deze theorie al niet onjuist is, voor de jurist werkt de termi-
nologie verwarrend. Delegatie is de overdracht van een ei~en bevoegd-
heid.

De juridische dogmatiek spreekt van delegatie van beschikkingsbe-
voegdheid als het bestuursorgaan, aan wie de bevoegdheid oorspron-
kelijk is gegeven, deze overdraagt aan een ander orgaan, dat de over-
gedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid uitoefent. Nu is medi-
sche behandeling geen beschikkingsbevoegdheid in bestuurlijke zin.
Hier manifesteert zich al direkt het probleem, dat het professionéel
- en derhalve persoonsgebonden - handelen in een bureukratische
kontekst wordt geplaatst. Het medisch handelen behoort in het ge-
heel niet tot de bevoegdhedensfeer van bestuursorganen van een
ziekenhuis. Van delegatie, in welke zin dan ook, kan dan eigenlijk
geen sprake zijn. Men kan daar onze mening dan ook beter zeggen,
dat het ziekenhuisbestuur de behandeling van patiënten toever-
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trouwt aan de medische specialisten.
Er is een wezenlijk verschil tussen de bureaukratische en de profes-
sionele organisatievorm. Daazdoor wordt de positie van de medische
specialist in het ziekenhuis in belangrijke mate bepaald.

De funktie van de specialist in het ziekenhuis is de medische behande-
ling van patiënten. Zijn professioneel optreden is richtinggevend. Er be-
staat immers een direkte verantwoordelijkheid van de medikus ten op-
zichte van de patiënt, die zich zeker bij specialisten, die anders dan in
dienstbetrekking in ziekenhuizen werkzaam zijn, laat vertalen in een
rechtstreekse aansprakelijkheid.

Tegen de achtergrond van het recht van vrije artsenkeuze van de
patiënt kan men stellen, dat deze in beginsel de initiatiefnemer is
voor het tot stand brengen van een relatie met de specialist. De pa-
tiënt wendt zich tot een specialist, niet tot een ziekenhuis. Dat dit
beginsel praktisch vaak niet tot uitvoering komt, doet daaraan niets
af. Belemmerende faktoren kunnen zijn: de toestand van de patiënt,
zijn afhankelijkheid van de verwijzing door de huisarts, het aanbod
van specialismen en ziekenhuisdiensten in zijn direkte omgeving en
dergelijke. Evenzeer als voor de patiënt staat voor de specialist het
persoonlijke van de verhouding voorop. Hetgeen in het kader van
de medische behandeling nodig is, zal maatgevend zijn voor het op-
treden van de specialist. Zijn begrenzingen liggen in de mogelijkhe-
den die het ziekenhuisapparaat biedt.

Zeer leerzaam in verband met de positie van de specialist in het zieken-
huis is het „Advies inzake de relatie tussen ziekenhuis en specialist", dat
begin 1974 werd uitgebracht door een werkf;roep, ingesteld door de mi-
nisteries van volksgezondheid en onderwijs. 95

In de ontwikkeling van het ziekenhuis worden drie fasen onderschei-
den: de intramurale, waarin patiëntenzorg, medewerking aan oplei-
ding, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering centraal
staan; de samenwerking met andere instellingen voor gezondheids-
zorg, waarbij de regionalisatiegedachte de nadruk krijgt; tenslotte
de integratie van de totaliteit van de werkers in het ziekenhuis en
van het ziekenhuis binnen het kader van de regionale samenwer-
king. In de eerste fase staat de specialist voor de taak om de kolle-
giale samenwerking en de samenwerking met andere ziekenhuisme-
dewerkers te verbeteren. De tweede fase veronderstelt, dat de zie-
kenhuizen en de specialisten individueel en als staf zich niet meer
uitsluitend richten op de eigen organisatie doch ook op de totaliteit
van de gezondheidsvoorzieningen in de regio. De laatste fase ken-
merkt zich door verdere taakverdeling en specialisatie van taken en
funkties. „Onvermijdelijk is hieraan verbonden dat verschuivingen
zullen optreden in de mogelijkheden van inkomstenverwerving voor
de specialist, hetgeen betekent dat aan het `vrije ondernemerschap'
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van de specialist beperkingen (moeten) worden gesteld". ~
Omdat de meeste specialisten niet op grond van een dienstbetrekking
deel uitmaken van de ziekenhuishiërarchie pleegt men het zo te beschou-
wen, dat de medische staf, waarin alle specialisten zitting hebben, or-
gaan is van het ziekenhuis. De kollektiviteit van professionalisten voegt
zich aldus in de ziekenhuisorganisatie en langs deze weg kan op hun niet-
professioneel optreden enige invloed worden uitgeoefend.
In tegenstelling tot de heersende opvatting 97 beschouwen wij echter de
medische staf niet als orgaan van het ziekenhuis.

Reeds in 1961 motiveerde Stolte de noodzaak van een medische
staf aldus: „De grote verantwoordelijkheid van de arts voor het wel-
zijn van zijn patiënt vergt een evenredig groot gezag en vrijheid van
handelen. Ten behoeve van de noodzakelijke co~rdinatie is echter
beperking van rechten en plichten onvermijdelijk. De moderne ge-
neeskunde vergt telkens andere en ingewikkelde vormen van samen-
werking, waazbij de draagwijdte van gezag en autoriteit nuancering
behoeven. Er is een duidelijke groepsverantwoordelijkheid van alle
specialisten ten opzichte van alle patiënten en ten opzichte van het
ziekenhuis, dat hun het werken mogelijk maakt en daartoe de nodi-
ge faciliteiten ter beschikking stelt". Zo kwam hij tot een medische
staf inet als funkties het opstellen, herzien en handhaven van regels,
die de goede samenwerking .yan de specialisten onderling en met
het ziekenhuis moeten verzekeren, enerzijds en anderzijds het voor-
lichten van het ziekenhuísbestuur over de behoeften op organisato-
risch en materieel gebied, die uit het wezen van het ziekenhuis als
therapeutische gemeenschap volgen. 98
Van Leeuwen schr~ef in het kader van de Cursus Ziekenhuisbeleid
een skriptie getiteld: „De medische staf als orgaan van het zieken-
huis". Hij stelt. daarin onder meer dat het ziekenhuis niet meer een
gebouw is, waazin de vrije en onafhankelijke specialist bij tijd en wij-
le enige werkzaamheden komt verrichten. De specialist is deel ge-
worden van een geheel. Het ziekenhuis is geen ziekenhuis meer zon-
der medische stáf en een medische specialist kan niet meer volledig
zijn medische functie uitoefenen zonder ziekenhuis.
Van Leeuwen betoogt verder dat de bestaansgrond van de medische
staf inede is gelegen in het feit, dat de patiënt in feite niet meer één
behandelend azts kiest, maar het gehele team van specialisten. Hij
meent dan ook, dat er geen exklusieve medische verantwoordelijk-
heid meer is van één behandelend arts, maar een medische verant-
woordelijkheid gezamenlijk door het medisch team te dragen. Ten
onrechte naar onze mening, want de rechtstreekse verantwoordelijk-
heid van de behandelend azts ten opzichte van de patiënt kan nim-
mer plaats maken voor een soort kollektieve verantwoordelijkheid
van de staf.
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Voor goed begrip van onze zienswijze dient onderscheid te worden ge-
maakt tussen de medische staf en de medische dienst. De medische staf
beschouwen wij als het interkollegiaal toetsingsorgaan van de medische
professie, de medische dienst als ziekenhuisgeleding.

De verantwoordelijkheidsverdeling ten opzichte van de patiënt for-
muleert men ons inziens aldus juist: de individuele specialist draagt
verantwoordelijkheid voor zijn behandeling van de patiënt; specia-
listen, die in teamverband behandelen zijn, afgezien van hun indivi-
duele verantwoordelijkheid, als team voor de behandeling verant-
woordelijk; alle artsen gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor het
totale peil van medische zorg; het ziekenhuis is verantwoordelijk
voor de algehele dienstverlening, inklusief de medische zorg.Zoals
het rapport „Kwaliteit en doelmatigheid van het medische werken
in ziekenhuizen" het stelt:
„Als zodanig draagt het bestuur van een ziekenhuis uiteraard be-
houdens de direkte verantwoordelijkheid van de behandelend arts,
de verantwoordelijkheid voor de optimale klinische en poliklinische
medische behandeling en adequate verpleging van de patiënt. Het is
de taak van het bestuur de voorwaarden te scheppen waardoor de
onderscheiden groepen werkers in staat worden gesteld in onderlin-
ge samenwerking, maar met eigen c.q. professionele verantwoorde-
lijkheid, dat doel te bereiken. De medische staf - het samenwerkings-
orgaan van alle in het ziekenhuis werkzame specialisten - heeft tot
taak de geneeskundige verzorging op effectieve wijze en op een we-
tenschappelijk verantwoord niveau te doen plaatsvinden". ~
Een van de kenmerken van een professie is de interkollegiale toet-
sing van de beroepsbeoefenaren. De medische staf is daarvoor het
orgaan. Onverminderd dient daarom ons inziens de stafvorming in
ziekenhuizen te worden bevorderd. De taak van dit orgaan, dat geen
orgaan van het ziekenhuis is maar een verband van de medische spe-
cialisten, omvat wat nu gewoonlijk als de medische taak van de me-
dische staf wordt aangeduid. 1~

Door het enkele feit, dat zij aan een ziekenhuis verbonden zijn, maken
de medische specialisten automatisch deel uit van de medische dienst.
Deze omvat alle funktionarissen, die bij de medische behandeling een
funktie vervullen.

Wij verstaan de term „medische" hier ruim. Misschien kan men be-
ter zeggen: iedereen die met de behandeling te maken heeft. Ook
deze term moet men echter niet misverstaan, want verpleegkundi-
gen kunnen in de behandeling ook een feitelijk aandeel hebben, bij-
voorbeeld door het toedienen van een injektie. Wellicht formuleren
wij het zo het beste: van de medische dienst maakt deel uit elke
aan het ziekenhuis verbonden funktionaris, die beslissingsbevoegd-
heid heeft en verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de (me-
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dische én paramedische) behandeling van patiënten.
Voor ons onderscheid tussen medische dienst en medische staf vin-
den wij steun in eerder genoemd ,,Advies inzake de relatie tussen
ziekenhuis en specialist". Daarin wordt funktionele integratie van
de specialist in het ziekenhuis bepleit. Een persoonsgerichte bena-
dering van de patiënt vraagt een aktieve zelfwerkzaamheid van alle
direkt bij de patiënt betrokkenen. „De ervaring heeft geleerd dat
een actieve zelfwerkzaamheid en zelfbetrokken zijn over het alge-
meen niet wordt gestimuleerd door een hiërarchische instructie al-
leen,doch bevorderd moet worden via in onderling overleg goed ge-
ordende en geregelde werkafspraken. Het organisatorisch instru-
ment, waarmede deze coi)rdinerende functie kan worden uitgeoe-
fend, kan men de medische dienst noemen". 101 De konsekwentie,
dat de staf louter het professioneel toetsingsorgaan is, wordt in het
advies niet getrokken. „De medische staf zal daarom enerzijds in
dit opzicht als een onderdeel van de medische . dienst functioneren,
anderzijds is de medische staf natuurlijk nog veel meer. Zij is primair
het orgaan, waarin de professionele verantwoordelijkheid van de
collectiviteit van de specialisten tot uiting wordt gebracht". 102

De konsekwenties van het feit, dat de medische specialisten deel uitina-
ken van de medische dienst, raken niet hun professionele autonomie,
maar hun verdere positie in het ziekenhuis. Aldus „integreert" men niet
de professie in de bureaukratie. 1~Ien onderscheidt in de groep van be-
roepsbeoefenaren hun professionele autonomie, die onaantastbaar blijft
en waarvan de kwaliteitskontrole bij de groep (medische staf) berust, en
hun organisatorische enkadrering in het ziekenhuis, die in het „lidmaat-
schap" van de medische dienst gestalte krijgt.

Het belang van het zo goed mogelijk gezamenlijk funktioneren in
het ziekenhuis van wat men met professie en bureaukratie pleegt
aan te duiden, stellen wij voorop. Ongetwijfeld is dat ook Volle-
berghs uitgangspunt geweest. Het komt ons echter voor, dat hij het
onmogelijke wil: deze beide integreren in één organisatie. Dit is in
ondernemingen met een specialistenstaf wellicht denkbaar; 103 spe-
cialisten zullen ook hier hun autonomie gewaarborgd willen zien,
maar de leiding blijft vrij hun inbreng al dan niet te gebruiken. Er
bestaat ook geen rechtstreekse relatie tussen de in de onderneming
werkzame specialist en de kliënt, waaraan verantwoordelijkheid van
de eerste jegens de laatste verbonden is. In ziekenhuizen is dat fun-
damenteel anders. De medische behandeling is een eigen aktiviteit
van de specialist, welke het ziekenhuis mogelijk maakt in het kader

van zijn doelstelling patiënten te doen behandelen, verplegen en
verzorgen. De relatie van de patiënt is een dubbele: met de behan-
delend geneesheer en met het ziekenhuis.
Als Vollebergh dan ook zegt: „De professies zullen met zichzelf tot
klaarheid moeten komen over de mate van autonomie welke zij kun-
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nen claimen met het oog op de algemeen maatschappelijke en per-
soonlijke belangen, die zij behaztigen", 1~ gaat dat wellicht voor
ondernemingen op, maar ons inziens niet voor ziekenhuizen. Als de
ondernemingsleiding een ander oordeel heeft over de noodzakelijk-
heid van een bepaald onderzoek dan de laboratoriumspecialist, kan
zij haar visie laten prevaleren; het ziekenhuis treedt niet in de vraag
of een operatie wel of niet noodzakelijk is, zijn zeggenschap be-
perkt zich tot inmenging als de kwaliteit, waarvoor het borg staat,
te wensen overlaat.

De belangrijke vraag die overblijft is, hoe ver de professionele autonomie
gaat, met andere woorden wat tot het exklusieve terrein van de medische
staf als orgaan van de professie hoort. De autonomie houdt ons inziens
op waar de individuele verantwoordelijkheid van de behandelend specia-
list of de groepsverantwoordelijkheid van het behandelend team ophoudt.

De autonomie van de medische beroepsbeoefenaar betreft zijn me-
dische verrichtingen ten aanzien van de patiënt. Nu laat zich dat
niet gemakkelijk in konkreto uitwerken. Daarom hanteren wij een
juridisch kriterium: de autonomie reikt zover de aansprakelijkheid
voor eigen handelen reikt. A1 het overige, dat de medische specialis-
ten in verband met hun werkzaamheid in het ziekenhuis doen, hoort
tot de kompetentie van de medische dienst. Wij hebben niet de illu-
sie, dat we met deze afbakening alle interpretatieproblemen voor-
komen. Men kan zich in denken, dat een specialist stelt, dat hij
voor zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van een bepaalde patiënt
verplicht is een kostbaar apparaat aan te schaffen. Het lijkt een on-
derdeel van de verantwoordelijkheid als behandelend geneesheer,
maar evenzeer een onderwerp voor de medische dienst. Wij zouden
in kasui'stiek belanden als we deze en dergelijke vragen diepgaand
zouden beantwoorden.

Tenslotte de kwestie van het dienstverband. 105 Ten onrechte wordt het
dienstverband vaak naar voren geschoven als dé oplossing om de specia-
listen in het ziekenhuisgareel te krijgen. Dat is slechts het geval voor de
matériële konsekwenties die aan een dienstbetrekking verbonden zijn.
Naaz ~onze mening zullen ziekenhuizen aan een dienstverband met spe-
cialisten niet meer zeggenschap ontlenen, dan zij nu op basis van de zo-
genaamde specialisten-kontrakten reeds (kunnen) hebben.l~

De kwestie van het dienstverband is derhalve niet in de eerste plaats
een organisatorisch vraagstuk, maar ligt eerder in het vlak van de
azbeidsvoorwaarden, van honorerings- en betalingssystematiek.
Voorstanders van het dienstverband van specialisten, die meer sug-
gereren dan inkomenspolitieke of andere materiële oogmerken, doen
zulks naar onze mening dan ook ten onrechte. Zoals uit onze voor-
afgaande beschouwingen moge blijken, menen wij dat een dienst-
verband bijvoorbeeld nimmer de „integratie" van medische beroeps-
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beoefenaren in de ziekenhuisorganisatie tot gevolg zal hebben. In
de recente literatuur treft men een nieuwe visie aan op de kwestie
van het dienstverband van de specialist, waarin aan zijn funktionele
zelfstandigheid een belangrijker waarde wordt gehecht dan aan de
ondergeschiktheidsverhouding. Er wordt dan niet gesproken van een
dienstbetrekking, maar veeleer van een medewerkerskontrakt. 10~

Ook het „Advies inzake de relatie tussen ziekenhuis en specialist"
haakt in op deze uitlating van Van der Ven; over het dienstverband,
- de hoofdvraag waarvoor de werkgroep was gesteld -, vermeldt het
advies weinig konkrete aanbevelingen. Er is onvoldoende inzicht in
de sterk uiteenlopende kontraktuele regelingen tussen ziekenhuizen
en specialisten, in het funktioneren van medische staven, in het in-
komen van specialisten uit medische arbeid en de daarbij behoren-
de onkosten en verplichtingen. „Indien deze gegevens ontbreken, is
het onverantwoord ingrijpende regelingen algemeen in te voeren.
Men loopt dan grote risico's ernstige stoornissen op te roepen". 1~

Terugziend naar de diskussie tussen Stolte en Vollebergh over professie
en bureaukratie: evenwicht of integratie, kunnen we vaststellen, dat wij
neigen naar de evenwichtsformule van Stolte. Het balanspunt ligt in on-
ze ogen echter niet in de ziekenhuisorganisatie, maar bij de medi"sche
specialisten. Zij dienen het evenwicht te vinden tussen hun professionele
autonomie en het feit dat zij deze praktiseren in het kader van het zie-
kenhuis. Het gebied van de proféssionele autonomie valt onder alle om-
standigheden buiten de zeggenschap van het ziekenhuis; voorzover de
medische specialisten in de organisatie zijn ingeschakeld en derhalve bin-
nen de zeggenschap van het ziekenhuis (dienen te) vallen bekleden zij
eenzelfde positie als de overige ziekenhuismedewerkers. 1~ In zoverre
zou men van een funktíonele integratie kunnen spreken.

5.3. De verhoudingen tussen bestuur, direktie en medische specialisten

Aan onze voorafgaande beschouwingen kunnen wij enkele belangrijke
konklusies verbinden met betrekking tot de huidige topstruktuur van
ziekenhuizen en de verhouding tussen bestuursorganen en medische pro-
fessie.
Vooreerst is de topstruktuur, die in opzet monistisch is, in de praktijk
naar een dualistische aan het groeien.

Juridisch is het bestuur het orgaan, dat bestuursbevoegdheid heeft
en verantwoordelijkheid draagt. Het kan de uitvoering en de rege-
ling van de dagelijkse gang van zaken delegeren aan een direktie.
In de monistische bestuursorganisatie tekenen zich binnen het ene
bestuursorgaan twee funkties af, te weten de besturende en de toe-
zichthoudende. De praktijk in het ziekenhuiswezen lijkt in de rich-
ting te gaan, dat het gehele feitelijk bestuur in handen komt van de
direkties, terwijl de besturen meer en meer een toezichthoudende
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rol gaan vervullen. De beleidsvoorbereiding, die vaak prioriteitstel-
ling en keuze inhoudt, ligt evenals de beleidsuitvoering en een be-
langrijk deel van de beleidskontrole bij de direktie. A1 is in theorie
anders denkbaar, de „konstituerende" funktie van het bestuur zal
veelal weinig meer inhouden dan het, wellicht met enig bijsturen,
bekrachtigen van het beleid. Deze konstatering impliceert niet een
verwijt aan het adres van de besturen. Zij kunnen naar onze mening
weinig meer pretenderen, gezien het feit, dat zij incidenteel wor-
den gekonfronteerd met beleidsvraagstukken, telkens onderdelen
van het beleid, die ieder voor zich ingewikkeld zijn en specifiek in-
zicht vragen. Als het bestuur beleidsvoorstellen van de direktie fiat-
teert, draagt dit meer het karakter van een goedkeuring om op de
ingeslagen weg voort te gaan, dan van een eigenstandige bestuursbe-
slissing.
De facto. vigeert er naar onze mening in de meeste ziekenhuizen
een dualistische bestuursorganisatie, die - omdat dat juridisch nu
eenmaal niet anders kan - in een monistische vorm is gegoten.

Dat de ontwikkeling van een monistische naar een dualistische bestuurs-
organisatie gaat;,vindt men bevestigd, als men recente voorstellen ten
aanzien van de bestuurssamenstelling beziet. Besturen, die op basis van
een representativiteitsbeginsel zijn samengesteld, zijn naar hun aard veel
meer geëigend om een toezichthoudende funktie te vervullcn.

Het profiel van een ziekenhuisbestuur, dat Festen onlangs schetste,
komt naar onze mening tegemoet aan de eisen, die aan een bestuurs-
kollege mogen worden gesteld. „Wanneer ik met deze uitgangspun-
ten het profiel van een ziekenhuisbestuur mag tekenen dan brengt
mij dat bij een betrekkelijk klein gezelschap (5 tot 7 personen) dat
als een hecht team kan funktioneren; homogeen in de taakopvat-
ting, b.v. met betrekking tot de verhouding bestuur-direktie, homo-
geen in die zin dat geen der leden persoonlijke hobby's najaagt zo-
als inkomensnivellering e.d., teneinde een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid te kunnen dragen, onderling loyaal wanneer men aan kri-
tiek bloot staat. Vanwege de noodzakelijke betrokkenheid van de
lokale samenleving moeten de betreffende personen uit die samen-
leving zijn gerekruteerd, mensen uit uiteenlopende sektoren van het
maatschappelijke leven, die een zeker vertrouwen genieten, liefst
geen uitgesproken omstreden figuren, waardoor het bestuur breed
is geïnformeerd zonder dat de leden zich professioneel (vanuit de
eigen sektor) opstellen. Daarnaast zal men binnen dat betrekkelijk
kleine gezelschap een ~differentiatie van maatschappelijke status, van
leeftijd tot stand moeten bren~en en een aanvaardbar;e verhouding
tussen vrouwen en mannen". 1 In andere eerdergenoemde sugges-
ties met betrekking tot de samenstelling van het ziekenhuisbestuur
wordt de nadruk juist gelegd op mogelijkheden om het bestuur een
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afspiegeling te doen zijn van belanghebbenden: patiënten, zieken-
fondsen namens hen, overheid, echelons van gezondheidszorg.
Vreemd is deze gedachte niet, want het bestuur wordt geacht een
brugfunktie te vervullen tussen ziekenhuis en maatschappij. De wij-
ze waarop deze gedachte is uitgewerkt is ons inziens echter minder
gelukkig. Niet alleen krijgt men een omvangrijk-bestuur als men al-
le groepen, die een plaats in het bestuur zouden kunnen claimen,
tegemoet wil komen. Bezwaarlijker nog lijkt het ons, dat de be-
stuursleden een „belang" te vertegenwoordigen hebben, een „ach-
terban". Dit kan de aandacht van het bestuur afleiden. De belangen
die voor een ziekenhuisbestuur richtinggevend moet zijn, zijn die
van de (potentiële) patiënten en de ziekenhuismedewerkers. Het or-
gaan van brede samenstelling, zoals in de literatuur bepleit, kan be-
ter dienst doen als forum ten opzichte waarvan het ziekenhuisbe-
stuur verantwoording aflegt; dat heeft dan geen besturende, maar
een toezichthoudende funktie.

De inkongruentie tussen juridische vormgeving en feitelijke bestuursor-
ganisatie heeft het onbevredigende gevolg, dat het bestuur de volle ver-
antwoordelijkheid draagt voor een beleid, waar het een relatief beschei-
den aandeel in heeft.

Vollebergh omschrijft de rol van de direktie als „een zeer centrale,
waarin domineert de verantwoordelijkheid voor de eigenlijke be-
leidsvorming, al wordt het beleid als zodanig eerst van kracht door
de beslissing van het bestuur". 111 Hiermee wordt een zware verant-
woordelijkheid gesuggereerd, die er op het stuk van de vorming van
het beleid ongetwijfeld is; verantwoording moet worden afgelegd
ten opzichte van h~t bestuur, die de direktie bij delegatie met haar
bevoegdheden heeft belast. Door het enkele feit van de bekrachti-
gzng laadt- het bestuur echter de eindverantwoordelijkheid op zich,
hoezeer men deze ook „algemeen" of „vaag" noemt, zoals Volle-
bergh doet.
Wij herinneren hier nog eens aan de vaststelling van Maeijer, dat de
overheveling van de konstituerende bestuursfunktie van bestuur naar
direktie, die momenteel plaats vindt, niet te rijmen is met de huidi-
ge wetgeving, die aan het bestuur nu eenmaal dwingend de volle be-
stuurstaak toedeelt.

De direkte relatie die bestaat tussen de behandelend arts en de patiënt,
heeft voor het bestuur van het ziekenhuis belangrijke implikaties. Het
medisch handelen als zodanig van de specialisten onttrekt zich immers
geheel aan de zeggenschap van het ziekenhuisbestuur.

Stolte brengt dit duidelijk onder woorden. „De specialist is op de
eerste plaats behandelend geneesheer en als zodanig fungeert de pa-
tiënt als zijn opdrachtgever. Het is de patiënt, en in principe deze
alleen, die de opdracht ook weer terug kan nemen. Het referentie-
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kader waarnaar de specialist zich als behandelend geneesheer richt,
is dat van zijn professie. Een ander deugdelijk referentiekader is er
niet. (.....) Uit een en ander volgt dat de specialist vooral loyaal is
aan de patiënt en aan de professie en slechts conditioneel aan de or-
ganisatie waarbinnen hij functioneert. Daaraan is hij slechts loyaal
zolang hij er voldoende mogelijkheden krijgt om aan de behoeften
en de verlangens van de cliënten - dat zijn de patiënten - te voldoen
naar de eisen, die de professie stelt. Het is de taak van de zieken-
huisleiding om de randvoorwaarden aan te geven waarbinnen de
specialisten (.....) in grote autonomie hun beslissingen ten aanzien
van de inzet van mensen en middelen ten bate van de patiënt kun-
nen nemen. Zeker 85`~ van de in het ziekenhuis gemaakte kosten
zijn het gevolg van deze autonome beslissingen. De ziekenhuislei-
ding zal er op moeten toezien, dat de beschikbare middelen in over-
leg met betrokkenen naar redelijkheid over hen worden verdeeld.
De ziekenhuisleiding is ook verantwoordelijk voor de samenstelling
van het assortiment van diensten die in de instelling aan de daarop
aangewezen bevolking ter beschikking worden gesteíd en voor de
kwaliteit ervan. Dit komt vooral tot uiting door de toelating en de
handhaving van de onderscheiden specialisten. Daarmee wordt te-
vens tot gelding gebracht, dat de patiënten ook de cliënten van het
ziekenhuis zijn". 1t2
Stolte kent prioriteit toe aan de loyaliteit van de arts ten opzichte
van de patiënt en stelt de loyaliteit aan de ziekenhuisorganisatie af-
hankelijk van de mogelijkheden, die deze biedt tot optimale be-
handeling van de patiënt. Zoals eerder uiteengezet onderkennen wij
in de werkzaamheid van de specialist in het ziekenhuis twee elemen-
ten: zijn professioneel optreden en zijn funktioneren in het kader
van de organisatie. Hij zou ernaar moeten streven om zonder zijn
patiënten tekort te doen loyaliteit te betonen aan de organisatie.
Anders gezegd: als er sprake is van evenwicht tussen professie en
bureaukratie zal de specialist dit evenwicht moeten vinden tussen
zijn professioneel optreden en zijn organisatorische enkadrering in
het ziekenhuis.

Als de bijdrage van de specialisten tot de doelverwezenlijking van het zie-
kenhuis kwalitatief én kwantitatief zo belangxijk is, dan lijkt enige in-
vloed van deze groep op het bestuur gerechtvaardigd.

De literatuur laat er geen misverstand over bestaan, dat aan de spe-
cialisten in de beleidsvoorbereiding een belangrijke stem moet wor-
den tcegekend. De vormgeving van deze inbreng blijkt echter min-
der gemakkelijk te zijn. De medische staf pleegt als. het geëigende
orgaan te worden beschouwd om aan de beleidsinvloed van de spe-
cialisten gestalte te geven. Van Mansvelt konstateert enerzijds, dat
in het algemeen zowel ziekenhuisleiding als specialisten nut en nood-
zaak van stafvorming erkennen, maar anderzijds, dat beide groepe-
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ringen de funktie van de staf in feite beperkt zien tot het bevorde-
ren van de medische behandeling. 1t3
De strukturering van de kommunikatie in dit opzicht kan men zich
op allerlei manieren denken. Eerst zal echter de vraag moeten wor-
den beantwoord, of de specialistenstaf zich rechtstreeks dan wel
via de direktie met het bestuur zal verstaan. Pleitbezorgers van de
eerste mogelijkheid114 menen, dat de verantwoordelijkheid voor
het niveau en de effektiviteit van de medische aspekten van het zie-
kenhuisgebeuren moet worden overgedragen aan de medische staf,
die dan organisatorisch naast de direktie onder het bestuur zou ko-
men te staan. Ons komt dit ongewenst voor. Het zou de direktie
moeilijk, zo niet onmogelijk worden gemaakt haar taak - het dage-
lijks bestuur en het beheer van het ziekenhuis - uit te voeren. Voorts
zouden aan het bestuur vanuit twee gezichthoeken beleidsvoorstel-
len worden gedaan. In het licht van de door ons gesignaleerde ver-
schuiving van de bestuurstaak naar de direktie, zou het bovendien
een miskenning zijn van de realiteit.
In onze konceptie ligt het voor de hand, dat wij de beleidsinvloed
van de specialisten gekanaliseerd zouden willen zien via de direktie.
Wij zouden immers liever zien, dat de staf in het geheel niet aYs or-,
gaan van het ziekenhuis wordt beschouwd. Voor wat betreft hun
niet-professioneel handelen in het ziekenhuis, maken zij deel uit van
de medische dienst. Evenals voor de andere diensten zullen voor de-
ze procedures moeten worden ontwikkeld, om hen bij het beleid te
betrekken. De frekwentie en intensiteit, waarmee dit zal gebeuren,
hangt af van de rol, die de verschillende diensten in de totaliteit van
de organisatie vervullen.

Ter afsluiting van deze bespiegelingen menen wij te mogen konkluderen,
dat de huidige bestuursstruktuur van het ziekenhuis enkele eigenaardige
karaktertrekken vertoont. Ecn bestuur met honoraire leden bepaalt het
beleid en draagt de beleidsverantwoordelijkheid; een professionele direk-
tie „maakt" dat beleid in werkelijkheid. De ziekenhuisleiding heeft in
ernstige mate rekening te houden met de specialisten, omdat zij voor-
waarden dient te scheppen voor een zo goed mogelijke medische behan-
deling van de patiënt. De specialisten zullen met behoud van autonomie .
op hun professioneel terrein een plaats moeten vinden in de ziekenhuis-
organisatie.

6. De ongeschiktheid van de gebruikelijke rechtsvormen voor ziekenhui-
zen

Medebepalend voor de bestuurlijke organisatie van het ziekenhuis is de
rechtsvorm, waarin het wordt gedreven. In het voorafgaande zagen wij,
dat de praktijk afwijkingen vertoont van de huidige juridische struktu-
ren. Dat roept de vraag op of de vereniging en de stichting, die wij als
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meest gebruikte rechtsvormen voor partikuliere ziekenhuizen reeds be-
handelden, daarvoor ook geschikt zijn.
De vereniging werd eerder getypeerd als een samenwerkingsverband van
leden, gericht op het verwerkelijken van de gezamenlijke doelstellingen
door de werkzaamheid van die leden. Dit beeld past beter bij de vroegere
op verpleging gerichte instellingen, dan bij de tegenwoordige ziekenhui-
zen.

De verenigingsvorm treft men aan bij ziekenhuizen, die in stand wor-
den gehouden door kongregaties of diakonieën. In de tijd, dat ver-
pleging de hoofdfunktie vormde van dergelijke instellingen, liet zich
dat gemakkelijk rijmen met de verenigingstypologie: door de geza-
menlijke inspanningen van de leden werd het verenigingsdoel gerea-
liseerd. Geleidelijk echter is het verband tussen lidmaatschap en
doelrealisatie vervaagd, enerzijds omdat de ziekenhuizen een veel
bredere funktie en ingewikkelder struktuur kregen, anderzijds om-
dat ook andere adherenten dan de werkzame leden tot de vereniging
werden toegelaten. Het samenwerkingsverband, dat het ziekenhuis
van vandaag is, kongrueert dan ook veelal niet of nauwelijks meer
met het „samenwerkingsverband", dat het ziekenhuis in stand houdt.
Het huidige ziekenhuis opzetten als vereniging waarvan de artsen,
verpleegkundigen en andere funktionarissen de leden zouden zijn, is
om verschillende redenen moeilijk denkbaar. Deze konstruktie zou
zich niet verdragen met de hiërarchische struktuur van het zieken-
huis. Bovendien zouden de leden behalve hun gemeenschappelijk
doel ook een persoonlijk belang hebben bij het ziekenhuis. Niet voor
niets bepalen statuten van huidige ziekenhuis-verenigingen, dat geen
lid kunnen worden personen, die in dienst zijn van de vereniging of
zich in andere vorm in een van de vereniging ekonomisch afhanke-
lijke positie bevinden.

Ten gunste van de verenigingsvorm wordt vaak gewezen op haar demo-
kratisch karakter. De mogelijkheden die de vereniging in dit verband
biedt, komen bij de huidige ziekenhuis-vereniging niet ten goede aan
de ziekenhuismedewerkers of de patiënten.

In het algemeen is de bestaansgrond van de ziekenhuis-verenigingen
in Nederland de behoefte om vanuit een bepaalde levensovertuiging
een ziekenhuis in stand te houden. Op deze basis worden de leden
toegelaten. Zij, en niet de patiënten of de medewerkers, profiteren
van het demokratisch karakter van de vereniging.
Een ander denkbaar uitgangspunt zou zijn dat (potentiële) patiën-
ten in een bepaald verzorgingsgebied in verenigingsverband een zie-
kenhuis in stand zouden houden. De konkretisering varr deze gedach-
te lijkt niet eenvoudig. In beginsel zou iedereen lid van die vereni-
ging moeten kunnen worden, op gron~d van de vrije artsenkeuze ook
personen van buiten de regio. De vereniging zou een massaal karak-
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ter gaan krijgen; het grootste deel der leden zou - als wij ons een ver-
gelijking met de belangstelling van de bevolking voor het gemeente-
bestuur mogen pennitteren - zich hoogstwaarschijnlijk passief op-
stellen. Zoals in vele grote verenigingen zou het bestuur in feite
zellstandig optreden, zodat het matenële verschil met de stichtings-
vorm gering zou zijn.
Dat de ziekenhuismedewerkers geen vruchten kunnen plukken van
het demokratisch karakter van de vereni;ing vloeit voort uit het feit,
dat zij volgens de geldende opvattingen geen lid van de vereniging
kunnen zijn, waarvan het ziekenhuis uitgaat.

Vanuit de ziekenhuisorganisatie gezien, is het betrekkelijk irrelevant of
de verenigingsvorm is gekozen. Haar struktuur wordt er in termen van
wat wij eerder demokratisering in eigenlijke zin noemden niet demokra-
tischer door. De leiding en de medewerkers hebben slechts met het be-
stuur te maken. Naar het ziekenhuis toe is de vereniging derhalve even
„monistisch" als de stichting.

In een dergelijke richting gaan ook de gedachten van Dijk. Zijn stel-
ling komt erop neer, dat vele verenigingen welker ledenvergaderin-
gen niet of nauwelijks funktioneren in feite een schijn-demokratisch
karakter hebben en daarom beter in stichtingen kunnen worden
omgezet. Na eerst te zijn ingegaan op de verenigingen, die het meest
aan de verenigingstypologie beantwoorden - samenwerking, gericht
op een doel, waarbij de persoonlijke belangen van de leden op een
of andere wijze betrokken zijn - vervolgt hij:
„Als tweede groep dient te worden beschouwd de verenigingen met
doelstellingen, waarbij de leden niet persoonlijk rechtstreeks belang
hebben, zoals de algemene en bijzondere charitatieve, maatschappe-
lijke doelstellingen, waarbij de leden min of ineer fungeren als een
groep, welke yvel voor het verenigingsdoel voelt, doch hierbij in het
algemeen niet zelf inet zijn persoonlijk leven is betrokken. Wij den-
ken hier aan de verenigingen op het gebied van het reddingswezen,
de ziekenhuizen, de kruisverenigingen, het onderwijs en alle andere
verenigingen met „goede" doelen. De leden fungeren hier hoofdza-
kelijk als achtergrond of achterland om het goede doel te steunen.
In deze verenigingen is zonder meer van een veel mindere aktiviteit
van de leden sprake als in de eerste groep, terwijl er in deze groep
een van jaar tot jaar groeiend aantal is waarbij de aktiviteiten in we-
zen tot nul, of hoogstens tot iets boven het nulpunt, gereducee~d
zijn". In dergelijke verenigingen, zo betoogt Dijk, gaat vaak wel een
aanmerkelijk vennogen om, zodat „principieel de vraag dient te wor-
den gesteld of de vereniging voor het betreffende maatschappelijk
gebeuren wel de juiste rechtsvorm is". Verenigingen - aldus Dijks
konklusie na een uitvoerige beschouwing - waarbij de relatie vereni-
ging~lid niet meer het essentiële van de organisatie is, kunnen beter
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in een stichtin~ worden omgezet of dienen tenminste hun struktuur
te wijzigen. 11

Verkondigt Dijk de opvatting, dat verenigingen waarbij de relatie vereni-

ging~lid niet meer het essentiële van de organisatie is beter kunnen wor-

den omgezet in een stichting, Lówensteyn neemt daartegen stelling. Te-

recht meent hij, dat men, wanneer men bij een vereniging het ontbreken

van kontrole door de ledenvergadering konstateert, daarvoor niet een

rechtsvorm in de plaats moet stellen, waarin de jure in deze kontrole niet

voorzien is.
L~wensteyn: „Welke redenen mogen er dan wel zijn om voor zulke
verenigingen de stichtingsvorm verantwoord te achten en de vereni-
gingsvorm niet? Die redenen blijken bij collega Dijk au fond te lig-
gen in de schijn van de democratische controle die de verenigings-

,vorm in dit geval wekt. Het gaat er niet zo zeer om het feit dat die
controle ontbreekt. Ontbreken doet zij bij de stichting ook en daar-
in wil collega Dijk voorzien door voorzieningen die men evengoed
bij de vereniging kan treffen. Het is de valse schijn waartegen colle-
ga Dijk bezwaar heeft. Hij wenst eerlijkheid. Waar de controle de
facto ontbreekt geeft hij de voorkeur aan de stichting waar deze ook
de jure ontbreekt".
I.ówensteyn adstrueert ook, dat het demokratisch karakter van zie-
kenhuis-verenigingen niet het ziekenhuis raakt. „Hier, dames en he-
ren, zie ik U ongeduldig worden, en hoor ik U zeggen dat collega
Dijk niet denkt aan kleine verenigingen met een nobel doel, maar
aan verenigingen met een groot vermogen, met een onderneming,
een ziekenhuis, scholen en dergelijke. U zult willen wijzen op de be-
langen van de patiëntén van de ziekenhuizen, op de belangen van de
leerlingen van de school en ook op de belangen van de dokters en
de broeders en de zusters en de onderwijzers. Sommigen van U zul-
len wijzen op het algemeen belang dat in de knel dreigt te komen
als het bestuur van zulke verenigingen niet aan een reële controle is
onderworpen. Maar dan wil ik er wel op wijzen dat ook de contro-
le van een aktief leden-bestand geen enkele garantie geeft dat de zo
even genoemde belangen ook inderdaad worden behartigd. Het is
immers een controle door de leden en betreft de vraag of het doel
dat die leden door middel van de vereniging willen verwezenlijken
door het bestuur op naar hun inzicht juiste wijze wordt nagestreefd.
(.....)Democratisch is een vereniging inderdaad voor haar leden. Die
leden beslissen over hun belangen of hun ideële doeleinden. En de
verantwoording die het bestuur aan de leden aflegt impliceert in de-
ze zin een democratische controle. Maar die controle.is niet „demo-
cratisch" wanneer het om belangen en doeleinden van ànderen dan
leden gaat. De verantwoording van bestuur ook aan het meest aktie-
ve ledenbestand is geen verantwoording aan patiënten, aan leerlin-
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gen, aan dokters of onderwijzers, aan de verte~enwoordigers van de
algemene gezondheidszorg of van het algemeen onderwijsbelang".116

Het positieve geluid, dat de toenmalige staatssekretaris Kruisinga tijdens
de behandeling van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen liet horen 117 ten
gunste van de ziekenhuis-vereniging komt ons als uiterst merkwaardig
voor. Wij vonden een soortgelijke opinie in de literatuur nergens terug;
integendeel, de verenigingsvorm wordt herhaaldelijk als in deze onbruik-
baar gekenschetst.

Wij hebben de indruk, dat de staatssekretaris er naar aanleiding van
de nadrukkelijke vragen uit de Kamer om demokratisering van zie-
kenhuizen niet helemaal uitkwam en daarom naar de als demokra-
tisch te boek staande vereniging greep. Wij hebben hierboven aange-
toond, dat bij de ziekenhuis-vereniging niet het demokratisch ka-
rakter van het ziekenhuis in het geding is, maar dat van de vereni-
ging waarvan het ziekenhuis uitgaat.
Ook Maeijer trekt de juistheid van de uitlatingen van Kruisinga in
twijfel. Om verschillende redenen acht hij de verenigingsvorm niet
aangewezen voor het ziekenhuis. In de eerste plaats is noch naar hui-
dig noch naar komend recht dwingend vastgelegd dat aan de leden
der verenigíng bepaalde bevoegdheden toekomen zoals benoeming
en ontslag van het bestuur. Voorts vraagt hij zich af wie de leden
van de vereniging moeten zijn. Het is veelal het bestuur, dat nieuwe
leden voordraagt. „En zowel onder het huidig recht als onder het
regime van het nieuw BW is het mogelijk de toetreding van nieuwe
leden door een ballotagesysteem te bemoeilijken of geheel of ten
dele uit te sluiten. Tenslotte is het niet eenvoudig om de leek op
medisch gebied, de potentiële patiënt in deze ledenvergaderingen
een verantwoorde plaats te geven". 118
Soortgelijke bezwaren heeft Rosendaal. „Hoewel deze rechtsvorm
duidelijk wel een dualisme in haar organen-struktuur als uitgangs-
punt kent, t.w. het verenigingsbestuur tegenover de wetgevende al-
gemene ledenvergadering moet toch betwijfeld worden of de verde-
ling van bevoegdheden binnen de onderneming, het ziekenhuis, hier-
van een afspiegeling vormt. De moeilijkheid wie men als leden van
een als vereniging 'opererend' ziekenhuis moet aanmerken, is nog
nimmer op een originele en acceptabele wijze opgelost". lt9
Ook Phaff staat afwijzend tegenover de verenigingsvorm: „Veel
wijst erop dat deze organisatievorm niet meer optimaal functioneert.
De leden van de vereniging vinden de problemen te ingewikkeld, de
professionele functionarissen zijn deskundiger dan de leden en het
bestuur, de leden verschijnen niet meer op de vergaderingen, zij
voelen zich niet meer verantwoordelijk voor de organisatie". 1~

A1 wordt in het algemeen de stichting als de meest bruikbare rechtsvorm
voor het ziekenhuis aangemerkt - en de praktijk blijkt dit te bevestigen -
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wij achten haar, met name vanuit het oogpunt van demokratisering, even-
min geschikt.

Van der Grinten acht de stichting de meest aangewezen rechtsvorm
voor het ziekenhuis. Als hij zou zeggen: in ons huidig Nederlands-
recht het minst ongeschikt, zouden wij met hem mee kunnen gaan.
Zijn argument is echter, dat de stichting als kenmerk heeft dat winst-
bejag haar vreemd is (een kenmerk dat haar, zoals we zagen, niet van
de vereniging onderscheidt) terwijl hij aan het monistisch karakter
van de stichting voorbijgaat. 121

Maeijer maakt daar wel melding van. Hij onderkent ook wel de be-
zwaren ervan, maar amendeert de bestaande struktuur zodanig, dat
hij de stichting akseptabel maakt als rechtsvorm voor het ziekenhuis,
al spreekt hij dan van een stichting bijzondere stijl. Ook Maeijer
heeft kennelijk gezocht naar de meest bruikbare vorm in het be-
staande rechtssysteem: „De door mij geschetste bestuursstructuur
laat zich nog wel passen in de rechtsvorm van een stichting". 1~
Op zijn stichting bijzondere stijl komen wij hierna nog uitvoerig te-
rug.
Vanuit verschillende invalshoeken achten Teuns, Phaff en Rosen-
daal de stichting in haar huidige opzet evenmin geschikt waarbij
de laatstgenoemde twee met alternatieven komen, die elders onder-
werp van bespreking vormen. 1~

Wij menen te mogen stellen, dat noch de vereniging noch de stichting ge-
eigende rechtsvormen zijn voor het ziekenhuis.
Terwijl de theorie naar mogelijkheden zoekt, lijkt de praktijk de vraag of
er geen geschikte rechtsvormen zijn voor het ziekenhuis reeds te hebben
beantwoord: als zij er waren zouden zij ongetwijfeld zijn gebruikt.

Wij laten tot slot Veldkamp aan het woord, die de konklusies zoals

ook wij die zouden willen trekken, treffend samenvat: „Voor de in

het maatschappelijk leven steeds veelvuldiger voorkomende institu-

ties, die zich traditioneel van de verenigings- of stichtingsvorm be-

dienen is de rechtsvorm niet meegegroeid. Dit geldt sterk voor de

ziekenhuizen. Elementen die daarbij de aandacht vragen zijn het al-

gemeen karakter, de financiële grondslag, de externe en interne con-

trole. Wat het algemene karakter betreft zou men de ziekenhuizen

moeten zien als doelcorporaties. Er zijn aspecten aan de doelcorpo-

ratie ziekenhuizen die sterke overeenkomst vertonen met de in de

ondernemingsvorm gevoerde bedrijven. Voorts zijn er elementen, die

grote verwantschap hebben met overheidsbedrijven en functionele

publiekrechtelijke lichamen. Daarom zou een nieuw type rechts-

vorm, dat aan deze beide aspekten recht doet wedervaren, geconci-
~ ~ 124pieerd moeten worden . Wij stellen ons tot opgave om in e

volgende hoofdstukken aan het ontwikkelen van een dergelijke kon-
ceptie een bijdrage te leveren.
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NOTEN

1. Een uitvcerige literatuurverwijzing terzake van met name sociologiache publikaties over
organisatiea en organisatieleer laten wij hier achterwege. Wat op het ziekenhuis gerichte
studiea betreft zie o.a. J~J. Rohde, Soziologie des Krankenhausea, Stuttgart 1962;
P. Swertz, Rollenanalyse im Krankenhaus ( diss) gepubliceerd in het tijdschrift VESKA,
Jrg.1970; B.S. Georgopouloa. The community general hospital, New York 1962; Y. Nuy-
ens, Arts - patiëntenrdatics - een sociologische interpretatie, in: Tijdaduift voor sociale ge-
neeakunde 49 (1971) p.66 e.v. en p.98 e.v. en: idem, Naar een h~~mA~~~eríng van het zie-
kenhuis, in: Het Ziekenhuis 1(1971) p.366 e.v.
Enkele reante studiea over aociologiache vraagstukken in verband met gezondheidazorg:
Y. Nuyens, Sociologie en gezondheidazorg, Antwerpen 1969; E. Tellegen, Medische socio-
logie; een literatuurverkenning, Alphen a~d Ricjn 1970; R.M. Coe, Soáology of inedicáne,
New York 1970. P.C. Damen, Organisatie en technologie; een organisatie-sociologische
atudie van zwakzinnigeninri~tingen ( diss), Lochem 1972; C.W. Aakster, Sociologie rn ge-
zondheidszorg; beeld en toekomstbeeld, Groningen 1974.
In genocmde publikaties vindt men voldoende aanknopingspunten voor verdere ter zake
doende literatuur.

2. W.C.I.. van der Grinten, Collecdvering in het privaatrecht ( inaug.rede) Nijmcgen~Utrecht,
1957, p.4.

3. I.bwenateyn maakt bezwaar tegen het gebruik van de term orgaan. Hij geeft er de voor-
keur aan in dit verband te spreken van „instantie". Zie: Wezen en bevcegdheid van het
beatuur van de vereniging en de naamloze vennootsdiap, Zwolle 1959 p.88 e.v. Wíj vol-
gen de algemecn gebruikelijke terminologie.

4. De voorgaande passage is - soms letterlijk - ontleend aan Van der Grinten, zie Asser-Van
der Grinun, p.134 e.v.

5. F.J.W. I.ówenateyn, a.w., p.36 e.v.
6. Zie de uitvoerige beachouwing bij F J.W. I.ówensteyn, a.w., p.84 e.v.
7. Zitting 1973-1974, 11005, nr.l l, doorlopende tekst van Bcek 2, Nieuw B.W., p.2.
8. F.J.W. I.ówensteyn, De Wet tot aanpassing van het Nederlandse vennootschapsrecht aan

de „Eerste richtlijn", in: T.V.V.S. 14(1971) p.385 e.v., zie met name p.340~1.
9. Idem, p.341. ,
10. J.H.H. Hulsmann, De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsge-

breken en haar gezag van gewijsde (disa) Amsterdam 1935, p.l 1-17.
11. Zie F.J.W. L.ëwensteyn, Wczen en bevcegdheid van het beatuur van de vereniging en de

naamlou vennootschap, Zwolle 1959, p.90-93.
12. W.J.M. Noldus, Ongeldigheid van besluiten in de naamlou vennootschap (dias) Deventer

1969, p.19~20.
13. J.M. Polak, Inleiding tot het Nederlanda reditspersonenre~t, Groningcn 1960, p.48.
14. FtiJ.W. I.ówensteyn, a.w., p.90 e.v.
15. W.J.M. Noldus, a.w. met name p.45-47.
16. Idem, p.47 e.v.
17. Idem, p.55~6
18. F J.W. I.áwensteyn, a.w., p.117-119.
19. E.M. Meijen, Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetbock, Toeliditing, Eerrte gedee)te,

'a-Gravenhage 1954~1955, p.123. Zie voorta ook W.C.L van der Grinun en Y. Scholten,
De re~tspenoon; enkele vragen betreffende de regeling van de rechtspenoon in het nieu-
we Burgcrlijk Wetboek, preadvieun voor de Broedendiap der Kandidaat-notarissen 1956;
J.M. Polak, De rechtsperaoon in het nieuwe B.W., in: Dc Nederlandse Gemeente (1960)
p.553 e.v. Een uitvoerige literatuurwijziging is opgenomen in: Nieuw Burgerlijk Wetboek,
Devrnter ( loabl.ed.).

20. FtiJ.W. I.ówrnauyn, a.w., p.36.
21. FSJ.W. I.Swensteyn, Het beatuur en de raad van commiaaatisaen, in: een apeciaal aan de
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Europese N.V. gew{jd m~m...~ van De N.V.45 (1968) p.207 e.v., cit. p.207~8. In de hiez

volgende paasage wordt de term „dualiatiach" geiiitroduceerd in verbaad met de beatuurs-
organisatie. De dualiatisehe venua de monistiache batuunstruktuur apeelt in onu verde-

re beschouwingea een belangrijke rol. Wij merken dit op, omdat de term „dualiatiach"

eerder werd gehanteerd in verband met de ondernemingaaad. Daar ia ermee bedoeld tot

uitdrukking te brengen, dat de ondernemingsraad zowel orgaan van de onderneming

ia als belangenbehartigénd irutituut van de werknemen. Wij hopea, dat uit de kontekst,

waarin de term „dualiatisch" wordt gebruikt, gcnoegzaam blijkt in welkc zin zij ia bedoeld.

22. Zie A. Dalaaa e.a., Manuel des societés anonymea, régiea paz lea loia du 24 juillet 1966

et DEcret du 23 man 1967, Parijs 1967, p.110 e.v.

23. Van der Heijden-Van der Grinten, p.422.
24. P. Sanden, Voorontwerp voor een atatuut voor Europese naamlou vennootaà~appen,

Brusael, Commiasie van de Europeae Gemeenachappen, Serie Concurrentie 1967, nr.6.

Zie ook de bapreking hiervan in de N.V. 45 (1968) p.189 c.v.

25. Voorstel voor een atatuut voor Europeae naamlou vennootachappen, Brussel, supplemrnt
van het Bu(letin 8-1970 van de Europeae Gemeensduppen, Besproken in de N.V. 49

(1971) p.l e.v.
26. Zie orvx beaprekingvan de struktuurwet op p.27 e.v. Zic ook het specàale nummer van De

N.V., gewijd aan het wttsontwerp struktuurwet 48 (1970) p.109 e.v., met name J.G.

Rietkerk, De bevcegdheidavetdeling tusaen bestuur, raad van commissarisaen, algemene

vctgadering en ondernemingaraad (p.127 e.v.).
27. Met deu richtl(jnen wordt de harmonisatie van de vennootschapswetgeving in de E.E.G:

lidataten bcoogd. Zie voor de bespreking van de 5de Richtlijn: H.C~J.G. Jansaen, De atnik-

tuurrichtlijn voor de n.v., in: De N.V. 50 (1972) p.134 e.v.

28. Zie ook H.CJ.G. Janssen, a.w., p.134.
29. J.G. Rietkerk, a.w., p.130.
30. F~J.W. I.ëwensteyn, Het bestuur en de raad van commisaazisaen, in: De N.V. 45 (1968)

p.207 e.v., át. p.210.
31. J.B. Stolte, Taak en plaata van de medische staf in het zitkenhuis, in: Ons Ziekenhuis 26

(1964)p.259.
32. Zie voor een overzicht J.G. March en H.A. Simon, Organisaties (vert.) Amaterdam 1969,

p.43 e.v. Zie ook: W.G. Bennis, Bureaukratie en wat erna komt (vert.) in: Bureaucratie,

demoaatísering, werkoverlcg, Stichting maatachappij en onderneming, Scheveningen

1974, p.7 e.v.
33. Zie o.a. M. Weber, Wirtachaft und Gesellachaft, Tiibingen 1922 en M. Weber e.a., The

Theory of Social and Economic Organization, New York 1947.

34. Zie M. Weber, The Theory of Social and Economic Organization, New York 1947, met

name p.389 en ook A. Etzioni, p.85~6, Modern Oiganizations, ned. vert. De modeme or-

ganisatie, Utrecht~Antwerpen 1966, p.85~6.
35. A. Etzioni, a.w., p.83.
36. R. Presthus, Op weg naaz cen maatschappij van organisaties (vert.) Utrecht~Antwerpen

1966, p.37~8.
37. FJ.H.M. van der Ven, Het beroep van geneesheer: nog ateeds een vrij beroep? , in: De ge-

neesheer en het recht, Deventer 1968, p.77 e.v., átaat p.80~1. Zie ook: F~J.H.M. van der

ven, Het vrije beroep, Leiden 1956 en idem, De niouwe profeasies in de gezondheidszorg,

in: Sympoaium „Gezoadheidazorg en ziekenhuisweun in een venu~derende wereld".

Tilburg 1967.
38. A.L. Mok, Professie en arbeidsvoldcening, in: J. Berting en L.U. de Sitter e.a., Arbeids-

voldcening cn arbeidsbeleid, Utrecht~Antwerpen 1968.

39. Van der Ven verwijat naar: J.B. Stolte, De organiaatorische positie van de medische spe-

cialist in het Nederlandae algemene ziekenhuis, in: Nederlands Tijds~rift voor Genees-

kunde 27 januazi 1968, p.166 e.v., ook gepubliaerd in Het Ziekenhuisweun 41 (1968)

p.191 e.v.
40. FJ.H.M. van der Vcn, a.w., p.82.
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41. Over gezondheidscentra zie oa.: De inteme reladea binnen groepapraktijk en gezond-
heidacentrum, Nedcrlanda Huisartsen Instituut, Utrecht 1971; M.M. Siegenbeek van Heu-
kelom-De Boer, C.W. Aakstcr, C.P. Bruins cn R.A. de Widt, Invloeden bij de vorming van
groepspraktijken, c.q. gezondheidaccntra in Nederland, Nederlands Huisartsen Inatituut,
Utrecht 1973;J.W. Gruyters, Gezondheidszorg in opapraak, in Intermediair, jrg.9, 15 juni
1973 p.17 e.v, en 22 juni 1973, p.13 e.v.

42. R.H, van de Hoofdakker, Het bolwerk van de beterweters, Amsterdam 1970.
43. Idem, p.10.
44. H,J~J. Leenen, Planning rn continuiteit van de gezondheidszorg, in: Hct Ziekenhuis 2

(1972) p.134; J.A.C. de Kock van Leeuwen, Een voorbeeld ter lering? , in: Het zieken-
huis 2 (1972) p.400 e.v.

45. J.P. Teuns, Kanttekeningen bij het congres „Gezondheidszorg in een snel verdnderende
wereld" van de Koninklijke Maatschappij tot de Bevordering van de Geneeskunst, in:
Ziekenhuis in discussie, Amersfoort 1971, p.90 e.v. cit. p.92.

46. C.L.C. van Nieuwenhuiun, De arts: onttroning of abdicatie? (inaugurale rede) Utrecht
1971, citaten p.5 en 19~20.

47. A.H. van Leeuwen. De medische staf als orgaan van het ziekenhuis, in: Ons Ziekenhuis 32
(1970) p.146 e.v., citaat p.147. Zie ook: J.B. Stolte, Taak en functie van de arts in het
ziekenhuis, in: Ons Ziekenhuis 23 (1961) p.267 e.v.

48. J.B. Stolte, Arts en samenleving, in: Het Ziekenhuiswezen 41 (1968) p.191 e.v., citaat
p.192.

49. Idem.
50.. Idem, p.193.
51. Op het meningsverschil tussen Stolte en Vollebergh komen wij nog terug in paragraaf 5

van dit hoofdstuk, zic p.255 e.v.
52. J~J.A. Vollebcrgh, Kennis en macht, inaugurale rede, Nijmegen 1968, p.18-21.
53. In ontwikkeling, opstcllen uitgegeven ter getegenheid van het 25-jarig bestaan van het

G.I.T.P., Nijmegen 1974, p.50. Elders geeft ook Vollebergh er blijk van in het ongewisse
te verkeren over de uitwerking van zijn integratiekonceptie: „De traditionele organisatie-
vorm van het ziekenhuis: de geneesheer die zijn `officium nobile' uitoefent met daarnaast
het gasthuia, dat patiënten herbergt en verzorgt, is reeds lang verleden tijd. De nieuwe
vorm: de professionele organisatie waarin de medische behandeling - met behoud van een
relatieve autonomie op liaar eigen specifieke terrein: de behandeling van de individuele
patiënt - is geihtegreerd in een dienstverlenende organisatie, staat ons zeker nog niet dui-
delijk voor ogen". JJ.A. Vollebergh, Het ziekenhuisbestuur, in: Het Ziekenhuis, 1(1971)
p.63.

54. H~J. Leenen, Gezondheidsrecht - een poging tot plaatsbepaling, in: Medische bercepsuit-
cefening en bercepsaansprakelijkheid, Devcnter 1972, p.l e.v., citaat p.8.

55. C~J. Goudsmit, Volksgezondheid en recht; preadvies voor het Nederlands Congres voor
Openbare Gezondheidsregeling 1954, in: Volksgezondheid en recht, ~Jmuiden 1966, p.7
e.v. Zic verder over gezondheidsrecht o.m. R. Savatier, Traité de droit médical, Parijs
1956, Savatier spreekt van Medisch Recht: „1`étude des relations juridiques ou est enga-
gé le médi~er" en heeft daarmee dus een beperkter gebied op het oog. Voorts: A.Th.L.M.
Mertena, Gezondheidsrecht in het mediach curriculum, in: De geneesheer en het recht,
Devenur 1968, p.95 e.v.; H1JM1J. Leenen, Gezondheidsrecht, in: Sociale Geneeskunde:
een algemene inleiding, Utrecht 1972, p.109 e.v.

56. J.F. Rang, Patiëntenrecht (inaug.rede) Leiden 1973, p.14~5. Zie ook: idem, Patiënten-
recht en rechten van de patiënt, in: Medisch contact 29 (1974) p.1623 e.v. De American
Hoapital Aasociation heeft in ten twaalf punten tellende verklazing de rechten van de
patiënt geformuleerd, zie Het Ziekenhuis 3(1973) p.234 en ook P. Sporken, De arts in
dienst. Bilthoven 1973, p.39~40.

57- J.F. Rang, a.w. p.14. Zie ook de Syllabi voor het symposium „Re~t en onrecht in het
ziekenhuis", dat inhet kader van de univeraitairc leergang ziekenhuisorganisatie op 8 en 9
november 1974 in Groningen werd georganiseerd. Sprekers warrn B. Sluyters, A. Draais-
ma en W.B. van der Mijn.
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58. Zie o.a R. Savatier, Traité de droit médical, Parijs 1956; J.M.M. Macijer, De juridische

relatie tussen genecsheer en patiënt, in: De geneesheer en het tr~t, Deventer 1968; D.

van Eck, Het medische bercepsgeheim, in: De geneesheer en het recht, Deventer 1968,

p.57 e.v. A.C. Drogendijk, Mceilijkheden rondom het medisch bercepsgeheim, in: T. soc.

geneesk. 51 (1973) p.482 e.v.; J.F. Tordoir, Het verplicht dulden van medische behan-

delingen ( diss) Deventer 1969; J.M.M. Maeijer, Transplantatie van organen en het privaat-

redit in: Tijdschrift voor Privaatrecht 6(1969) p.153 e.v.; H.A.H. van Till-d'Aulnis de

Bourouill, Medischjuridische aspectrn van het einde van het menselijk leven, (diss) De-

venter 1970; A.A.M. van Agt, Het ziekenhuis en de eerbied voor het menselijk leven, in:

Juridische problemen in en rond het ziekenhuis, Deventer 1971, p.75 e.v.; J.F. Rang,

Juridische vragen rondom de euthanasie, in: Tijds~rift voor Ziekenverpleging 25 (1972)
p.300 e.v.; J.F. Rang, Patiëntenrecht, inaugurale rede, Leidrn 1973.

59. Noot van J.M.M. Maeijer onder H.R. 31 mei 1968, NJ 1968, 323 (Nubcer-arrest) Hof

Amsterdam 25 mei 1967, NJ 1968, 285 ( van der Hoist-arrest) en Hof's-Hertogenbosch

31 maart 1966 en 27 oktober 1966; NJ 1967, 19, VR 1967, 34 en 35, in: Ars Aequi 18

(1969) p.85 e.v., citaat p.95~96. Bij de tariefberekening wordt in de ziekenhuiswereld on-

derscheid gemaakt tussen all-in tarief alsook azts-in en arts-out tarief. Het all-out tarief be-

vat skchts de prijs voor de verpleging; alle overige kostrn worden per patiënt afzonderlijk

berckend. Bij het all-in tarief zijn ALLE kosten in de prijs begrepen. Bij het arts-in en arts-

out tarief is het medisch honorarium wél respektievelijk niet in de prijs begrepen. Zie hier-

over uitvoerig L. van der Meijden, Ziekenhuiseconomie, Lochem 1968, p.179 e.v.

60. Hier kan weer worden onderscheiden in het zogenaamde open en gesloten ziekenhuis. In

het laatste kan niet iederc zich aanmeldende arts patiënten behandelen, maar alleen de

specialisten die door het bestuur van het ziekenhuis, veelal op adviea van de medische

staf, zijn tcegelaten.
61. Zie ook J.M.M. Macijer, a.w. Maeijer wijst nog op andcre mogelijke konstrukties, bijvoor-

beeld een gemengde verhouding tussen ziekenhuis en spedalist, waarbij deu bepaalde ka-
tegorieën behandelt tegen een overeengekomen honorarium rn de overige werkzaamheden

ulfstandig en voor eígen rekening uitcefent.
62. J.F. Rang, a.w., bepleit om de overeenkomst, volgens welke de arts dc patiënt behandelt,

als afzonderlijk in ons burgerlijk recht te regelen kontrakt te gaan beschouwen. Met hem

achten wij het de mceite van het onderzoek waard of een dergelijke behandelingsovereen-

komst als bijzonder kontrakt in ons B.W. kan worden opgenomen. Zie over het „con-

trat médical" ( „une convention entrc un médián, d'unc part, un patient ou ses rcprésen-

tants, de 1'autre, par laquelle le médián accorde au patient, sur sa demande, des conseils
et des soins de santé") R. Savatier, a.w., p.211 e.v. Ook hij spreekt over een sui-generis kon-

trakt ( p.215).
63. Voor een instruktief schematisch overzicht van de aazuprakelijkheidsverhoudingen binnen

het ziekenhuis zie J.M.M. Maeijer, Aansprakelijkheid voor medische behandelingen bínnen

het ziekenhuis, in: Medisch Contact 29 ( 1974) p.525 e.v. overzicht p.527.

Over aansprakelijkheid van medici zie verder H.H. van Eyck en A~J. Verstegen, Arts en

Wet, Rechtskundige handleiding voor geneeskundigen, Haaríem 1939; L.D. Vorstman. De

aansprakelijkheid van de medicus voor beroepsfoutcn door hem of zijn helpers gemaakt,

Zwolle 1950; L.N. Marlet, Enige raakpunten tussen de medische praktijk en het leerstuk

der aansprakelijkheid, in: Schuld en verontschuldiging in de medísche praktijk, Roermond

1966; J.M.M. Maeijer, De juridische relatie tussen geneesheer en patiënt, in: De geneesheer

en het recht, Dtventer 1968; J. Vermeyden, Enige beschouwingen over de aansprakelijk-

heid van het ziekenhuis voor bercepsfouten van de aan het ziekenhuis verbonden medici,

Medisch Contact 24 (1969) p.453 e.v., 487 e.v. en 511 e.v.; J.M.M. Maeijer, De aansprake-

Gjkheid voor handelingen van een medisch team, in: Medische beroepsuitoefening en be-

rcepsaansprakelijkheid, Deventer 1972, p.51 e:v.

64. H.R. 31 januari 1919 inzake Lindenbaum-Cohen, W. 10365 m.o. Molengraaff, NJ. 1919,

p.161, W.P.N.R. 2564 m.o. E.M. Meijen.
65. Naar deze arresten is verweun in noot 59.
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66. Zie noot 59. Over de gedragslijn bij ongevallen en fouun in ziekenhuiun zie het rapport
van dc Commissie Ongevallen en Fouten van de Nationale Ziekenhuisraad uitgebracht in
1970, gepubliceerd in Het Ziekenhuis 1(1971) p.25, met een naschrift van de Landelijke
Specialiatenvereniging, idem p.31 e.v.; voorts het rapport van een gemengde studiekom-
missie bestaande uit vertegenwoordigers van de Federatie van Verettigingen van Verpleeg-
kundigen, de Geneeskundige Vereniging tot bevordering van het Ziekenhuisweun, de
Landelijke Specialisten Vereniging en de Nationale Ziekenhuisraad, waarvan de aanbeve-
lingen zijn gepubliceerd in Mcdisch Contact 29 (1974) p.599 e.v.

67. Zie bijvoorbeeld T. Koopmans, De begrippen werkman, azbeider en werknemer, (diss)
Alphen a~d Rijn 1962, p.235; W.C.L. van der Grinten, Het Ziekenhuis en zijn juridische
relaties met geneesheer en patiënt, in: De geneesheer en het recht, Deventer 1968, p.48;
J.M.M. Maeijer in zijn eerder aangehaalde voetnoot in Arts Aequi, p.95; F~J.H.M. van der
Ven, De aazd der arbeidsovereenkomst, Alphen a~d Rijn 1972; W.B. van der Mijn, Wette-
lijke regelingen voor bercepen in de gezondheidszorg, Deventer 1973, p.80 e.v. In het az-
rest van het Hof 's-Hertogenbosch van 31 maart 1966 (N~). 1967, 19) treffen we de vol-
gende rechtsoverweging aan: „dat (...) het Hof in dit verband reeds thans als zijn oordeel
te kennen wil geven, dat tussen een Ziekenhuis en een chirurg een arbeidsverhouding kan
tot stand komen in die zin, dat de chirurg zich tegen een tevoren bepaald loon verbindt
ten behceve van het Ziekenhuis operaties te verrichten en dat er tussen het Ziekenhuis en
de chirurg een gezagsverhouding bestaat waazaan niet afdcet, dat in dat geval de chirurg
de chirurg een ukere zelfstandigheid behoudt".

68. De inrichting van bedrijfsgeneeskundige diensten is geregeld in de Veiligheidswet 1934
(wet van 2 juli 1934, Stb.352). De oorspronkelijke us artikelen zijn bij wet van 25 maart
1971 ( stb.225) vervangen door een uitvceriger regeling, In artikel 20f van de Veiligheids-
wet wordt nu bepaald dat de erkenning als bedrijfsgeneeskundigc dienst onder meer kan
worden geweigerd als niet is voldaan aan nader bij algemene maatregel van bestuur te stel-
len eisen met betrekking tot de medische zelfstandigheid van de bedrijfsarts. Deze nieuwe
wettelijke bepalingen zijn overigens nog niet in werking getreden.
Over de bedrijfsarts ( en ook andere aspekten van de arts in dienstverband) zie P. Sporken,
De arts in dienst, Bilthoven 1973, m.n. p.68 e.v.

69. W.B. van der Mijn, Wettelijke regelingen voor bercepen in de gezondheidszorg, Deventer
1973, p.76.

70. J.M.M. Maeijer, Juridische vormgeving van de relaties binnen het ziekenhuis, in: Jnridische
problemen in en rond het zíekenhuis, Deventer 1971, p.23.

71. Zie o.a. J.M.M. Maeijer, eerder geáteerde annotatie in Ars Aequi (zie noot 59); H.A. de
Lange, Over bercepsverantwoordelijkheid, in het bijzonder van de verpleegkundige, in:
Het Ziekenhuis 1(1971) p.576 e.v.; J.F. Rang, Bercepsverantwoordelijkheid en recht, in:
Het Ziekenhuis 2(1972) p.36 e.v.; W.B. van der Mijn, a.w., p.199 e.v.; M, van Driel-Krol,
Taak, bevcegdheden en verantwoordelijkheid van verpleegkundigen en het rapport van de
StaatscommissieMedische Beroepsuitcefening, in: Medisch Contact 29 (1974) p.143 e.v.;
zie ook dit rapport zelf,'s-Gravenhage 1973, Voorts met name ook Advics inzake de ver-
antwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van verpleegkundigen en leerlingverplédgkun-
digen in de intramurale gezondheidszorg, uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid
en A4ilicuhygiëne door een werkgrcep van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid,
's-Gravenhage 1972.

72. Advies inzake de verantwoordelijkhcid en de aansprakelijkheid van verpleegkundigen in de
intramurale gezondheidszotg, Centrale Raad voor de Volksgezondheid, 's-Gravenahge
1972, p.6.

73. Idem, p.8. Op grond van artikel 1 van de Wet tot regeling van de uitcefening der Genees-
kunst van 1865 ( Stb.60) juncto artikel 456 Wetbcek van Strafrecht is zelfstandige uit-
cefening van de geneeskunst door anderen, dan degenen die daartce volgens de wet bevoegd
zijn, strafbaar. Zie H.R. 4 november 1952, NJ. 1953, 149.

74. Idem, p.l l.
75. J.F. Rang, a.w., p.22-28. Zie verder J.M.M. Maeijer, Aanaprakel~kheid voor medische
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handelingen binnen het ziekenhuis, in: Medisch Contact 29 (1974) p.525 en ook Hoofd-

stuk VI van het Rapport van de Staatscommiasie Medisdie Bercepsuitcefening, 's-Graven-
hage 1973, p.78 e.v.

76. De omschrijving is ontleend aan het Rapport van de Staatacommisaie Medische Beroepa-
uitcefening a.w., p.56.

77. Wet van 2 juli 1928, Stb.222.
78. W.B. van der Mijn, a.w., p.41.
79. Idem, p.203 e.v. Zie over het tuchtrecht voorts A.A.M. van Agt, Zijn nadere voorcieningen

op het gebied van het tuchtrecht en tuchtprocesrecht wenselijk? , Preadvies Nederlandse
Juristenvereniging 1971; B. de Gaay Fortman, Medisch Tuchtrecht, Zwolle 1947; D. San-
ders, De prakdjk van het medisch tuchtrecht, Deventer 1967; J.F. Rang, Medisch tucht-
recht in discussie, in: Soteria 12 (1968) p.85 e.v. en p.102 e.v.; W.B. van der Mijn, Het
tuchtrecht op de tocht, in: Medisch Contact 28 (1973) p.10 c.v. In dit verband kan nog
gewezen worden op het verband tusaen de aansprakelijkheídskwesties en de samenwer-
king van medis~e specialisten in besloten vennootschappen. Waar aansprakelijkheidsbe-
perking van kapitaalverschaffers een van de essentié7e kenmerken van de naamlou en be-

sloten vennootschap is zou het misverstand kunnen ontataan, dat medische specialisten
die in een B.V. samenwerkcn daarin ookbeperking van hun aansprakelijkheid ten opzichte
van de patiënt zouden zoeken. Ons inziens mcet onderscheid worden gemaakt tussen de
bercepsaansprakelijkheid, die zich niet laat beperken en het „ondernemers-risico".
Zie hierover de uiteenzettingen van W.B. van dcr Mijn, De naamlou vennootschap voor de
uitcefening van het medisch bercep, in: Medisch Contact 27 (1972) p.253 e.v. en p.1009
e.v., alsook E.A.A. Luijten, De B.V. als rechtsvorm ten dienste der vrije bercepen in Ne-
derland,in: De N.V. 52 (1974) p.21 e.v.; Medische specialisten in BV's; NZR-beleidainfor-
matie, in Het Ziekenhuis 3(1973) p.180~1.

80. Zie p.227 e.v.
81. Over de „brugfunktie" van het bestuur zie o.a. A.N. Versluijs, De structuur van de leiding

van een ziekenhuis, (Skriptie Cursus Ziekenhuisbeleid 1966-1967), in: I.P.Z., Orgaan van
het Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau, jrg. 1967, p.257 e.v. en p.289 e.v.; J~J.A.
Vollebergh, Het ziekenhuisbestuur, in: Het Ziekenhuis 1(1971) p.58 e.v.; J. Bergsma,
Notities over de funkties van het ziekenhuisbestuur, in: Het Ziekenhuis 1(1971) p.557 e.v.
Dit is slechts een grecp uit de vele publikatics over de topstruktuur van het ziekenhuis;

zie ook de publikaties waarnaar hierna verweun wordt.
82. JtJ.M. Maeijer, Naar een nieuwe juridische struktuur van het ziekenhuis, in: N~J.B. 48

(1973) p.1273 e.v., zie p.1275.
83. J,J.A. Vollebergh, a.w. p.63~64.
84. Zie ook J~).M. Maeijer, Juridische vormgeving van de relaties binnen het ziekenhuis, in: Ju-

ridische problemen in en rond het ziekenhuis, Deventer 1971, p.15 e.v., zie p.18. Verge-

lijk onze beachouwing over de struktuurwet, deel I, hoofdstuk I, paragraaf 5(p.274 e.v.).

85. Zie JtiJ.A. Vollebergh, a.w., p.64 en ook W.C.L. van der Grinten, Het ziekenhuis en zijn
juridische relaties met geneesheer en patiënt, in: De geneeshecr en het recht, Deventer

1968, p.43 e.v., p.44.
86. J j.A. Vollebergh, a.w., p.65.
87. JJ. van der Pcel, Taakverdeling en samenwerking tussen bestuur en d'~rectie, in: ons Zie-

kenhuis 28 (1966) p.117 e.v.; AJ.H. Thiadens, Democratisering in het ziekenhuis, in:

Ziekenfondsgids 26 (1972) p.204 e.v.
88. F J~J. Mertens zegt dit o.a. in een interview in A.Z:Magezine, uitgave ter gelegenheid van

het 60-jarig bestaan van het St. Antonius ziekenhuis, Utrecht, z.j. p.72;J. Bergsma, a.w.
89. Op een en ander komen wij hierna uiricerig terug, zie p.280 e.v.
90. H. Festen, De samenstelling van het ziekenhuisbestuur, in: Het Ziekcnhuis 5(1973) p.34

e.v.
91. CJ. Lammers en E.Th. Cassee, De directiemacàt, in: Het Ziekenhuisweun 41 (1968)

p.117 e.v., citaat p.119.
92. Zie ook de eerder gereleveerde literatuur in de noten 81, 82 en 84.
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93. Zie behoudens de eerder geciteerde literatuur, o.a. Graafland, De leiding van het zieken-

huis, in: Ons Ziekenhuis 29 (1967) p.54 e.v.; Langenhorst, De leiding van het ziekenhuis,

in: Ons Ziekenhuis 29 (1967) p.122 e.v.; Bakcn, De leiding van het ziekenhuis, in: Ons

Ziekenhuis 29 (I967) p.361 e.v.; Reitama, Is het gewenat dat in de directíe van ecn zieken-

huis een medicus en een verpleegkundige zitting hebben? in: Het-Ziekenhuisweun 42
(1969) p.198 e.v.; P.W. vaa der Heide, Ziekenhuiabestuur en maatschappij, in: Het Zic-
kenhuis 1(1971) p.561 e.v.; P.A. Zwaan, Is er een dokter in de zaal? in: Het Ziekenhuis
2(1972) p.457 e.v.; A.M.H. Struik, De zickenhuisdirectie, in: Het Ziekenhuia 3(1973)
p.532 e.v. tn een reaktie daarop van J.à3.Th. van Maanen, Verpleegkundige wfl in de direo-
tie, in: Het Ziekenhuis 4(1974) p.23~4. Wij z~jn ons ervan bewust, dat dit overzicht niet
volledig is.

94. Zie bijvoorbeeld A.H. van Leeuwen, De medis~e staf als orgaan van het ziekenhuis, in:
Ons Ziekenhuis 32 (1970) p.146 e.v.

95. Advies inzake de relatie~tussen ziekenhuis en specialist, Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, Verslagen, Advieun, Rapporten 1974, nr.24, Leidschendam 1974. Zie
ook: Medisch Contact 30 (1975) p.21 e.v.

96. Idem, p.17.
97. Zie oa A.H. van Leeuwen, a.w.; zie voorts de eerder aangehaalde werken van J.B. Stolte,

A.H. Wiebenga, J.M.M. Maeijer; J.B. Stolte, Taak en plaats van de medische staf in het
ziekenhuis, in: Ons Ziekenhuis 26 (1964) p.259 e.v.; J.C~). Burkens, De intercollegiale
toetsing van medische ziekenhuis arbeid, in: Het Ziekenhuisweun 35 (1962) p.359 e.v.
en idem, De functie van het moderne ziekenhuis, in: Ons Ziekenhuis 30 (1968) p.5 e.v.;
L. Kortbeek, De medische staf, in: Metabletica 48 (1970) p.321 e.v.

98. J.B. Stolte, Taak cn functie van de arts in het ziekenhuis, in: Ons Ziekenhuis 43 (1961)
p.267 e.v.

99. W.R. Casparie, G.F. Disse en A.F. Casparie, Kwaliteit en dcelmatigheid van het medische
werken in ziekenhuiun, z.pl. 1973, p.4.

100. Zie voor het onderscheid tussen de medische en organisatorische taak van de medische
staf o.a. A.H. van Leeuwen, a.w., J~).A. Vollebergh, Het ziekenhuisbestuur, in: Het Zieken-
huisbestuur, in: Het Ziekenhuis 1(1971) p.58 e.v.

101. Advies inzake de relatie tussen ziekenhuis en specialist, Leidschendam 1974, p.25.
102. Idem, p.26. De kursiveringen in het citaat zijn van ons.
103. Zie E.C.H. Marx en A.W.M. Teulings (red.), Samenspel van managers en specialisten~

Utrecht~Antwerpen 1969.
104. JJ.A.Vollebeigh, Kennis en macht, Nijmegen 1968, p.20. Waar Vollebergh integratie be-

pleit spreekt Stolte liever van een symbiose van bureaukratie en professie, een labiel even-
wicht van machten, zie o.a. J.B. Stolte, Taak en functie van de arts in het ziekenhuis, in:
Ons Ziekenhuis 23 (1961) p.267 e.v. en idem, Arts en samenleving, in: Het Ziekenhuis-
weun 41 (1968) p.191 e.v.; Idem, The problem of integrating the medical profession in
the organisation of the hospital, in: Tijdschrift voor Sociale geneeskunde 48 (197A) p.34
e.v. Dc „evenwichtaformWe" wordt ook aangehangen door buvoorbeeld L.MJ. Groot,
Management inziekenhuiun, in: Tijdschrift voor effidënt directiebeleid 39 (1969) p.494
e.v.

105. Een betrekkelijk willekeurige greep uit de opvattingen omtrent het dienstverband: Th.
Planten, Problemen rond het dienstverband van de klinische apecialist, in: Het Ziekenhuis
2(1972) p.82 e.v.; A.H. Wiebenga, Enkele aspekten van de plaats van de specialist in de
gezondheidszorg in het algemeen en in het ziekenhuiswezen in het bijzonder, in: Het Zie-
kenhuis 2(1972) p.79 e.v.; H. Festen in een interview in De Grcene Amsterdammer van
20 februari 1974 onder de titel: „We hebben het ziekenhuis tot iets onaantastbaars ge-
maakt"; Rapport van de Commissie Ziekenhuisbouw Tilburg, Tilburg 1971 met name
p.26-28 en 31; P,J.A. van Voorst Vader, De positie van de specialist in het ziekenhuis, in:
Medisch Contact 27 (1972) p.344 e.v.; K.L.T. Hcefnagels, Vrij beroep of dienstverband?
in: Medisch Contact 28 (1973) p.13 e.v.; P. Sporken, De arts in dienst, Bilthoven 1973,
J.B. Stolte verklaart zich tegen dienstverband van specialisten. In het kontaktorgaan van.
de Sticbting Het R.K. Gasthuis, de Gasthuiskrant van februari 1973, verklaart hij dat aldus
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nader: „Ik het penoonlijk de indruk, dat jc over het algemeen moet stellen, dat de spe-
cialiat in de huidigc situatie niet in dienst van het ziekenhuis mcet komen. En dat om vcr-
venchillende redenen.
De kanscn zijn namelijk grota dat hij zijn functie, zoals het nu is, beter vervult. Het is
ook weer niet zo, dat een dienstverband per sé nadelig zou moeten werken, maar de an-
dere kansen zijn voorlopig beter. Er ia iets tegen, omdat de dienaten van de apedalist als
het ware door een derde, de organisatie (het ziekenhuis), aan de patiënt worden aangc-
boden. Er is dan geen reditstreekse relatie mct de patiënt meer. Als gevolg daarvan valt
een deel van de prikkel weg om zic3i primair en d'uekt met het wel en wee van de patiënt
te vereenulvigrn. Voor de patiënt is het ook uitermate beLingrijk een claim op de specia-
list te hebben, en niet via een omweg, over een organisatie (.....) Dat de spedalist niet in
een gesalaritetde positie verkeert geeft hem ook duidelijk de mogelijkheid om zich in ho-
ge mate in te utten; hij krijgt loon naar werken. In diensrierband wil iedereen natuurlijk
ook daaruit de konsekwenties trekken. Hij zal dan niet meer dan 45 uur per week willen
werken. Er zullen dan heol wat meer specialisten nodig zijn; en die zijn er niet".
Het diensrierband van medische specialisten is een geliefkoosd onderwerp voor prcef-
schriftstellingen. Wij citeren er twee: „Medische speáalistrn die hun beroep uitoefenen
in ziekenhuiun doen dit veelal als vrije ondernemera, cn niet in diensrierband. Aan deu
situatie, die meer in het penoonlijk belang ís van de specialisten dan in dat van de patiën-
ten of van de NederLindse gczondheidszorg in het algemeen, dient zo spoedig mogelijk
een einde te worden gemaakt" (J.A. Battjes, Computation of set-up, longshore currents,
run-up and overtopping due to wind-generated wavea, 5 juni 1974, T.H. Delft).
„Indien de organisatie van de gezondhcidszorg in Nederland zou worden veranderd in die
zin, dat alle artsen in diensrierband wcrkzaam zijn, zou daardoor het verwachte over-
schot aan artsen verdwijnen" (A.J.P. Veerman, De Witte pulpa van de rattemilt, 7 juni
1974. Vrije Universiteit, Amsterdam). Over de juridische aspekten van het dienstverband
zie p.241 en de aangehaalde werken in noot 67.

106. Voor een soortgelijke opvatting, zij het vanuit een iets andere optiek benaderd zie: E. Dek-
ker, Therapeutisch gedrag en democratisering in het ziekenhuis, in: Het Ziekenhuis 2
(1972) p.450 e.v., met name p.455. Dekker verwijst naar Vollebergh, Het ziekenhuisbe-
stuur, in: Het Ziekenhuis 1(1971) p.58 e.v. en naar J.B. Stolte, Hospitals and the medical
profession, in: World Hospitals 6(1970) p.90 e.v. „Of nu de specialisten een diensrier-
band hebben met het ziekenhuis of niet, zij zijn een participant in de organisatie, evenals
verpleegkundigen, paramediá en administratieve functionarissen. Een dienstverband legt
hier meer de nadruk op, maar maakt geen principiëel venchil".

107. Zie FtJ.H.M. van der Ven, De aard der arbeidsovereenkomst, Alphen a~d Rijn 1972;
K.LT. Hoefnagels, a.w., J.M.M. Maeijer, Naaz een nieuwe juridis~e structuur van het
ziekenhuis, in: Nederlands Juristenblad 48 (1978) p.127S e.v. met name p.1280.

108. Advies inzake de relatie tussen ziekenhuis en specialist, Leidschendam 1974, p.46.
109. Onu atelling kan wellicht nog nader worden geadstrueerd aan de hand van de positie van

de verpleegkundige in het ziekenhuis. J.B. Stolte (zie o.a. Blik in de toekomst van het zie-
kenhuis, in: Het Ziekenhuis 2(1972) p.626 e.v. en Kritische aantekeningen bij het NedCr-
landse ziekenhuismanagement) meent dat de relatie verpleegkundige-patiënt een soortge-
lijke wordt als de relatie art-patiënt. Dat zal in de positie van de verpleegkundigen in het
ziekenhuis geen verandering hcevrn te btengen. Zij maken deel uit van de verplegings-
dienat, alleen hun professionele autonomie onttrekt zich aan de zeggenschap van het zie-
kenhuis.

110. H. Festen, De samenstelling van het ziekenhuisbestuur, in: Het Ziekenhuis 5(1975)
p.84 e.v., átaat p.38.

111. JJ.A. vouebergh, a.w. p.66.
112. J.B. Stolte, Kritische aantekeningen bij hct Nederlandse ziekenhuismanagement, tekst,

beschikbaar gesteld door de N.Z.R., z.pl. z.j.
118. J. van Maasvelt, Ziekenhuismanagement en specialisten, in: Medisch Contad 25 (1970)

p.701 e.v.
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114. Zie o.a. J.CJ. Burkena, De topatruktuur van het Nederlandse ziekenhuis, in: Ons Zieken-
huia 31 (1969) p.255, Zie ook J. van Mansvelt, a.w. p.703.

115. P.L. Dijken B. Wachter, Enkek aapecten van de vereniging in het (nieuwe)burgerlijk ncht,
preadvies voor dc Broedcrschap van Notarisxn 1972, p.5 e.v., átaten p.7.

116. Zie het verslag van de vergadering op 19 oktober 1972, waarin het in de voorgaande noot
vermelde preadviea werd behandeld, p.17.

117. Zie p.201.
118. J.M.M. Maeijer, a.w, p.17.
119. A.T.T. Rosendaal, a.w., p.562~3.
120. J.M.L Phaff, Het gesloten árkuit, in: Het Ziekenhuia 1(1971) p.70 e.v., citaat p.73.

Phaff verwijat daar ook naar E. Abma, Verenigingen in verleden, heden en tockomst,
Asun 1962.

121 W.C.L van der Grinten, Het ziekenhuis en zijn juridische relaties met geneesheer en pa-
tiënt, in: De geneeaheer en het recht, Deventer 1968.

122. J.M.M. Maeijer, a.w., p.20. (de kursivering is van ona), over de monistische oput zie p.16.
123. J.P. Teuns, a.w., p.92; J.M.L Phaff, a.w., p.74; A.T.T. Rosendaal, a.w. p.562~3. Zie voor

bedcelde alternatieven paragraaf 2 van het volgende hoofdatuk, waarin ook de stichting
bijzondere atijl van Maeijer aan de orde komt.

124. C.M~J. Veldkamp, in: Het Ziekenhuis 3(1973) p.42, waar onder de titel Spannings-

veld grceit tussen particuliere karalcter en publicke taak van ziekenhuis, venlag werd ge-
daan van de bijeenkomst tijdens welke dcze uitlating werd gedaan.
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HOOFDSTUK 2
ENKELE MOGELIJKHEDEN VOOR DE BESTUURSSTRUKTWR
VAN EN DE DEMOKRATISERING IN HET ZIEKENHUIS

1. Gedachtenbepaling
Alvorens eigen suggesties te doen met betrekking tot de bestuurlijke
inrichting van het ziekenhuis en een daarop afgestemde regeling van de
demokratisering, laten wij enkele voorstellen dienaangaande uit de lite-
ratuur en elders bestaande regelingen de revue passeren.

In de eerstvolgende paragraaf behandelen wij suggesties, die in de
juridische literatuur zijn gedaan ten aanzien van de bestuurlijke or-
ganisatie van het ziekenhuis. Het betreft met name nieuwe gedach-
ten, die in dit verband naar voren zijn gebracht. Daarna geven wij
een schets van de regeling van de medezeggenschap in Duitsland,
de Mitbestimmung. In Nederland wordt veel belangstelling aan de
dag gelegd voor de konceptie, die onze oosterburen hebben ontwik-
keld. Wij hebben deze medezeggenschapsregeling gekozen, omdat
onderdelen daarvan, die afwijken van de hier geldende regels, ons
bruikbaar lijken voor de toepassing in het ziekenhuis. Tenslotte be-
steden wij aandacht aan voorstellen, die beogen om gestalte te ge-
ven aan de invloed van patiënten, in het bijzonder aan de patiënten-
raad.

Eerder bakenden wij ons ten ein af door te stellen, dat wij de organisatie-
struktuur van het ziekenhuis slechts in onze beschouwingen betrekken,
voorzover deze van direkte betekenis is voor de bestuursstruktuur. De
inrichting van een organisatie heeft onmiskenbaar bestuurlijke aspekten.
Daarom willen wij enkele voorstellen ten aanzien van de organisatiestruk-
tuur van het ziekenhuis niet ongenoemd laten, al heeft de bespreking
niet meer dan een schetsmatig karakter.
Groffenl heeft gepropageerd het ziekenhuis te struktureren volgens de
beginselen van de entente-organisatie.

„Deze organisatievorm houdt in dat het totale werk van een bedrijf
zodanig wordt verdeeld, dat ieder lid der organisatie een terrein van
specialistische werkzaamheden krijgt toegewezen met het recht op
dit terrein zelfstandig te beslissen. De integratie van het geheel
wordt verkregen doordat de specialistische activiteiten gefundeerd
zijn in een gemeenschappelijke activiteit op een werkterrein waar
slechts groepsbesluiten kunnen worden genomen. Beide beslissings-
terreinen, het individueel-specialistische én het gemeenschappelijk-
algemene, vormen in hun samenhang de entente".2
Groffen betoogt, dat de „geledingen" van het ziekenhuis - als hoe-
danig hij noemt de direktie, de medische staf, de verpleegstaf en de
afdelingshoofden - volgens deze ententestruktuur kunnen worden
opgezet.
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Wij volstaan hier met de konstatering, dat, voorzover wij hebben
kunnen nagaan, in geen enkel ziekenhuis met dit model is geëxpe-
rimenteerd.

Elementen van de entente-gedachte vinden we terug in de projektorga-
nisatie,~ die in de literatuur geldt als de mogelijkheid om de nadelen
van hiërarchische strukturen te ondervangen. Toepassing van deze or-
ganisatievorm is ook voor ziekenhuizen bepléit.

De funktionele organisatie vormt de basis voor de projektorganisa-
tie. Per „projekt" wordt beoordeeld of dit in interdisciplinaire sa-
menwerking kan worden aangepakt. Een projekt is een op een een-
malig doel gericht en in verband daarmee begrensd proces van sa-
menwerking tussen personen van diverse hiërarchische niveaus. De
hiërazchie blijft een rol spelen: de „afdelingschef" bewaakt het kwa-
litatieve aspekt van de inbreng van de projektgroepleden, de „pro-
jektleider" is verantwoordelijk voor de doelmatigheid van het pro-
jekt, zowel naar de kombinatie van specialismen als naar de tijds-
duur en de kosten.4
Voor wat de toepassing van de projektorganisatie in het ziekenhuis
betreft wordt de illusie gewekt, dat zij het probleem van de inter-
aktie tussen professie en bureaukratie oplost: de rolidentifikatie
met óf de professionele óf de bureaukratische struktuur zou ontbre-
ken. De algemene koncepties, die wij in de literatuur aantreffen,
laten alle ruimte voor vragen, zo niet twijfels fen aanzien van de prak-
tische toepasbaarheid in ziekenhuizen. Het „produkt", dat het re-
ferentiepunt vormt voor de projektsgewijze aanpak, is de patiënt,
wiens gemiddelde verpleegduur omstreeks 16 dagen bedraagt. Elke
patiënt als projekt te zien lijkt ons een haast onmogelijke veronder-.
stelling. Wij gaan dan nog voorbij aan vraagtekens met betrekking
tot de verantwoordelijkheid en de beleidskodrdinatie.

Clade5 geeft in zijn dissertatie „Das kranke Krankenhaus" een boeiend
overzicht van recente struktuurhervormin~en in een negental Duitse zie-
kenhuizen.

Van enkele voor onze studie interessante koncepties geven wij hier-
onder de hoofdlijnen van de bestuurlijke (top)struktuur weer.
In een ziekenhuis in Miinchen zijn sinds 1971 de klasse-indeling
en daaraan inherente verschillen afgéschaft. Er is - naar Ameri-
kaans voorbeeld - een indeling gemaakt in „depaztementen", af-
delingen van 60 tot 100 bedden, die op hun beurt deel uitmakén
van grotere medische centra. Aldus wordt beoogd een persoonlij-
ker patiëntenbenadering te bewerkstelligen, terwijl tevens aan de
toenemende medische specialisatie kan worden tegemoet gekomen.
Tegelijk heeft een bestuurlijke konceptie haar intrede gedaan, die
door Clade wordt getypeerd als zelfbestuur. De topstruktuur ziet
er globaal aldus uit.
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De leiding van het ziekenhuis ligt in handen van. een direktorium en
een „Krankenhauskonferenz". Het direktorium, bestaande uit een
medisch en een beheersdirekteur, heeft qualitate qua zitting in de
Krankenhauskonferenz en fungeert als dagelijks bestuur. Verder ma-
ken de diensthoofden qualitate qua, vertegenwoordigers van de ge-
ledingen door verkiezing en de voorzitter van de personeelsraad uit
hoofde van zijn funktie deel uit van de Krankenhauskonferenz.
Een variant ap het Munchener „zelfbestuur" model vinden we in
Neumunster. Hoogste bestuursorgaan is een „Krankenhauskolle-
gium", bestaande uit 26 personen. Voorzitter is de medisch direk-
teur, die qualitate qua zitting heeft, evenals de beheersdirekteur,
leidende artsen, apotheker en verpleegkundigen en de voorzitter
van de personeelsraad (adviserende stem). Eens in de drie jaar wor-
den verder rechtstreelcs gekozen drie vertegenwoordigers van de ove-
rige artsen en drie vertegenwoordigers van het overig personeel. Daar-
naast is er een direktie bestaande uit een medisch direkteurs (twee-
jarige zittingstermijn; herverkiezing mogelijk), een beheersdirekteur
en een leidinggevend verpleegkundige (tweejarige zittingstermijn).
Er is een medische staf, die onder leiding staat van de medisch di-
rekteur en die niet alle specialisten bevat, maar slechts een door en
uit hen gekozen vertegenwoordiging.
Het zogenaamde Herdecker model bestempelt Clade als de meest
vérstrekkende struktuurhervorming. Zij stoelt op het ideologisch
uitgangspunt, dat alle ziekenhuismedewerkers gelijke rechten en ver-
plichtingen hebben. Er is geen hiërarchie, maar een horizontale
struktuur waarin koi7rdinatie en medebeslissingsrecht voorop staan.
Als wij ons tot de top beperken, zien wij een „Krankenhausleitung",
die met de bestuurstaak belast is. Zij bestaat uit 13 personen en
wordt samengesteld uit binnen elke geleding gekozen vertegenwoor-
digers. Van dit orgaan maakt deel uit de „Verwaltungsleiter" de
beherend direkteur. Naast de ziekenhuisleiding funktioneert er een
vertrouwensinstantie (Vertrauenskreis), bestaande uit 7 door alle
medewerkers rechtstreeks gekozen leden. Dit kollege behandelt
rechtspositionele aangelegenheden en treedt verder als een soort
beroepsinstantie op. Voor een beoordeling van dit model lijkt ons
een nadere kennisname van de grondgedachten en de uitwerking
noodzakelijk. Wij volstaan hier met het citeren van de konklusie
van Clade: „Ingesamt kann das Herdecker Experiment manche
Anhaltspunkte fur die Weiterentwicklung reformbedurftiger Kran-
kenhausstrukturen geben, aufs Ganze gesehen kann Herdecke wegen
seiner exzeptionellen Ausgangsbasis kaum als Modeli fur die Orga-
nisation des Krankenhauswezens der Zukunft angesprochen wer-
den".~
Tenslotte het ziekenhuis in Hanau. Ook hier komen eerder gesigna-
leerde elementen naar voren: geen klasse-indeling, kollegiale leiding,
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demokratische struktuur. Aan de top staat een „Kollegialorgan",
belast met de aanstelling en het ontslag van personeel en de regeling
van arbeidsvoorwaarden en honorering. Het bestaat uit 9 gekozen
leden: twee artsen, twee verpleegkundigen, twee vertegenwoordigers
van het overig personeel, twee vertegenwoordigers van de regionale
overheid en een patiëntenvertegenwoordiger. De direkteur, „Ver-
waltungsleiter", die een in hoofdzaak uitvoerende funktie heeft,
woont als adviseur de vergaderingen bij. De zittingsduur is twee jaar,
men kan eenmaal herkozen worden. Met het oog op de kontinui'teit
is er een rooster van aftreden. Opmerkelijk is de figuur van de pa-
tiëntenvertegenwoordiger. „Der Patientenvertreter ist kein Dauer-
patient, sondern eine qualifizierte Pers~nlichkeit, die aufgrund
ihrer Qualifikation und Unabh~ngigkeit in der Lage ist, die Interes-
sen der ~atienten, sei es nun ganz allein, sei es im Einzelfall,
gegenuber den iiberigen Mitgliedern der Krankenhausleitung zu
vertreten". Hij heeft een opschortend vetorecht. „Bei Meinungs-
verschiedenheiten bzw. bei Einlegung des Vetorechts seitens des
Patientenvertreters hat das leitende Kollegialorgan nach vier tagen
endgiiltig zu entscheiden".g

Het zou op zich al een studie waard zijn de hierboven weergegeven or-
ganisatorische koncepties nader te onderzoeken en onderling te vergelij-
ken. Uit de Duitse modellen zullen. met name Elementen, die aan de zelf-
bestuursgedachte beantwoorden, in ons laatste deel terugkomen. Wij
koncentreren ons nu op de bestuursstruktuur van het Nederlandse zieken-
huis en de mogelijkheden om van daaruit voorstellen voor demokratise-
ring te formuleren.

2. Suggesties met betrekking tot de bestuursstruktuur

Maeijer heeft in verband met de bestuursstruktuur van het ziekenhuis de
gedachte van een „stichting bijzondere stijl" geïntroduceerd. Met hand-
having van de formeel-monistische konceptie van de stichting, probeert
hij toch een dualistisch element in de bestuursstruktuur te brengen, het-
geen aan zijn suggesties een ambivalent karakter geeft.

Rechtsvormen, zo luidt zijn uitgangspunt, dienen niet een eigen,
ongrijpbaar, juristokratisch leven te leiden, maar moeten zich aan
de eisen van de evoluerende samenleving aanpassen. Het bestuur
van een ziekenhuis-stichting vergelijkt hij met de raad van kommis-
sarissen van de grote (struktuur)vennootschappen: beide hebbén
naast een toezichthoudende en adviserende ook een beleidsbepa-
lende funktie. De vergelijking gaat ons inziens maar zeer ten dele
op.
De beleidsbepalende funktie van de raad van kommissarissen van
grote vennootschappen gaat niet verder dan de goedkeuring van be-
langrijke bestuursbesluiten.9 Het ziekenhuisbestuur heeft nog steeds
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de algehele „konstituerende" leiding. De direktie is belast met de
dagelijkse leiding, zulks krachtens delegatie door het bestuur, gelijk
Maeijer ook opmerkt, en niet zoals bij de vennootschappen, recht-
streeks tengevolge van wetsbepalingen. Voorzover gedeelten van de
konstituerende leiding in de praktijk overgaan op de direktie, is dat
niet met het geldend recht in overeenstemming.1Q Tot hier toe wijkt
de visie van Maeijer op het topbestuur van het ziekenhuis niet noe-
menswaardig af van de hieromtrent heersende opvattingen.

Het nieuwe element, dat Maeijer inbrengt, is de toezichthoudende en ad-
viserende funktie van het ziekenhuisbestuur. De achtergrond hiervan is
de vormgeving van een zekere verantwoordingsplicht, die in de formele
stichtingsstruktuur niet of onvoldoende tot uitdrukking komt. Een en
ander vindt zijn uitwerking in medezeggenschap van verschillende zieken-
huisgeledingen in de samenstelling van het bestuur.

Naar analogie van de in de struktuurwet vervatte regeling inzake de
samenstelling van de raad van kommissarissen, stelt Maeijer voor de
aanvulling van ziekenhuisbesturen te doen plaatsvinden door ko~p-
tatie, met de „korrektie", dat direktie, medische staf en onderne-
mingsraad bij elke benoeming aanbevelingen kunnen doen, terwijl
laatstgenoemde twee organen een recht van veto hebben ten aanzien
van de benoeming van één bestuurslid.
Ons inziens ten onrechte doet hiermee een element van belangen-
vertegenwoordiging in het bestuur zijn intrede. Staf en onderne-
mingsraad moeten, aldus Maeijer, tenminste één ~ersoon in het be-
stuur weten, in wie zij een volledig vertrouwen hebben. Afgezien
van de vraag of via een vetorecht kan worden bereikt, dat de staf
en de ondernemingsraad een aolledig vertrouwen hebben in de zon-
der hun tegenwerking benoemde persoon, achten wij dit een wan-
kele basis, van waaruit het bestuur moet funktioneren. De bedoelde
twee bestuurszetels zullen ófwel een staf- respektievelijk werkne-
merssignatuur krijgen ófwel zich niet van de andere bestuurszetels
onderscheiden. In het eerste geval is er een bestuur met partijen,

met een vertegenwoordiging van belangen, die wij, evenzeer als
Stoffelsll afwijzen. In:-het tweede geval is de door Maeijer voorge-
stelde konstruktie zinloos.
Wij zijn van oordeel dat men hetzij elk element van groeps- of be-
langenvertegenwoordiging in het ziekenhuisbestuur moet mijden
hetzij, maar dan ook konsekwent, een systeem moet doorvoeren,
waarbij alle belanghebbenden in het ziekenhuisbestuur een stem
hebben. In de formule van Maeijer van een kollegiaal bestuur, moet
dit bestuur als geheel het vertrouwen genieten van degenen over wie
het het beleid voert.

In tweede instantie heeft Maeijer een alternatief genoemd, dat ons meer
aanspreekt.
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Via een soort regionale raad voor de volksgezondheid zou hij de poten-
tiële patiënt een zekere invloed willen toekennen op bestuursbenoe-
mingen, terwijl het individuele ziekenhuisbestuur aan een dergelijke raad
ook verantwoording zou kunnen afleggen.

„Vanuit bedoelde gedachtengang kan men ook tot andere variaties
komen, waarbij wordt gepoogd ook invloed toe te kennen aan de-
genen die een zeer groot belang hebben bij een goed bestuurde en
efficiënt werkende ziekenhuisorganisatie: de potentiële patiënt(en).
Men zou wellicht een aan een of ineerdere ziekenhuisorganisaties
(rechtspersonen) gebonden, plaatselijke of regionale raad kunnen
creëren (een ziekenhuisraad of - in breder verband - een raad voor
de volksgezondheid locale of regionale stijl) waarin naast de ver-
schillende geledingen van medewerkers binnen het ziekenhuis of de
ziekenhuizen en naast onafhankelijke deskundigen op het gebied
van de volksgezondheid, streekgebonden vertegenwoordigers van
diverse bevolkingsgroeperingen: werkgevers- en werknemersorgani-
saties, middenstands- land- en tuinbouworganisaties, kruisvereni-
gingeii etc. volgens een bepaalde formule zitting zouden kunnen heb-
ben. Aan een dergelijke raad zou een beslissende invloed kunnen
worden toegekend bij de benoeming van een of ineer leden van de
raad van beheer12 (of, indien er meerdere rechtspersonen bij be-
trokken zijn, de raden van beheer). Aan een dergelijke ziekenhuis-
raad of raad voor de volksgezondheid locale of regionale stijl, zou
door de raad van beheer ook verantwoording kunnen worden afge-
legd, in het bijzonder door behandeling van de jaarstukken en het
jaarverslag. Aldus zou een zekere verantwoording jegens het ver-
zorgingsgebied van ;het ziekenhuis plaatsvinden naast de interne
verantwoording die plaats moet vinden doordat de jaarstukken en
het jaarve'rslag ter bespreking worden overgelegd aan de onderne-
mingsraad en aan de medische staf".1~

In tegenstelling tot de indruk die Maeijer wekt, is zijn gedachte van een
regionale raad voor de volksgezondheid niet nieuw. In het kader van de
regionalisatie was daarover al eerder gesproken.

Enkele maanden voordat Maeijer zijn voorstel lanceerde, zag een
rapport van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid het licht,
dat in hoofdzaak aan een dergelijke regionale raad was gewijd. Wij
citeren uit de samenvatting van dit rapport: „Effectieve, functione-
le regionalisatie in de vorm van een indeling van ons land in reëèl
overzienbare gebieden, met als doel de totale gezondheidszorg daar-
binnen kritisch te beoordelen en in aansluiting hierop door bijstu-
ren, aanpassen en ombuigen geleideIíjk verbeteringen en vernieuwin-
gen aan te brengen, ziet de Raad als een mogelijke weg, waarlangs
de noodzakelijke wijziging zou kunnen worden bereikt. Daarbij
zal ook gestreefd moeten worden naar een doorzichtige structuur
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van de gezondheidszorg, alsmede naar meer samenwerking in het
besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De instantie, die
de opdracht zou moeten krijgen te streven naar een optimaal func-
tioneren van de gezondheidszorg in eerste aanleg binnen dat gebied,
wordt door de Raad aangeduid als Regionale Raad voor de Volksge-
zondheid. (.....) Voor het bereiken van de bovenomschreven doel-
stelling zijn cohrdineren en stimuleren binnen het raam van vrijblij-
vend overleg niet voldoende gebleken. Het mede leiding geven aan
de gezondheidszorg (.....) zal daarom dienen te worden toever-
trouwd aan een regionale raad voor de volksgezondheid, die over
voldoende wettelijke bevoegdheden beschikt om zijn taak onder
toezicht van het burgerlijk bestuur en onder passende democratische
waarborgen (w.o. beroepsmogelijkheden) te vervullen. Bovendien
zal door overleg bij alle betrokken personen en instellingen de over-
tuiging moeten worden versterkt, dat zonder loyale samenwerking
geen wezenlijke verbeteringen en vernieuwingen in de gezondheids-
zorg tot stand kunnen komen. De leden van de regionale raad kun-
nen worden gevonden in de kring van groeperingen en instellingen
werkzaam op het terrein van de volksgezondheid; de organisatíes
welke op breed terrein de belangen der bevolking behartigen en op
het gebied van de volksgezondheid een inbreng hebben; de lokale
c.q. gewestelijke overheid".14

Maeijer beveelt in het kader van de eerdergenoemde verantwoordings-
plicht tevens aan om strenge eisen te stellen aan de jaarstukken, die ex
artikel 23 van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen gepubliceerd moeten
gaan worden, alsook om de kontrole van een registerakkountant ver-
plicht te stellen.
De door hem geschetste bestuursstruktuur wil Maeijer haar juridische
neerslag laten vinden in een „stichting of rechtspersoon bijzondere stijl".

Hij stelt dat zijn konstruktie wel past in de rechtsvorm van een
stichting, maar dat de komplementaire eisen ten aanzien van be-
stuursbenoeming en eventueel jaarstukken door de wet zouden moe-
ten worden afgedwongen, doordat de voorwaarde zou worden ge-
steld, dat de goed te keuren statuten en~of reglementen op dit
punt de nodige voorzieningen inhouden.

Bij de verdere uitwerking van zijn visie op de intérne organisatiestruktuur
van het ziekenhuis blijkt Maeijer de ondernemingsraad en de medische
staf in bepaalde opzichten op één lijn te willen stellen.

„Aan de medische staf zouden - in aangepaste vorm - een aantal
bevoegdheden moeten toekomen die ook aan de ondernemingsraad
zijn toebedeeld: behalve het reeds behandelde vetórecht ten aan-
zien van de benoeming van één bestuurder en het recht tot bespre-
king van de jaarrekening, denk ik aan de bevoegdheid tot adviseren
over besluiten van directie of bestuur die diep ingrijpen in de zieken-
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huisorganisatie, met name wat betreft de medische gang van zaken.
Hierbij is onder meer te denken aan bouwkundige voorzieningen;
aanschaffing van belangrijke nieuwe apparatuur, organisatie en in-
richting van poliklinieken etc. Ook moet mijns inziens advies wor-
den gevraagd met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe spe-
cialismen, en het uitsplitsen van bepaalde specialismen in deelspeci-
alismen. Hierbij moet echter worden bedacht dat bestuur en directie
ook hun eigen verantwoordelijkheid bezitten ten aanzien van het
op een aan de moderne ontwikkelingen aangepast peil houden van
de kwaliteit van het medische werk binnen de ziekenhuismuren".15

De opvatting van Maeijer, dat de medische staf onder meer dezelfde funk-
tie zou moeten hebben als de ondernemingsraad in het ziekenhuis, ge-
tuigt ons inziens van een foutieve situering van de ondernemingsraad;
wij achten haar dan ook onjuist.

Maeijer lijkt, ons inziens ten onrechte, als uitgangspunt te nemen,
dat de Wet op de ondernemingsraden specialisten, die anders dan
op arbeidsovereenkomst in het ziekenhuis werkzaam zijn, nu een-
maal van vertegenwoordiging in de ondernemingsraad uitsluit. De
ondernemingsraad is een orgaan van de „onderneming" en behartigt
daarnaast de belangen van de medewerkers. Uitdrukkelijk worden
van vertegenwoordiging uitgesloten de bestuurder of de bestuur-
ders, doch één van hen is krachtens de wet lid en zelfs voorzitter.
Overigen, ook specialisten, behoren naar onze mening in de onder-
nemingsraad te worden gerepresenteerd. Niet alleen is daarmee het
belang van de instelling en het goed funktioneren van het overleg
gediend, maar ook voorkomt men dat er over en zonder een belang-
rijke groep medewerkers en hun optreden in het ziekenhuis zou wor-
den gesproken.
Men dient ons inziens de wet adekwaat te redigeren en niet de situ-
atie aan de voorschriften aan te passen. De medische staf dient naar
ons oordeel dan ook geen ondernemingsraadachtige zaken toebe-
deeld te krijgen. Het bestaan van twee overlegorganen van dezelfde
signatuur in één organisatie kan kompetitie in de hand werken en
goed overleg frustreren.

Als direkte reaktie op de hiervoor behandelde voorstellen van Maeijer
heeft Stoffels enkele gedachten naar voren gebracht omtrent de bestuurs-
struktuur van het ziekenhuis.

Evenals wij heeft Stoffels bezwaren tegen het systeem van gekoiri-
geerde kodptatie bij bestuursaanvullingen, dat Maeijer ten tonele
voert. „Het ziekenhuis is er voor de zieken. Hun belang wordt be-
hartigd door personeel en artsen. Zowel personeel als artsen hebben
bij de behartiging van deze belangen ook een eigen belang. Een
daarboven staande instantie die geen belang heeft is daarom gewenst,
maar dan moet deze instantie ook volstrekt onafhankelijk zijn van
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personeel en artsen, en dat is zij niet wanneer deze groepen invloed
op de verkiezing hebben".16
Wij verwijzen voor de verdere kritiek van Stoffels op de gedachten-
gangvan Maeijer naar zijn artikel en beperken ons tot zijn suggesties.

„Samenvattend", zo eindigt Stoffels zijn beschouwingen, „meen ik dat
de bestaande vorm van stichting of vereniging niet gewijzigd behoeft te
worden, maar dat een wet op de verzorgingstehuizen gewenst is die be-
paalt dat voor nieuwe instituten de Stichting de enige juridische vorm is;
dat in het bestuur een lid door de centrale overheid wordt benoemd, c.q.
uit bindende voordracht door de overheid opgemaakt; dat een zelfstan-
dige positie aan de directie geeft, onder toezicht niet slechts van be-
stuur, maar ook van een rijksorgaan; dat adviserende mogelijkheid biedt
aan directie en specialisten; dat voorschriften omtrent taak en verplich-
tingen van specialisten bevat, zowel tezamen (stafreglement) als indivi-
dueel (contract met het ziekenhuis) en dat voorschriften omtrent de
rechten en verplichtingen van het personeel bevat".17

Gebleken is reeds, dat wij niet met hem mee kunnen denken als het
gaat over de bruikbaarheid van de stichtings- of verenigingsvorm.
Voorts merken wij op dat de term „verzorgingstehuizen" mislei-
dend is; wij nemen aan dat Stoffels op instellingen van intramurale
gezondheidszorg doelt.
Het enige nieuwe element, dat Stoffels naar voren brengt is de be-
moeienis van de rijksoverheid. De overheid draagt zorg voor de fi-
nanciering, zo redeneert hij, dus heeft recht op kontrole en zelfs op
medezeggenschap ten aanzien van de besteding. Dit laatste zou wel-
licht zo zijn als de ziekenhuisdienstverlening uit de algemene midde-
len zou worden gefinancierd. De overheid heeft echter slechts rege-
lingen getroffen voor de financiering en voor de kontrole op het fi-
nancieel beheer volstaat het toezicht van het Centraal Orgaan Zie-
kenhuistarieven, terwijl daarnaast in een publieke verantwoording
wordt voorzien via artikel 23 van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen.
De door Stoffels bepieite rol van de overheid bij de benoeming van
een van de bestuursleden komt ons nogal omslachtig voor. Reeds
onder de huidige omstandigheden worden ziekenhuisbesturen ge-
acht hét „algemeen belang" te representeren. Als men daaraan toch
verder reliëf wenst te geven, ware eerder te denken aan een regiona-
le raad voor de volksgezondheid in de hierboven aangeduide zin.

Rosendaal oppert de gedachte om, met handhaving van de stichtings-
vorm, een scheiding aan te brengen tussen beleidskontrole en beleids-
vaststelling in het ziekenhuisbestuur. Hij stelt daartoe twee konstruk-
ties voor, die onderling alleen maar verschillen in de wijze waarop zij in
de stichtingsstruktuur zijn „ingepast". De poging om enig dualisme in de
stichtingsvorm te brengen leidt tot een orteigenlijk, zo niet onwettig ge-
bruik van deze rechtsvorm.
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De eerste konstruktie is - ook bij Rosendaal - geinspireerd op de
raad van kommissarissen bij grote vennootschappen.
Rosendaals voorstel behelst: „De instelling van een orgaan binnen
de ziekenhuisstichting, dat bekleed met de daartoe geëigende be-
voegdheden een beleidscontrolerende taak zou moeten gaan ver-
vullen. De raad van commissarissen, zoals wij deze in de vennoot-
schapssfeer kennen, zou op globale wijze voor het in te voeren be-
leidscontrolerend orgaan model kunnen staan. In deze opvatting
zou voor het bestuur van de ziekenhuisstichting, zoals we dat nu
kennen, geen plaats meer zijn: het bestuur van de stichting zou te-
gelijkertijd het directorium van de aan de rechtspersoon verbonden
instelling zijn".18 Op hetgeen Rosendaal ter verdere toelichting
zegt zullen wij, hoewel wij het op een aantal punten met hem on-
eens zijn, niet ingaan. Wij beperken ons tot het noemen van de
twee voornaamste bezwazen, die naar onze mening aan de kon-
struktie icleven.
Als het toezichthoudend kollege soortgelijke bevoegdheden heeft
als raden van kommissarissen bij grote vennootschappen (benoe-
ming en ontslag direktie, vaststelling jaarstukken, goedkeuring be-
langrijke bestuursbeslissingen) betekent dit, dat belangrijke be-
voegdheden zoals bepaling van doel en funktie van het ziekenhuis
en benoeming van specialisten bij een orgaan binnen het zieken-
huis„bedrijf" komen te liggen: de direktie of het tot direktie ge-
worden bestuur. Zoals wij nog uitvoerig uiteen zullen zetten, ach-
ten wij dat principieel onjuist. Voor het overige hebben wij, zoals
ook zal blijken, sympathie voor de gedachtengang van Rosendaal.
Het tweede bezwaar is er een van juridisch-formele aazd. De kon-
struktie betekent op zijn minst een geforceerde toepassing van de
stichtingsvorm. Rosendaal blijkt dat ook wel aan te voelen: „Hoe-
wel hiermee de organen-structuur van de N.V. dicht wordt bena-
derd, betekent dit, gelet op het soepele beleid van het Dep. van
Justitie in deze en het verder handhaven van de wezenlijke ken-
merken van een stichting mijns inziens geen ongeoorloofde over-
schrijding van de grens van het vennootschapsland". Het soepele
beleid van het ministerie inzake het afgeven van verklazingen van
geen bezwaar ten aanzien van vennootschappen rechtvaardigt ons
inziens het forceren van de stichtingsvorm niet.
De tweede konstruktie van Rosendaal ziet er als volgt uit: „Naast
de hierboven gegeven gedachte tot instelling van een raad van con-
trole en advies binnen de ondernemingsstructuur van de ziekenhuis-
stichting tesamen met de uitbreiding van de taakinhoud van de zie-
kenhuisdirectie, kan ook gedacht worden aan een zodanige verde-
ling van de bevoegdheden onder de bestaande organisatie binnen de
ziekenhuisonderneming, dat enerzijds bij de directie van het zieken-
huis de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding in samen-
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hang met de beleidsbepaling op korte en lange termijn komt te lig-
gen, en anderzijds het stichtingsbestuur de controlerende en advi-
serende taak krijgt te vervullen, waarover zojuist gesproken is. In
deze visie blijft het huidige ziekenhuisbestuur het bestuur van de
rechtspersoon, maar verliest het in feite de primaire verantwoor-
delijkheid voor de aan de rechtspersoon verbonden ziekenhuis-on-
derneming; deze komt dan in alle opzichten bij de ziekenhuis-direc-
tie te rusten, waazbij het bestuur een controlerende en adviserende
taak krijgt u'it te oefenen, waarin tevens is opgenomen de benoe-
ming van directie-leden".19
Deze konstruktie kent niet alleen het bezwaaz, dat ten aanzien van
de eerste konstruktie geld, maar is, zoals hiervoor herhaaldelijk
werd beoogd, bovendien in strijd met de stichtingsvorm.

In de hier gememoreerde suggesties, die vanuit juridische optiek zijn ge-
daan ten aanzien van de bestuursstruktuur van het ziekenhuis, vinden
wij nog eens een bevestiging van de tendens, die wij in het eerste hoofd-
stuk van dit deel signaleerden. Men bepleit allerwegen een dualistische
struktuur, zoals ook onze vennootschappen die kennen.

3. Een andere medezeggenschapsregeling: de Duitse Mitbestimmung

Op 19 januari 1972 trad in Duitsland het nieuwe Betriebsverfassungs-
gesetz in werking. Bespreking van deze wet in dit verband is daarom in-
teressant, omdat hij op bepaalde punten verder gaat dan onze Wet op de
ondememingsraden. Opvallend is overigens dat het Betriebsverfassungs-
gezetz wel oog heeft voor de bijzondere positie van non-profit organisa-
ties.~

Interessant is het, op te merken dat de Duitse wetgever bij de rege-
ling van de medezeggenschap niet uitgaat van de onderneming,
maar van het bedrijf. Vooraleer wij daaraan in het licht van onze
beschouwingen over de begrippen onderneming en bedrijf in het
tweede hoofdstuk van het eerste deel konklusies zouden willen ver-
binden, zouden wij de inhoud die de Duitse wetgever aan de ekwi-
valente begrippen geeft en zijn motieven om niet de onderneming
maar het bedrijf als uitgangspunt te nemen, nader moeten onder-
zoeken.
Het begrip Betrieb- wordt in het Betriebsverfassungsgesetz niet ge-
definieerd. Uit literatuur en rechtspraak valt de volgende omschrij-
ving te destilleren: „de organisatorische eenheid, waarin een werk-
gever alleen of inet zijn werknemers met behulp van technische en
immateriele middelen bepaalde azbeidstechnische doeleinden bij
voortduring nastreeft, die niet beperkt zijn tot bevrediging van zijn
eigen behoeften". Van Hasselt leidt hieruit af, dat ook organisaties
buiten het bedrijfsleven onder de definifie vallen.21
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De werking van de wet ten aanzien van deze organisaties wordt
echter beperkt door de zogenaamde Tendenzschutz. Voor organi-
saties met een ideëel doel zijn de medezeggenschapsbepalingen op
ekonomisch terrein grotendeels buiten werking gesteld, terwijl de
wet op godsdienstige gemeenschappen en hun charitatieve en op-
voedkundige inrichtingen in het geheel niet van toepassing is. „Ge-
volg van deze bescherming is, dat de BetrVG voor bijv. partikuliere
ziekenhuizen (.....) slechts beperkte gelding heeft, terwijl bijv. door
kerkgenootschappen opgerichte aiekenhuizen helemaal geen B.R.
(Betriebsrat) behoeven te hebbcn".~
Van het begrip „Arbeitnehmer" in de Duitse wet zijn wat meer
kategorieën uitgezonderd, dan bij ons ten aanzien van het begrip
„in de onderneming werkzame personen" het geval is. De belang-
rijkste kategorie is het hoger personeel, voorzover het krachtens
funktie en arbeidsovereenkomst de bevoegdheid heeft zelfstandig
werknemers aan te stellen en te ontslaan, algemene prokuratie
heeft of dergelijke.
We zien dat de Duitse wetgever wel rekening heeft gehouden met
de bijzondere positie van ziekenhuizen, of liever van non-profit-or-
ganisaties in het algemeen. De bevoegdheden ten aanzien van puur
ekonomische aangelegenheden zijn voor dergelijke organisaties bui-
ten toepassing verklaard. De motivering, die Van Hasselt geeft voor
de uitzonderingspositie van de non-profit organisaties spreekt ons
overigens niet zo aan. „Ratio van deze regeling is dat de wijze waar-
op dergelijke ondernemingen hun (ideëel) doel willen bereiken niet
beïnvloed mag worden door de Betriebsrat. De medezeggenschap
van de werknemers wordt ondergeschikt geacht aan de `Tendenz-
schutz'.2~
Voor wat betreft de vertegenwoordiging van de medewerkers in de
ondernemingsraad betekent het Duitse systeem voor onze proble-
matiek geen verbetering. Integendeel, in de kategorie werknemers
is ook nog een groep hooggeplaatste funktionarissen uitgezonderd.

Aan de Betriebsrat ontbreekt het dualistisch karakter, dat onze onder-
nemingsraad kenmerkt. De Betriebsrat bestaat namelijk alleen uit werk-
nemers en is dus uitsluitend vertegenwoordigend orgaan van de werk-
nemers.

Dit betekent niet dat in Duitsland het zogenaamde konfliktmodel
tot uitgangspunt is gekozen. De wetgever bepaalt nadrukkelijk, dàt
werkgever en werknemers „vertrauensvoll" moeten samenwerken.
Niettemin zullen sommige groeperingen in Nederland de Duitse
situatie als een voorsprong op de Nederlandse beschouwen.
Het feit, dat de Betriebsrat uitsluitend werknemersvertegenwoordi-
ging is, maakt het mogelijk dat zij met de ondernemer overeenkoms-
ten afsluit en dat zij het recht van initiatief heeft ten aanzien van

287



een aantal aan medebeslissingsrecht onderworpen beslissingen. Dit
laatste laat zich ons inziens ook denken voor de groep gekozen le-
den van onze ondernemingsraad. Als het eerste al zou passen in ons
stelsel van arbeidsverhoudingen, zou de ondernemingsraad tenmin-
ste rechtspersoonlijkheid moeten hebben.

De bevoegdheden van de Betriebsrat gaan, met name op sociaal terrein
beduidend verder dan die van onze ondernemingsraad.

Over deze bevoegdheden volgens het Betriebsverfassungsgesetz zegt
Van Hasselt het volgende:
„Tenminste eenmaal per jaar moet de werkgever in een onderne-
mingsvergadering verslag uitbrengen over het personeels- en sociale
beleid en over de economische toestand en ontwikkeling van de on-
derneming, voor zover althans daardoor bedrijfsgeheimen niet in
gevaar gebracht worden. (.....) Daarnaast vinden maandelijks bespre-
kingen plaats over economische aangelegenheden tussen de werkge-
ver en de economische commissie, die vervolgens de B.R. moet in-
formeren. (.....) De werkgever moet de jaarrekening toelichten in de
economische commissie, waarbij ook de B.R. betrokken moet wor-
den". Voor wat de in onze wet omschreven adviesbevoegdheid van
de ondernemingsraad ten aanzien van tarief- of andere beloningsre-
gelingen, maatregelen op het gebied van de opleiding, beoordelings-
systeem, hoofdlijnen van het aanstellings-, ontslag- en promotiebe-
leid en maatregelen op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk
werk betreft, geeft het Betriebsverfassungsgesetz de Betriebsrat,
met uitzondering van het bedrijfsmaatschappelijk werk, in alle ge-
vallen medebeslissingsrecht. Ten aanzien van de eerstgenoemde vier
onderwerpen heeft de Betriebsrat bovendien nog het recht van ini-
tiatief, terwijl zij met betrekking tot besluiten over aanstellings-,
ontslag- en promotiebeleid ook een vetorecht heeft. De omschrij-
ving van de diverse bevoegdheden gaat in het Betriebsverfassungs-
gesetz overigens verder en is gedetailleerder.
De onderwerpen, ten aanzien waarvan ~ij ons de instemming van de
ondernemingsraad vereist is worden in het Betriebsverfassungsgesetz
minder uitvoerig behandeld. Van Hasselt: „Inzake vraagstukken van
interne.bedrijfsorde en het gedrag van de werknemers, die in Neder-
land veelal in het arbeidsreglement worden .geregeld, heeft de B.R.
medebeslissings (incl. initiatief-)recht. Omtrent pensioenregeling
wordt in de BetrVG niets bepaald. T.a.v. winstdelings- en spaarre-
gelingen beperkt de BetrVG zich tot de constatering dat bezits-
vormende maatregelen d.m.v. een ondernemingsovereenkomst ge-
regeld kunnen worden. Voor werktijd- en vakantieregelen en maat-
regelen oF, het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne
bevat de BetrVG bepalingen die in grote lijnen analoog zijn aan art.
27, le lid sub c en d W.o.r., met dien verstande dat het medebe-
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beslissingsrecht van de B.R. ook initiatiefrecht omvat".24
Opgemerkt mag worden, dat het medebeslissingsrecht in het Betriebs-
verfassungsgesetz ook als zodanig geformuleerd is: „Der Betriebsrat hat,
soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgen-
den Angelegenheiten mitzubestimmen (.....)", zo bepaalt artikel 87
met betrekking tot een aantal sociale aangelegenheden.25 In de Wet op
de ondernemingsraden, zo betoogden wij eerder, is maar in een bepaald
opzicht sprake van medebeslissingsrecht en kan men eigenlijk beter spre-
ken van een soort vetorecht.

De Betriebsrat heeft overigens nog meer bevoegdheden. De werk-
gever moet de Betriebsrat tijdig inlichten over voorgenomen arbeids-
technische veranderingen - betreffende bouw of verbouwing van be-
drijfsruimten, technische installaties, het produktieproces, de in-
richting van werkplaatsen - en overleg plegen over de gevolgen
daarvan voor de werknemers. Naast de reeds besproken bevoegdhe-
den op sociaal gebied heeft de Betriebsrat nog medebeslissingsrecht,
inklusief recht van initiatief, inzake tijd, plaats en wijze van loon-
en salarisbetaling; invoering en toepassing van technische appara-
tuur, bestemd voor de kontrole op het gedrag of de prestatie' van
de werknemers; toewijzing en opzegging van woningen, die de on-
derneming ten behoeve van haar werknemers bezit alsmede de vast-
stelling van de algemene huurvoorwaarden; en de grondslagen voor
het „betriebliche Vorschlagwesen", wat wij als ideeënbussen en

dergelijke bestempelen.2s

In tegenstelling tot onze wet geeft het Betriebsverfassungsgesetz de
Betriebsrat ook een aantal bevoegdheden ten aanzien van maatregelen
jegens individuele werltr~emers.

De werkgever behoeft de instemming van de Betriebsrat bij iedere
aanstelling, positieverandering en overplaatsing van een werknemer.
Tegen ontslag kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend. De kri-

teria op grond waarvan instemming kan worden onthouden, respek-

tievelijk bezwaar kan worden aangetekend, zijn in de wet opgesomd.
Tevens wordt voorzien in een beroepsprocedure voor de werkgever
bij het arbeidsgerecht, wij zouden zeggen de kantonrechter. Naast
nog enkele ander bevoegdheden in deze heeft de Betriebsrat ook

het recht klachten van individuele werknemers te behandelen.
Een dergelijke indiv'~duele belangenbehartiging is aan onze onder-
nemingsraad vreemd. Zij zou met het huidig karakter van de ondér-
nemingsraad als overlegorgaan, waarin de werkgever en een werk-
nemersvertegenwoordiging elkaar ontmoeten, ook minder goed in
overeenstemming zijn te brengen.

Wij hebben ons bij de vergelijking van het Betriebsverfassungsgesetz met
de Wet op de ondernemingsraden bepaald tot het aanstippen van de be-
langrijkste verschilpunten en dan nog maar voorzover die de aard en be-
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voegdheden van de Betriebsrat respektievelijk de ondernemingsraad be-
troffen.

4. Demokratisering ten aanzien van de patiënt: een patiëntenraad?
Demokratisering heeft voor de ziekenhuispatiënt een andere inhoud dan
voor de ziekenhuismedewerkers.~ Het is moeilijk een zinvolle vorm te
vinden om de patiënt, zo hij dit al wil en kan, invloed te doen uitoefenen
op het bestuur van het ziekenhuis.

De Structuurnota Gezondheidszorg drukt zich voor wat de demo-
kratisering ten aanzien van de patiënt betreft voorzichtig uit:
„Democratisering in organisaties en bestuurlijke situaties speelt op
alle niveaus van de ,gezondheidszorg. Binnen de organisaties van
hulpverleningbetekent dit een adequate participatie van werkers in
de besluitvorming en een controlemogelijkheid van (potentiële)
patiënten. Door te streven naar een betrekken van de werkers en
wellicht ook (potentiële) patiënten bij de besturing van hulpverle-
ningsorganisaties zou een bijdrage aan deze vorm van democratie
kunnen worden geleverd".~
Van verschillende zijden is gewezen op de moeilijkheid om een goe-
de vorm van patiënteninvloed in het ziekenhuis te vinden. Rang
zegt hierover: „Collectief patiëntenrecht kan ontstaan uit acties
van en voor patiënten, zoals het patiëntencollectief en de verschil-
lende Nederlandse patiëntenverenigingen. Dergelijke acties zijn een
direct gevolg van een gevoel van machteloosheid over de als rechte-
loos aangevoelde positie van de individuele patiënt, met name in de
intramurale gezondheidszorg. Het betrekken van patiënten in orga-
nisatie en beleid roept echter tal van vragen op. Inspraak is alleen
zinvol als zij wezenlijk kan functioneren van de kant van de patiën-
ten. Daarvoor is nodig een langdurig verblijfin de inrichting, contact
met medepatiënten, inzicht in de organisatie en de verzorging".~

Als het gaat over de invloed van patiënten in het ziekenhuis wordt vaak
de patiëntenraad als oplossing naar voren geschoven. De meest uitge-
werkte konceptie daarvan troffen wij aan bij Thiadens.~ Nadere bestu-
dering brengt ons tot de overtuiging, dat hij met zijn weinig doordachte
schets de diskussies hieromtrent geen dienst heeft bewezen.

Uitgangspunt van Thiadens is de steeds verdergaande verzakelijking
en afstandelijkheid in de gezondheidszorg. Bij opname in het zie-
kenhuis is de patiënt aan ontreddering ten prooi. De huisarts is in
deze situatie de vertrouwensman bij uitstek. Hem ziet Thiadens dan
ook als koórdinator tussen ziekte-behandelaars en zieke-begeleiders
ten behoeve van de patiënt.
Bij opname in het ziekenhuis ervaart de patiënt eerst duidelijk zijn
hulpbehoevendheid en afhankelijkheid. Hij wordt uit zijn leefmilieu
gehaald, ondergaat allerlei routine-onderzoeken en behandelingen
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en verliest meestal heel snel zijn privacy. „Hij komt in aanraking
met deskundigen op allerlei gebied; hij kent vaak hun functie en
hun plaats in het geheel van het ziekenhuis niet. Hij wordt te dik-
wijls onnodig onkundig gehouden van de gang en de aard van het
onderzoek en~of behandeling. Hij is zijn eigen coi7rdinator. Hij ver
langt intens naar een vertrouwde medische deskundige in dit me-
disch wereldje: zijn huisarts".~1

„De goeden niet te na gesproken wordt nog teveel het geval behandeld
en te weinig acht geslagen op de elementaire rechten van de mens, zijn
recht om zichzelf te blijven, ook als zieke. Zolang deze mentaliteitsver-
andering nog niet volledig geintegreerd is tot in alle sectoren van het zie-
kenhuis, zou men over kunnen gaan tot het oprichten van patiëntenraden
en adviesraden".32

„De patiëntenraden zullen de belangen van de patiënt als mens be-

hartigen desnoods tegen de bestaande systemen van ziekenhuisorga-
nisatie in".
Over de samenstelling en bevoegdheden van de patiëntenraden is

Thiadens niet erg duidelijk. Als wij het goed interpreteren zal de di-
rekteur-geneesheer voorzitter zijn; verder zullen er van deel uitma-
ken de zuster van de opname, de hoofden van afdelingen en een

vertegenwoordiger van de ziekenhuisstaf. Voor de begeleiding van

ernstige gevallen moeten zo nodig een psycholoog en een geestelijke
deel uitmaken van de raad. In uitzonderlijke gevallen kan ook een

advokaat opgeroepen worden.
Of de huisarts nu wel of niet in de raad thuishoort is ons niet duide-

lijk. „De huisarts is de co~rdinator bij uitstek. Hij is degene die

rechtstreeks contact onderhoudt met de patiënt. De huisarts als

specialist in de relatie van patiënt - gezonde wordt bijgestaan door

twee teams. Eén team van deskundige specialisten die de ziekte als

zodanig behandelen, en daarnaast het team van zieke-begeleiders.
Ogenschijnlijk worden hierdoor nog meer lijnen geschapen, maar

in feite zal zijn coórdinerende functie tijdbesparend werken".~3
„Een medische deskundigheid achten wij noodzakelijk, zodat wij

de vraag discutabel willen stellen of oud-patiënten c.q. chronisch
zieken in een dergelijke raad zitting moeten hebben".

Na deze uiterst vage schets van de patiëntenraad zet Thiadens zijn kon-
ceptie op allerlei manieren op losse schroeven.

„Indien reeds voldoende communicatie in het ziekenhuis als zoda-

nig aanwezig is, hoeft deze raad niet frequent bijeen te komen. Zij

geniet door haar deskundigheid een volledig natuurlijk vertrouwen,

waardoor haar uitspraken als bindend aanvaard kunnen worden door

specialistenteam en patiënt, en het gevaar niet kan ontstaan dat zij

op enigerlei wijze als een soort ambtenarengerecht (? ) gaat func-
tioneren.
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Bovendien is dit model - patiëntenraad - ook niet als een protest
bedoeld tegen de artsenstand. Wij zijn ons bewust dat in feite een
groot deel van de patiënten de bevoogding (! ) niet kan missen.
Een zeker paternalisme (! ) zal voor bepaalde mensen onvermijde-
lijk zijn". Het vraagteken en de uitroeptekens zijn van ons.
,,..... en in vele ziekenhuizen zal datgene wat wij patiëntenraad ge-
noemd hebben, overbodig zijn of reeds in bestaande structuren ver-
wezenlijkt zijn. Wij kunnen ons ook voorstellen dat de patiëntenraad
soms fungeert als een commissie van toezicht. In enigae ziekenhui-
zen zullen patiëntenraden opgericht moeten worden, als daar om
welke redenen dan ook de humanisering van de gezondheidszorg
nog in de kinderschoenen staat. In andere ziekenhuizen echter zijn
de raden reeds overbodig, maar kunnen als waarborg de reeds on-

. dernomen pogingen schragen. In alle gevallen zullen de patiënten-
raden zichzelf overbodig dienen te maken, zo gauw de gewenste
mentaliteitsverandering bij verplegenden en artsen door veranderde
opleidingen tot stand is gebracht. Zolang kunnen zij tijdelijk - als
overgangsmaatregel - de mentaliteitsveranderingen bevorderen en
de elementaire rechten van de zieke waarborgen. Ten koste van al-
les moet het hospitalisatieproces geremd worden en de maatschap-
pelijke inspraak in de ziekenhuizen verhoogd worden".~

Thiadens gebruikt forse taal en laadt de verdenking op zich zijn ideeën
niet al te zeer doordacht te hebben.

De forse taal bezigt hij zowel ten faveure als ten detrimente van de
patiënt; zowel om arts en ziekenhuis te laken als om hen te sauve-
ren.
Allereerst zij opgemerkt, dat het begrip „patiëntenraad" op zich
misleidend is. De eerste associatie die wordt opgewekt is die van
„raad van patiënten".
Verder is, zoals reeds opgemerkt, de gehele konstellatie onduide-
lijk. Welke is de positie van de huisarts? Als degene die rechtstreeks
kontakt onderhoudt met de patiënt zou men hem in de raad plaat-
sen. Het feit, dat hij wordt bijgestaan door twee teams, doet juist
vermoe~den. dat hij solitair werkt. Wat is de relatie tussen de raad,
de huisarts en diens teams? Hoe moet men het zien, dat in feite de
gehele ziekenhuisorganisatie wordt gegroep~erd rond personen, die
daar niet toe horen en die ook een fundamenteel andere funktie
hebben?
En verder, wat doet de patiëntenraad nu precies? „De patiënten-
raad dient naar de mate waarin de zelfbeschikking van de patiënt
actueel afneemt en het gevaar van bevoogding erns~ig toeneemt,
enerzijds de belangen van de patiënt existentieel te behartigen, en
anderzijds het gevaar van bevoogding te signaleren". Dat zegt ons
niet zo geweldig veel. Hoe meet een team van direkteur-geneesheer,
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zuster van de opname, afdelingshoofden en een enkele specialist de
mate van zelfbeschikking van elke patiënt, wie signaleert de bevoog-
ding, die vaak de bevoogding moet zijn door de naaste kollega's?
De patiëntenraad kan ook als kommissie van toezicht fungeren.
Wanneer is dat het geval en in welke zin? Moeten we dan denken
aan de meldingskommissie van Maeijer of aan de klachtenkommis-
sie van Rang?
Het lijkt ons overigens een illusie dat patiëntenraden volgens het
„model" van Thiadens de belangen van de patiënt „desnoods tegen
de bestaande systemen van ziekenhuisorganisatie in" zullen behar-
tigen. Als dit al iiberhaupt in het belang van de patiënt zou zijn,
moet men iets dergelijks niet verwachten van een raad, welks voor-
zitter mede de leiding heeft van het ziekenhuis en welks „vaste"
leden allen, ziekenhuismedewerkers zijn.

Wat zal tenslotte de patiënt aan de patiëntenraad hebben? Hij komt er
zelf nergens aan te pas. Thiadens begint met de mondigheid van de patiënt
te bepleiten en zet hem vervolgens als hulpeloos in de hoek, om dan een
„patiënten"raad samen te stellen, waarin alle mogelijke „deskundigen"
zitten.

Immers: „een medische deskundigheid achten wij noodzakelijk, zo-
dat we de vraag discutabel willen stellen of oud-patiënten c.q. chro-
nische zieken in een dergelijke raad zitting moeten hebben". Thia-
dens zelf heeft de vraag al negatief beantwoord, want patiënten,
oud-patiënten noch chronische zieken kunnen doorgaans geacht
worden medische deskundigheid te bezitten. Sterker nog, in de raad
zitten maar twee personen, die aan deze kwalifikatie voldoen: de
direkteur-geneesheer, die er overigens waarschijnlijk niet op grond
van zijn medische deskundigheid in zit, en de vertegenwoordiger van
het specialistenteam. De vraag is overigens, waarom die medische
deskundigheid zo noodzakelijk is. Als wij Thiadens goed verstaan,
dient de patiëntenraad juist de strijd aan te binden met de „magiër-
status" van de medikus.s5
De patiëntenraad, zoals door Thiadens voorgesteld, achten wij on-
deugdelijk. Hij is geen „patiënten-"raad en hij is een onduidelijke
raad. Hiermee is overigens niet gezegd, dat bepaalde elementen uit
zijn gedachtengang, in een betere kontekst geplaatst, niet bruik-
baar zouden kunnen zijn.

Wij vinden de patiëntenraad nog bij enkele andere auteurs, maar dan het-
zij onvoldoende uitgewerkt hetzij ongeschikt bevonden om in ziekenhui-
zen de invloed van patiënten te kanaliseren.

Verhagen noemt de patiëntenraad als één van de mogelijkheden
voor verdere demokratisering van het ziekenhuisbeleid. Verder dan
dat komt hij echter niet.~ Donker van Heel en ook Krijger gewagen
in het kader van de inedezeggenschap van patiënten van een patiën-
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tenraad. Donker van Heel: „Ik zie een oplossing om geformaliseerde
inspraak van de actuele patiënten mogelijk te maken in het oprich-
ten van patiëntenraden, echter alleen in die situaties, waarin de pa-
tiënt gedurende langére tijd verblijft in de ziekeninrichting. In het
algemeen zal zulks het geval zijn in verpleegtehuizen, revalidatie-
centra etc., voor zover de psychosomatische gesteldlieid van de pa-
tiënten dat toelaat".~~ Krijger: „Het vormen van patiëntenraden
binnen de instelling, die als een bijzondere kommissie van de onder-
nemingsraad funktioneren, zal in de algemene ziekenhuizen, waar
de verpleegduur kort is, weinig kans van slagen hebben".~
De Jong tenslotte stuit ook op de praktische realiseringsmoeilijk-

heden en zoekt naar een alternatief: „Wil men een patiëntenraad,

dan zal het algemene ziekenhuis een beroep moeten doen op ont-

slagen patiënten. De vraag rijst dan, welke mensentypen zich voor

laatstbedoelde raad in het algemeen lenen en ook of deze raad zich

niet frequent moet vernieuwen om de raad van oud-patiënten niet

te doen verworden tot een raad van oude patiënten. Is het niet veel

meer van belang, dat ook ten aanzien van de patiënt het accent

wordt gelegd op de betekenis van de mondigheid? Moet men dan

toch weer niet aan de actueel onder behandeling zijnde patiënten

denken? Moet de mondigheid van deze patiënten wellicht geëffec-

tueerd gaan worden door het functioneel plaatsen van een deskun-

dige tussen arts en patiënt? ".~9
De aarzeling van De Jong ten aanzien van een raad van oud-patiën-
ten laat zich begrijpen; zijn vragen zijn terecht.
Hierna zal blijken, dat ook wij in deze richting denken, doch niet
aan een functionaris tussen de patiënt en de arts, maar aan een ver-
bindingsschakel tussen de patiënt en de ziekenhuisorganisatie.

Rechtstreekse invloed van de patiënt in het algemeen ziekenhuis wordt
in het algemeen moeilijk te realiseren geacht. Er zal dus een persoon of
instantie moeten zijn, die de stem van de patiënten bij het bestuur van
het ziekenhuis laat doorklinken.

Toen wij in het laatste hoofdstuk van het vorige deel spraken over
de demokratisering in het ziekenhuis, stelden wij vast, dat deze
voor de patiënt niet gestalte kan krijgen in de medezeggenschap via
de ondernemingsraad, zoals die voor de medewerkers is geregeld.
In demokratisering ten behoeve van de patiënten onderkenden wij
het aspekt van de behartiging van hun belangen, van vertolking van
hun stem bij de leiding van het ziekenhuis.
Evenals De Jong ziet Vollebergh weinig mogelijkheden voor direkte
patiënteninvloed. Ook hij legt het aksent op de belangenbehartiging.
Hij denkt daarbij niet een aparte funktionaris of instantie een rol

toe, maar juist degenen, die rechtstreeks bij de patiënten betrokken
zijn. „Tevens betekent het, dat de drie meest concreet bij de patiën-
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teribelangen betrokken instanties en groepen van personen: de sa-
menleving als geheel vertegenwoordigd door de overheid en de
particuliere organisaties, de aztsen en het verplegend en verzorgend
personeel, zich moeten realiseren dat zij bij de behartiging van de be-
langen van de patiënt hemzelf ook zullen moeten in'schakelen en zo
mogelijk activeren".`~ De eerste door Vollebergh genoemde invals-
hoek, die van de algemeen maatschappelijke invloed, laten wij hier
terzijde; daaraan wordt vorm gegeven door de maatschappelijke in-
breng in het bestuur. Het aspekt van belangenbehartiging door
ziekenhuismedewerkers achter wij interessant genoeg om met
een enkel citaat toe te lichten, hoe Vollebergh zich dat voorstelt.
„De tweede weg waazlangs de patiënt invloed op het beleid moet
kunnen uitoefenen, loopt via de behandelende arts. Zelfs indien
de patiënt niet of niet meer in staat is zijn eigen wensen te formu-
leren, kan de arts dat dikwijls voor hem doen, althans indien hij
tot een werkelijke communicatie met de patiënt komt". En even
verder: „Ten slotte wordt voor de patiënt een belangrijke ingang
tot het beleid gevormd door het verplegend en verzorgend personeel.
Zij hebben dagelijks contact met de patiënt, ook over aangelegen-
heden die in eerste instantie de behandelend arts ontgaan. Hét be-
hoort tot hun verantwoordelijkheid de aandacht te vestigen op die
behoeften van de patiënt en ervoor te zorgen dat een beleid wordt
gevoerd dat aan de patiënt recht doet". Vollebergh geeft hiermee
een mogelijkheid aan van vertolking van de stem van de patiënten
bij de leiding van het ziekenhuis, die zó voor de hand liggend is,
dat zij veelal over het hoofd wordt gezien, Bij onze eigen gedachten-
gang ten aanzien van de demokratisering in het ziekenhuis komen
wij hierop nog terug.

Aan het slot v,an deze terreinverkenning merken wij op, dat het juist de
korte verblijfsduur van de patiënt in het algemeen ziekenhuis en veelal
ook zijn lichamelijke en psychische toestand zijn, die het hem verhin-
deren aan een institutionele vorm van overleg deel te nemen. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat de mogelijkheden om in het kader van psy-
chiatrische inrichtingen en verpleegtehuizen voor langdurig zieken aan
een patiëntenraad gestalte te geven, aanmerkelijk positiever worden be-
oordeeld.

Tijdens een bijeenkomst van de sektie Psychiatrische Ziekenhuizen
van de Nationale Ziëkenhuisraad op 11 mei 1973 werd onder meer
ook over de patiëntenraad gesproken. Blijkens het verslag van déze
bijeenkomst was een oud-patiënt van mening, dat patiëntenraden
de hiërazchische strukturen binnen de inrichting benadrukken en de
scheiding van degenen die binnen en degenen die buiten het insti-
tuut zijn aksentueren. De algemene konklusie was echter, dat pa-
tientenraden een bijdrage kunnen leveren tot het oplossen van moei-
lijkheden „indien een horizontaliserings- of demokratiseringsproces
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op gang komt".41
Men dient goed te begrijpen,~at wij de hier bedoelde patiëntenraad
niet aanmerken als element van de demokratisering in eigenlijke zin;
de patiënten kunnen er immers geen aanspraak op maken uiteinde-
lijk mede het bestuur van de instelling te voeren. Het zijn aspekten
van demokratisering in ruime zin, die hier in het geding zijn: het
scheppen van ruimte voor behartiging van belangen en van mogelij k-
heden tot persoonlijke ontplooiing. In deze optiek laat zich invloed
van patiënten in psychiatrische instellingen en verpleegtehuizen door
middel van patiëntenraden zeer wel denken. Het betrokken zijn bij
patiëntenraden kan daarenboven nog een belangrijke therapeutische
betekenis hebben.
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HOOFDSTUK 3
EIGEN SUGGESTIES VOOR DE BESTUURSSTRUKTUUR VAN EN
DE DEMOKRATISERING IN HET ZIEKENHUIS

1. Gedachtenbepaling
Na onze bespiegelingen over besturen in het algemeen en over de bestuurs-
struktuur van het ziekenhuis willen wij, zo mogelijk met gebruikmaking
van suggesties uit de literatuur, die wij in het vorige hoofdstuk behandel-
den, nu eigen voorstellen formuleren voor de inrichting van het bestuur
van ziekenhuis en voor de daaraan te koppelen demokratiseringsmaatre-
gelen.
Daaraan voorafgaand willen wij in deze paragraaf een aantal uitgangspun-
ten formuleren, op basis waarvan wij onze gedachten verder uitwerken.
(a) I~e bestuursstruktuur moet zó zijn ingericht, dat de grootst mogelijk
garanties bestaan voor een zo goed mogelijke behandeling, verpleging en
verzorging van de patiënt.

Dit uitgangspunt vloeit rechtstreeks voort uit de hoofddoelstelling
van het ziekenhuis.
De essentie van de bestuursfunktie is het richting geven, het leiden
van de organisatie naar het gestelde doel. De inrichting van het be-
stuur dient dan zodanig te zijn, dat het deze funktie zo goed moge-
lijk waaz kan maken.

(b) Wij houden bij de inrichting van het bestuur van het ziekenhuis reke-
ning met de wenselijkheid dat de ziekenhuismedewerkers worden be-
trokken bij de vaststelling van het beleid, terwijl ook voor de gewenste
invloed van de patiënten vormen moeten worden gezocht.

De demokratisering in ziekenhuizen is het onderwerp van deze stu-
die. Dat zij een uitgangspunt vormt bij onze beschrijving van de be-
stuursstruktuur hoeft dan ook niet te verbazen. Het betrekken van
de medewerkers in een organisatie bij het beleid, dat over hen
wordt gevoerd zou men een maatschappelijk desideratum kunnen
noemen, gezien de nadrukkelijkheid, waazmee de Nederlandse wet-
gever de medezeggenschap in allerlei hiërarchisch gestruktureerde
samenwerkingsverbanden beoogt te bevorderen. Meer in het bijzon-
der in het ziekenhuis moeten ook de demokratiseringsmogelijkhe-
den voor de patiënten onder ogen worden gezien. Ook zij maken
deel uit van de organisatie, al nemen zij daarin in diverse opzichten
een andere positie in dan de medewerkers.

(c) De co-existentie van professies en bureaukratie in het ziekenhuis is
mede van invloed op de bestuurs- maar vooral ook de organisatiestruk-
tuur van het ziekenhuis. Voorzover de bestuursstruktuur de „symbiose"
tussen beide kan bewerkstelligen of bevorderen, is dit een uitgangspunt
voor de inrichting van het bestuur.
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Eerder is gebleken, dat de positie van de professionalisten in de zie-
kenhuisorganisatie van wezenlijk belang is voor het inrichten van
het bestuur. Wij hebben hieraan in het eerste hoofdstuk van dit deel
beschouwingen gewijd en gaven daar ook onze eigen visie weer. Te
trachten professie en bureaukratie te integreren is náar onze mening
pogen het onverenigbare te verenigen.
Het optreden van medische specialisten in het ziekenhuis kent ech-
ter naast professionele aspekten ook elementen van funktioneren
als onderdeel van de ziekenhuisorganisatie. Voor wat die elementen
betreft is „funktionele integratie" van de specialisten mogelijk. De
professionele autonomie zal echter onder alle omstandigheden in-
takt moeten blijven.

(d) Een goede bestuursstruktuur wordt gekenmerkt door een juiste ver-
deling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Die „juistheid"
heeft het oog op zowel de doelmatigheid als de juridisch vereiste duide-
lijkheid.

De bestuursstruktuur bepaalt mede het grondpatroon van de orga-
nisatie. Besturen betekent leiding geven, waaraan bepaalde bevoegd-
heden inherent dienen te zijn. Met bevoegdheden korresponderen
verantwoordelijkheden. Voorzover deze het bestuur betreffen, die-
nen zij in de bestuursstruktuur verankerd te liggen.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden spelen niet alleen ten aan-
zien van beleid, maar ook ten aanzien van de uitvoering daarvan.
Afbakening daarvan is ook van groot belang; deze is echter meer
verweven met de organisatiestruktuur. Men zou kunnen zeggen dat
de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden een graad-
meter is voor de doelmatigheid van de organisatie. Zij betekent
voor de jurist hef stramien, aan de hand waarvan hij de organisatié
kan ontleden en kan plaatsen in het rechtssysteem. Aldus worden
door de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden me-
de bepaald de rechtmatigheid en geldigheid van handelen en beslui-
ten, de aansprakelijkheid en meer van dergelijke juridisch relevante
vraagstukken.

(e) De bestuursstruktuur dient erin te voorzien, dat verantwoording
wordt afgelegd, zowel intern als extern.

Een bestuur draagt beleidsverantwoordelijkheid tegenover degenen
met behulp van wie het het organisatiedoel tracht te verwezenlijken.
Het mag een „beginsel van behoorlijk bestuur" heten, dat ten op-
zichte van dezen dan ook verantwoording wordt afgelegd. Het lijkt
ons juist dat mét de inrichting van het bestuur wordt geregeld, dat
deze verantwoording regelmatig wordt gegeven. De relatie tussen
bestuursstruktuur en medezeggenschap speelt ook hier een rol.
Aan zijn public uiility karakter is het ziekenhuis verplicht om ook
naar buiten verantwoording af te leggen.
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Het ziekenhuis, en daarmee het ziekenhuisbestuur, draagt ten op-
zichte van de gemeenschap verantwoordelijkheid voor het peil van
behandeling, verpleging en verzorging.

(f) Het is een vereiste van goede organisatie, dat bij de inrichting van het
bestuur rekening wordt gehouden met de efficiency.

De eis van efficiency, die aan elke organisatie kan worden gesteld,
krijgt in het ziekenhuis een extra aksent, omdat het ten behoeve
van de gemeenschap funktioneert en wordt gefinancierd uit bijdra-
gen van de overheid, maar meer nog rechtstreeks van de potentiële
patiënten. Als kwasi-kollektieve voorziening, zoals De Jong de ge-
zondheidszorg noemt,l is het ziekenhuis verplicht zo efficient mo-
gelijk te werken. Illustratief voor de gevoeligheid van dit punt is de
publiciteit, die de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg aan-
houdend krijgt.2

(g) Ons laatste uitgangspunt is, dat een dusdanige struktuur wordt ont-
wikkeld, dat althans de mogelijkheid aanwezig is tot verwezenlijking
ervan in de praktijk.

Het heeft weinig zin strukturen uit te denken, waarvan bij voorbaat
vaststaat, dat zij niet verwezenlijkt kunnen of zullen worden. Bij
het formuleren van onze voorstellen houden wij het oog mede ge-
richt op de praktische toepasbaarheid ervan.

Gewapend met deze uitgangspunten wagen wij ons nu aan de beschrij-
ving van de bestuursstruktuur van het ziekenhuis, zoals deze naar onze
mening het beste zou kunnen zijn. We nemen daarbij de bestaande struk-
tuur als vertrekpunt. De ontwikkelingslijnen met betrekking tot het zie-
kenhuisbestuur bieden voldoende aanknopingspunten om zich te laten
doortrekken.

2. De bestuursstruktuur
In onze opzet gaan wij, in tegenstelling tot de geldende situatie, uit van
een dualistische bestuursstruktuur van het ziekenhuis. Dat wil zeggen,
dat er twee organen worden onderscheiden, waarvan het ene het bestuur
voert en het andere het toezicht uitoefent op dit bestuur. Deze organen
noemen wij zespektievélijk direktorium en raad van toezicht.

Het meest wezenlijk verschil tussen de huidige bestuurlijke inrich-
ting van het ziekenhuis en de door ons voorgestelde struktuur is ge-
legen in het feit, dat daaraan niet het monistische, maar het dualis-
tische stelsel ten grondslag ligt. Dit betekent een gelijkschakeling
met de bestuursorganisatie van ondernemingen volgens het Neder-
landse en Europese vennootschapsrecht. Wij kunnen .deze parallel
nog verder doortrekken. Het toezichthoudend orgaan willen wij
namelijk belast zien met enkele bevoegdheden, die de mogelijkheid
geven het bestuursbeleid te beinvloeden. Bij raden van kommissaris-
sen van (grote) vennootschappen is hieraan gestalte gegeven in de be-
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voegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan, de jaarreke-
ning vast te stellen en belangrijke nader genoemde bestuursbesluiten
vooraf goed te keuren. De bevoegdheden van de door ons gedachte
raad van toezicht gaan nog verder: behalve benoeming~ontslag van
direktie en ook de specialisten denken wij deze raad de uiteindelijké
beslissing toe inzake doelstelling en funktie van het ziekenhuis. Een
en ander wordt hierna verder uitgewerk"t.

Het besturen van een ziekenhuis vergt specifieke deskundigheid en voort-
durende aandacht. Wij zijn dan ook van mening dat het ziekenhuisbe-
stuur een beroepsmatig en kontinu karakter dient te hebben.

In termen van de huidige struktuur verLaald zal de direktie met het
bestuur moeten worden beíast; wat nu bestuur heet, zal het bestuurs-
beleid kontroleren. Het beleid wordt professioneel bepaald, het toe-
zicht wordt uitgeoefend door het orgaan, dat een brugfunktie ver-
vult tussen maatschappij en ziekenhuis. Dit betekent, althans zeker
formeel, een verschuiving van bevoegdheden en de daaraan inherente
verantwoordelijkheid.

Aan de medezeggenschap van de ziekenhuismedewerkers wordt in onze
opzet gestalte gegeven in een instellingsraad.

Wij onderkennen in het ziekenhuis derhalve drie organen: Het di-
rektorium, de raad van toezicht en de instellingsraad. De gekozen
terminologie behoeft enige tóelichting. Het orgaan, bij hetwelk het
zwaartepunt van de bestuursfunktie komt te liggen kan men aller-
lei benamingen geven, zoals bestuur, direktie, raad van bestuur,
raad van beheer en direktorium. De term raad van beheer is te eng,
de termen bestuur, raad van bestuur en direktie werken verwarrend
in verband met de bestaande konstellatie. Dit geldt in zeker opzicht
ook voor ~íe term direktorium: er zijn ziekenhuizen waarin met die
term het regelmatig overleg tussen direktie en hoofden van dienst
wordt aangeduid.
Voor de term raad van toezicht laten zich ook andere mogelijkhe-
den denken. Alhoewel zijn funktie zich niet louter tot een toe-
zichthoudende beperkt, houden wij, ook al bij gebrek aan betere
alternatieven, deze benaming aan omdat zij de funktie van het be-
doelde orgaan in het kader van de dualistische bestuursstruktuur
het beste weergeeft.
Voor de betiteling van het medezeggenschapsorgaan zijn ook meer
mogelijkheden: ziekenhuisraad, (centraal) overlegorgaan,instellin~s-
raad. Een term, die het element overleg bevat, miskent de verder-
gaande funktie, die wij dit orgaan toedenken. Over het bezwaar van
de te duchten verwarring van de term ziekenhuisraad met een or-
gaan als de Nationale Ziekenhuisraad valt nog wel heen te komen;
wij reserveren de term echter voor een andere konceptie van de be-
stuursstruktuur van het ziekenhuis, die in het derde deel aan de orde
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komt en kiezen hier voor de neutrale term instellingsraad. De zie-
kenhuismedewerkers delen wij in in drie geledingen: de medische
dienst, die men ook de behandelingsdienst zou kunnen noemen, de
verplegingsdienst en de sektor van de verzorgings- en voorwaarden-
scheppende diensten, aangeduid met het verzamelbegrip overige
diensten. Deze indeling weerspiegelt min of ineer de verschillende
aspekten van de ziekenhuisdienstverlening: de behandeling, de ver-
pleging en de verzorging. Aangezien onze blik voornamelijk gericht
is op de topstruktuur van het ziekenhuis, zullen wij aan de positie
van de diensten niet afzonderlijk aandacht besteden.3
Het zal opgevallen zijn dat de medische staf niet als orgaan van het
ziekenhuis is genoemd. Dat en waarom wij de medische staf niet
als zodanig beschouwen, hebben wij in het eerste hoofdstuk van dit
deel reeds toegelicht.

De door ons gedachte bestuursstruktuur van het ziekenhuis kan als
volgt kort worden geschetst. Het direktorium is belast met het bestuur
van het ziekenhuis. Het stelt gegeven de doelstelling en funktie van het
ziekenhuis, het algemene beleid vast en heeft ook de dagelijkse leiding
en het beheer van de instelling. De verschillende ziekenhuisdiensten heb-
ben bij de beleidsvoorbereiding een belangrijke stem en zijn voorts met
de uitvoering belast. Het direktorium legt aan de diensten verantwoor-
ding af over het gevoerde beleid. Het doet dit ook aan de raad van toe-
zicht, die naast zijn toezichthoudende en raadgevende funktie de doel-
stelling en funktie van het ziekenhuis bewaakt en de leden van het direk-
torium en de specialisten benoemd.
2.1. Het direktorium
Het direktorium is belast met het bestuur van het ziekenhuis. Het is zijn
taak, om binnen de uiteindelijk door de raad van toezicht te bepalen
doelstelling en funktie van het ziekenhuis en met inachtneming van de
bevoegdheden van deze raad en van de instellingsraad, het algemene be-
leid in al zijn onderdelen vast te stellen, zorg te dragen voor de uitvoe-
ring en kontrole daarop uit te oefenen.

Op het principe, dat het direktorium in het ziekenhuis het „hoogste
orgaan" is, met alle bestuursbevoegdheden is bekleed, worden twee
uitzonderingen gemaakt: de uiteindelijke bepaling van doelstelling
en funktie van het ziekenhuis en de aanstelling of het ontslag van
leden van het direktorium zelf en van de medische dienst wordt
voorbehouden aan de raad van toezicht.
De eerste uitzondering wordt gemotiveerd met het public utility
karakter van het ziekenhuis en de schakelfunktie die de raad van
toezicht in dat verband vervult tussen de maatschappij en het zie-
kenhuis. In het licht van de Wet ziekenhuisvoorzieningen worden
de beleidsmarges in deze overigens geringer. Voor wat betreft de
funktie van het ziekenhuis heeft het feit, dat de bepaling ervan
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uiteindelijk aan de raad van toezicht is overgelaten ook een belang:
het kan beter aan een met personen, die materieel niet met de instel-
ling verbonden zijn, bemande instantie worden overgelaten te be-
slissen over bijvoorbeeld uitbreiding van het ziekenhuis met nieuwe
specialismen. Het kader voor een dergelijke beslissing wordt aange-
geven door de Wet ziekenhuisvoorzieningen.
Ook voor de tweede uitzondering geldt 'dat beslissingen terzake het
beste kunnen worden opgedragen aan een toezichthoudende instan-
tie. Als wij het direktorium als het hoogste orgaan beschouwen, zou-
den aanvullingen van dit kollege anders slechts door ko~ptatie tot
stand kunnen komen. Beter dunkt het ons hier de praktijk bij gro-
te vennootschappen te volgen, waar de benoeming en het ontslag
van direktieleden in handen ligt van de raad van kommissarissen.
Behoudens.de hier genoemde uitzonderingen heeft het direktorium
rekening te houden met de bevoegdheden van de instellingsraad,
die hierna worden besproken.

Een belangrijke juridische konsekwentie van de door ons voorgestelde
konstruktie is, dat het direktorium het ziekenhuis rechtens vertegen-
woordigt en ook de verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen in het
ziekenhuis gebeurt.

Het direktorium zal, met inachtneming van de bevoegdheden van
de raad van toezicht, de beyoegdheid hebben (extern) rechtshan-
delingen te stellen namens het ziekenhuis en (intern) besluiten te
nemen. In dit verband zou overwogen moeten worden of ook ten
aanzien van belangrijke door het direktorium te stellen daden van
beschikking niet de parallel moet worden doorgetrokken met de
grote vennootschappen, door deze bevoegdheid te binden aan de
goedkeuring vooraf van de raad van toezicht.4

Om de funktie van het direktorium iets te konkretiseren, trachten wij de
taken en bevoegdheden enigszins nader te formuleren.

Een proeve van een omschrijving zou als volgt kunnen luiden:
(a) de vaststelling van het algemeen beleid, met uitzondering van de
bepaling van de doelstelling en funktie van het ziekenhuis. Tot dit
beleid behoort onder meer het optimaliseren van de funktie van het
ziekenhuis in nauwe samenwerking met de medische en verplegings-
dienst; het sociaal beleid, onder meer omvattende benoeming en
ontslag van al het personeel uitgezonderd leden van het direktorium
zelf en van de medische dienst, alsmede de regeling van arbeids-
voorwaarden, voorzover deze niet kollektief worden vastgesteld;
(b) de formele vertegenwoordiging van het ziekenhuis tegenover
externe instanties zoals overheid, ziekenhuisorganisaties, zieken-
fondsen, werknemersorganisaties en dergelijke;
(c) het sluiten van overeenkomsten en het vemchten van andere
rechtshandelingen, eventueel onder de beperking van goedkeuring
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vooraf door de raad van toezicht;
(d) de vaststelling van de organisatiestruktuur van het ziekenhuis en
de zorg voor het doelmatig funktioneren daarvan;
(e) de zorg voor de ko~rdinatie en kommunikatie tussen de diensten
van het ziekenhuis;
(f) het regelmatig informeren van de raad van.toezicht en desge-
wenst voorbereidende werkzaamheden vemchten voor de beleids-
onderdelen, waarvoor de raad van toezicht de uiteindelijke bevoegd-
heid heeft,
een en ander met inachtneming van de nader te omschrijven proce-
dures voor de medezeggenschap van de ziekenhuismedewerkers.5

Het direktorium heeft verantwoording af te leggen aan de raad van toe-
zicht, intern aan de ziekenhuismedewerkers, inzonderheid aan de instel-
lingsraad, en in het algemeen aan het publiek.

Een van de funkties van de raad van toezicht is die van toezichthou-
dend en adviserend kollege. Belangrijke beleidsbeslissingen kunnen
vooraf voor advies aan deze raad worden voorgelegd en achteraf
dient verantwoording te worden afgelegd. Dit repressief toezicht
geeft de gelegenheid om tot beleidskorrekties te adviseren.
De interne verantwoording van het direktorium kan gestalte krijgen
in het overleg met een vertegenwoordiging van de ziekenhuisme-
dewerkers in de instellingsraad.
Een algemene verantwoordingsplicht rust tenslotte op het direkto-
rium ten opzichte van het publiek. Voor de verantwoording over
het financieel beleid geldt als richtlijn de nadere uitwerking van ar-
tikel 23 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen zoals deze recentelijk
bij ministeriële beschikking is bekend gemaakt.s Maar ook in an-
dere zin kan publiciteit worden gegeven aan de aktiviteiten van
het ziekenhuis middels bijvoorbeeld publikatie van een jaarverslag.~

Het direktorium, waarin bij voorkeur de drie hoofdaktiviteiten van het
ziekenhuis, de medische, de verpleegkundige en de voorwaardenschep-
pende aktiviteit worden weerspiegeld, vervult zijn funktie als kollege.

Over het kollegiaal optreden van de huidige ziekenhuisdirektie trof-
fen wij in de literatuur weinig verschil van mening aan.8 Er is geen
reden om ten aanzien van het direktorium een andere visie te beplei-
ten. Voor wat betreft de samenstelling van hét direktorium volstaan
wij met de suggestie, dat het ons inziens overweging verdient om de
hoofdaktiviteiten van het ziekenhuis hun weerspiegeling te doen
vinden in het team, dat met het bestuur is belast. Wij merken daar-
bij op, dat bij de leden van het direktorium niet een identifikatie
met deze aktiviteiten voorop moet staan; de leiding daarvan berust
bij de hoofden van de drie diensten. Het kollege is belast met de
kodrdinatie van de diensten en dat is dan nog maar één van zijn
taakaspekten. Stolte benadrukt, dat het ziekenhuismanagement een
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eigen „vak" is, dat een eigen maatschappelijke benadering vraagt.9
De benoeming van leden van het direktorium geschiedt door de raad van
toezicht, op voordracht van het direktorium zelf. Het vérdient aanbeve-
ling, dat de ziekenhuismedewerkers ook op enigerlei wijze bij de benoe-
ming worden betrokken.

Het direktorium treedt als team op, de leden ervan funktioneren
in kollegialiteit en onderlinge samenwerking. Aan de teamgedachte
wordt misschien het meest recht gedaan als aanvullingen zouden
geschieden door ko~ptatie. Eerder stelden wij, dat wij de voorkeur
geven aan benoeming van de leden van het direktorium door de
raad van toezicht. Omdat tenslotte het direktorium moet funk-
tioneren op basis van de onderlinge samenwerking, kan de benoe-
ming van leden ervan niet zonder nauwe betrokkenheid van dit kol-
lege tot stand komen. Wij brengen dit tot uitdrukking door het di-
rektorium het voordrachtsrecht toe te kennen. Alhoewel het niet
gemakkelijk is zinvol gestalte te geven aan wat men pleegt te noe-
men „inspraak" van degenen, die de leiding van het te benoemen
direktoriumlid zullen moeten aanvaarden, bepleiten wij inschake-
ling van de ziekenhuismedewerkers bij de benoeming. Wij komen
hierop terug bij onze schets van de instellingsraad.

2.2. De raad van toezicht
De funktie van de raad van toezicht omvat verschillende elementen.
Allereerst is daar de eerder vermelde schakelfunktie tussen ziekenhuis
en maatschappij. Binnen het ziekenhuis heeft de raad van toezicht een
beleidsbepalende funktie inzake énkele belangrijke aangelegenheden en
daarnaast een toezichthoudende en beleidsadviserende funktie.

De raad van toezicht vertegenwoordigt, zou men kunnen zeggen de
maatschap'pij ten aanzien van het ziekenhuis, zoals in de huidige
konstellatie het bestuur dit doet. Aldus is hij het forum, waaraan
het direktorium in eerste instantie beleidsverantwoording aflegt.
Zijn funktie beperkt zich echter niet tot kontrole, maar strekt
zich ook uit tot het geven van adviezen en in enkele gevallen het
nemen van de uiteindelijke beslissingen.
De inhoud van de funktie van de raad van toezicht kan men wel-
licht nog het beste verduidelijken in termen van verantwoordelijk-
heid. Als representant van de maatschappij, draagt de raad van toe-
zicht de verantwoordelijkheid voor doelstelling en funktie van het
ziekenhuis. Met andere woorden, de raad van toezicht kan - onver-
minderd de eigen aansprakelijkheid van het direktorium inzake het
algemeen beleid - worden aangesproken als doelstellingen worden
vastgesteld, die maatschappelijk onaanvaardbaar zijn of als de funk-
tie van het ziekenhuis niet voldoet aan de daaraan in het kader van
de totaliteit van de gezondheidszorg te stellen eisen. Evenzeer is de
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raad van toezicht aansprakelijk voor de kwaliteit van de dienstver-
lening, voorzover deze afhankelijk is van de door hem benoemde
specialisten. Hier speelt dus niet alleen de benoeming een rol, maar
ook de bevoegdheid om onbekwame specialisten te ontslaan. Als
men de verantwoordelijkheden van raad van toezicht en direktori-
um naast elkaar zet, dan raakt die van de raad van toezicht de
maatschappelijke funktie van het ziekenhuis en die van het direk-
torium het funktioneren van de ziekenhuisorganisatie.

De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn inherent aan
zijn funkties.

Een algemene omschrijving zou als volgt kunnen luiden:
(a) het nemen van de uiteindelijke beslissingen betreffende de doel-
stelling en de funktie van het ziekenhuis en in verband daarmee be-

~ treffende de keuze van de te beoefenen specialismen, de bepaling
van de omvang van het ziekenhuis en het toelatingsgebied;
(b) de aanstelling en het ontslag van leden van het direktorium en
de medische dienst, met inachtneming van de daarvoor vastgestelde
voordrachts- en adviesprocedures;
(c} het adviseren ten aanzien van en het uitoefenen van toezicht op
het gehele beleid, onder meer omvattende de goedkeuring van be-
grotingen en jaarstukken, waarvan de vaststelling bij het direktori-
um berust.
Voor begrotingen en jaarstukken draagt het d'uektorium de verant-
woordelijkheid; zij hebben eerst „rechtskracht" als daarop de goed-
keuring is verkregen van de raad van toezicht.

Wij spraken reeds over de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht,
die wij typeerden als een verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke
funktie van het ziekenhuis, naast de verantwoordelijkheid van het direk-
torium voor het funktioneren van de ziekenhuisorganisatie. De verant-
woordingsplicht van de raad van toezicht strekt zich uit tot hetgeen,
waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt en richt zich zowel naar de
ziekenhuismedewerkérs als naar de maatschappij.

Verantwoording wordt afgelegd over beslissingen die zijn genomen
in verband met doelstelling en funktie van het ziekenhuis, over be-
noemingen en in zijn algemeenheid over het beleid, dat onder goed-
keuring van de raad van toezicht is gevoerd.~
De verantwoording ten opzichte van de ziekenhuismedewerkers
kan worden afgelegd aan de instellingsraad. Anders dan bij de on-
dernemingsraad zal er dus gelegenheid moeten zijn voor een recht-
streekse dialoog tussen, in ons geval, raad van toezicht en instel-
lingsraad. Wij spreken hierover in de volgende paragráaf.

Als men aan de publieke verantwoording van de raad van toezicht anders
dan in zeer algemene zin gestalte wil geven, zullen regionale raden voor
de volksgezondheid als forum kunnen fungeren.
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Zinvol verantwoording afleggen vraagt een forum ten opzichte
waarvan men dit kan doen. Dit zou kunnen worden gevonden in
de regionale raad voor de volksgezondheid. Hiermede wordt aanslui-
ting gevonden bij de nadere uitwerking van de régionalisatie-ge-
dachte, zoals deze bijvoorbeeld recentelijk vanuit de Centrale Raad
voor de Volksgezondheid werd gepubliceerd.lo Een dergelijke raad,
samengesteld uit een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van
betrokkenen en belanghebbenden, Gjkt het orgaan om aan de maat-
schappelijke kontrole op het ziekenhuisgebeuren gestalte te geven.

Ook de raad van toezicht treedt kollegiaal op. Belangrijke kwalifikaties
voor het lidmaatschap van de raad van toezicht zijn onafhankelijkheid
en deskundigheid.
Voor de benoeming van leden van de raad is een systeem van kodptatie
denkbaar, tenzij men het benoemingsrecht, eventueel van één of enkele
leden, zou willen opdragen aan de eerderbedoelde regionale raad voor
de volksgezondheid.

Ook bij het optreden van de raad van toezicht geldt het kollegiali-
teitsbeginsel: de beleidsverantwoordelijkheid wordt gezamenlijk
gedragen en het toezicht gezamenlijk uitgeoefend. De leden van
de raad hebben daarin zitting zonder enige last of ruggespraak.
Gedachten van vertegenwoordiging van groepen of belangen, zoals
die van Mertens en anderen, of van vetorecht voor medische staf
en ondernemingsraad, zoals door Maei~er voorgesteld, wijzen wij
naar wij eerder toelichtten van de hand. 1
Om het beleid van het direktorium te kunnen beoordelen en zelf de
vereiste beslissingen te kunnen nemen is deskundigheid van de leden
van de raad van tóezicht van belang. Er ware dan ook naar te stre-
ven om de navolgende disciplines in de raad op te nemen: de medi-
sche, de sociale, de organisatorische en de financieel-ekonomische.
De aanwezigheid van deze deskundigheden in de raad mag er even-
wel niet toe leiden, dat de bevoegdheden van het direktorium wor-
den doorkruisd. Een strikte afbakening van de verschillende verant-
woordelijkheden moet hier borg voor staan.
Op grond van de principes van kollegialiteit en onafhankelijkheid
stellen wij voor, de aanvulling van de raad van toezicht middels
koóptatie te doen geschieden. De benoeming van nieuwe leden ligt
daarmee in handen van de raad. Zinvol achten wij het evenzeer om
de ziekenhuismedewerkers bij de samenstelling van de raad te be-
trekken door de instellingsraad het recht te geven aanbevelingen
te doen. Wij komen daar nog over te spreken.
Indien er regionale raden voor de volksgezondheid zouden zijn, zou
het ons inziens voor de hand liggen ook deze op enigerlei wijze bij
de benoeming van leden van de raad van toezicht van ziekenhuizen
in te schakelen.
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Men kan denken aan de benoeming van één, enkele of zelfs alle le-
den door de regionale raad, al dan niet op voordracht van de raad
van toezicht. Beter lijkt ons echter een procedure, waarbij de benoe-
ming geschiedt door de raad van toezicht na of in overleg met de
regionale raad voor de volksgezondheid.

3. De demokratisering
Om zinvol te kunnen spreken over de demokratisering in een organisatie
dient men een duidelijk beeld te hebben van haar bestuursstruktuur. Van-
daar, dat wij zo uitvoerig stil zijn blijven staan bij de inrichting van het
bestuur van het ziekenhuis.

Om dit te onderstrepen herinneren wij aan de woorden van Loeff:
„Wezenlijk in het begrip besturen is dat er bestuurders zijn en be-
stuurden, mensen die leiding geven en mensen die leiding ontvan-
gen". De meest wezenlijke vraag die de mens aan iedere samenleving
stelt, zo betoogt Loeff, is in hoeverre hij zichzelf kan zijn. Een van
de voornaamste eisen, die derhalve aan het besturen wordt gesteld
is dat het menswaardig is. De demokratie pretendeert de meest
menswaardige bestuursvorm te zijn. „We zeiden reeds dat democra-
tie iets bedoelt te zeggen over de bestuursvorm van een gemeen-
schap en wel in deze zin, dat de bestuursvorm in zich zelf, als be-
stuursvorm, een morele waarde vertegenwoordigt. Na het gezegde
ligt het voor de hand deze morele waarde daarin te zoeken, dat de
democratie uitdrukkelijk streeft naar een bestuursvorm waarin
plaats is voor een voortdurend gesprek met het volk of de groep
welke bestuurd wordt".12

Tegen de achtergrond van ons standpunt, dat de demokratisering ten
opzichte van de ziekenhuismedewerkers een ander aksent heeft dan ten
opzichte'van de patiënten, spreken wij eerst over de mogelijkheden voor
medezeggenschap in het kader van de hiërarchische ziekenhuisorganisa-
ties om ons daarna bezig te houden met de demokratiseringsmogelijkhe-
den voor de patiënt.
3.1. De instellingsraad
De demokratisering in ziekenhuizen krijgt voor wat de medewerkers be-
treft in onze gedachtengang gestalte in de instellingsraad. Elk ziekenhuis,
ongeacht zijn grootte, kent een dergelijke raad.

De Wet op de ondernemingsraden stelt het in het leven roepen van
een ondernemingsraad verplicht voor „ondernemingen", waarin in
de regel meer dan 100 personen op arbeidsovereenkomst werkzaam
zijn. Onze demokratiseringsvoorstellen voor ziekenhuizen voorzien
niet in een dergelijke beperking.
Zij is ons inziens niet nodig, zelfs al zou men de norm van de Wet op
de ondernemingsraden willen aanhouden. Volgens de Statistiek per-
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soneelssterkte in ziekenhuizen per 31 december 1970 heeft onge-
veer één vijfde deel van de algemene ziekenhuizen minder dan 150
bedden, namelijk 39 van de 198. In deze kategorie is de gemiddelde
personeelssterkte per 100 bezette bedden, inklusie~ het personeel
dat niet in loondienst werkzaam is, 124,2. Ronden wij dit af naai
125 personeelsleden per 100 bedden, dan leert een eenvoudig reken-
sommetje, dat - in gemiddelden gerekend - alleen ziekenhuizen
met minder dan 80 bedden een personeelsbestand hebben van on-
der de 100 personen.13 Dit is een relatief kleine kategorie. Maar
ook los van deze cijfermatige benadering achten wij het wenselijk,
dat in alle ziekenhuizen dezelfde demokratiseringsmaatregelen van
kracht zijn.

De instellingsraad is een orgaan van het ziekenhuis. Daarop ligt de nadruk:
de belangen van de medewerkers worden door de instellingsraad behar-
tigd in het kader van de betrokkenheid bij het beleid.

Daarmee is het karakter van de instellingsraad in het ziekenhuis
bepaald. Demokratisering beoogt het tot ontwikkeling brengen van
een bestuursvorm, waarin alle leden van de organisatie direkt of in-
direkt bij het bestuur betrokken worden. In die zin behartigen, naar
onze opvatting, de vertegenwoordigers van de medewerkers de-be-
langen van hun „achterban". De instellingsraad is een forum waarin
het beleid wordt besproken en voor een deel ook gemaakt.
De vraag is dan ook in hoeverre typische belangentegenstellingen
in de werkgever-werknemersverhouding in de instellingsraad aan
de orde moeten komen. Wij denken aan de primaire arbeidsvoor-
waarden, die sterk de materiële belangen van de ziekenhuismede-
werkers raken. Inzoverre het beleid op dit punt per afzonderlijk
ziekenhuis wordt bepaald, zal het onderwerp van gesprek kunnen
zijn in de instellingsraad. Wij achten het echter ongewenst, dat der-
gelijke zaken in een soort „overeenkomst" tussen het ziekenhuis-
direktorium en een vertegenwoordiging van de medewerkers (ver-
gelijk het Duitse systeem) worden geregeld. Het streven om in het
ziekenhuisvvezen tot een c.a.o. te komen, dient ons inziens dan ook
met kracht te worden bevorderd.
Een tweede vraag is of individuele werknemers- (of patiënten)be-
langen onderwerp van bespreking kururen uitmaken in de instellings-
raad. De regeling moet er naar onze mening op gericht zijn om dit
te voorkomen. De instellingsraad begeve zich niet in kasui'stiek be-
treffende individuele gevallen; slechts wanneer deze symptomatisch
zijnvoor algehele mankementen in beleid of organisatie is bespreking
van deze mankementen niet alleen zinvol maar ook noodzakelijk.
Aan klachten van individuele medewerkers moet overigens wel ge-
hoor kunnen worden gegeven, maar niet via de instellingsraad. Een
regeling, analoog aan die welke voor het bedrijfsleven wordt overwo-
gen, verdient de voorkeur.l4
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Het karakter van de instellingsraad als orgaan van het ziekenhuis vindt
zijn weerspiegeling in de samenstelling ervan. Het direktorium en de

raad van toezicht wijzen uit hun midden beide één persoon aan als lid

van de instellingsraad, de medewerkers kiezen hun vertegenwoordigers.

De instellingsraad is een forum voor gezamenlijk overleg tussen de
bestuursorganen en een vertegenwoordiging van de medewerkers.
Niet alleen een van de direkteuren, zoals nu bij de ondernemings-
raad, maar ook een lid van de raad van toezicht, die immers enkele
beleidsbevoegdheden heeft, maken als lid van de instellingsraad deel
uit. Wij scharen ons voor wat de ziekenhuizen betreft niet bij dege-
nen, die de ondernemingsraad in het bedrijfsleven als een pure werk-
nemersvertegenwoordiging willen zien. Over een „bedrijfsparle-
ment" in ziekenhuizen hebben wij, zoals in ons derde deel zal blij-
ken, onze eigen gedachten; wij moeten daarvoor wel uitgaan van
andere verhoudingen van de huidige.
De overige leden van de instellingsraad worden rechtstreeks door
en uit de geledingen, de medische, de verplegingsdienst en de sek-
tor overige diensten, gekozen. Onze voorkeur gaat uit naar een
kiesgroepsgewijze kandidaatstelling en een verkiezing volgens het
personenstelsel.
Over het aantal gekozen leden valt zo min als over het aantal zetels
per kiesgroep gemakkelijk een eenduidige uitspraak te doen. Zuiver
getalsmatig beschouwd kan men aan de hand van de Statistiek perso-
neelssterkte 1970 zeggen, dat - bij benadering - de verhouding in
aantallen personeelsleden tussen medische dienst, verplegingsdienst
en overige diensten in algemene ziekenhuizen 1: 3: 2 is. Het zou
al te-simplistisch zijn deze verhouding ook tot in de instellingsraad
door te trekken. Het aantal gekozen leden van de instellingsraad en
het aantal vertegenwoordigers per dienst ware ons inziens.afhanke-
lijk te stellen van de getalsverhoudingen in personeelssterkte per in-
stelling. Zoals de Wet op de ondernemingsraden dat doet, kan een
regeling betreffende de instellingsraden het kader aangeven, waarbin-
nen vrijelijk over de aantallen kan worden beslist.

De instellingsraad is het orgaan van het ziekenhuis, waarin in beginsel

het sociaal beleid in de instelling wordt bepaald, dat adviseert over voor-

genomen besluiten van organisatorische aard en ~dat overleg pleegt over

belangrijke voorgenomen besluiten terzake van andere beleïdsonderdelen.
Wij onderkennen de volgende bevoegdheden:
(a) In de instellingsraad worden in beginsel alle besluiten genomen be-

treffende het sociaal beleid in het ziekenhuis.
~j introduceren hier medebeslissingsrecht in de betekenis, dat de

desbetreffende besluiten gezamenlijk worden genomen. Het sociaal
beleid beweegt zich naar onze opvatting op een zodanig raakvlak

tussen het funktioneren van, in dit geval, het ziekenhuis en de be-
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langen, het welzijn van de medewerkers, dat een medebeslissings-
recht in de door ons bedoelde zin gerechtvaardigd is.
We kunnen in dit bestek slecl~ts indikatief aangeven wat onder soci-
aal beleid moet worden verstaan, al was het alleen maar omdat dé
afbakening van het terrein van het sociaal beleid nimmer is gegeven.
Van Zuthem omschrijft het sociaal beleid als dat deel van het be-
drijfs- of ondernemingsbeleid, dat zich bezighoudt met alle vraag-
stukken rondom mens en arbeid, teneinde een zo humaan mogelijke
positie voor de werkende mens te bewerkstelligen, alsmede ook op
dit terrein een bijdrage te leveren aan de sociale en culturele ont-
wikkeling van onze samenleving.l5
Een brochure van de centrale werkgeversverbonden zegt onder meer
het volgende: „De doeleinden waarop modern sociaal beleid zich
moet richten zijn een vertaling ~can de `nieuwe' behoeften van de
werknemers op elk niveau, gevat in concrete beleidsformules. Maar
die behoeften zijn nog steeds niet volledig duidelijk en zeker niet
overal en in gelijke mate manifest. In de kern zijn die behoeften
mogelijk zelfs tegenstrijdig want zij richten zich zowel op bescher-
ming als op ontplooiing, zowel op zekerheid als op ontwikkeling.
In ieder geval betreft het behoeften die de mens in zijn arbeidssitu-
atie raken, die niet via zijn loonzakje kunnen worden opgevuld.
Via de mens raken zij ook de gehele organisatie van de arbeid".16
Zo stellig als, naar blijkt, een algemene omschrijving kan zijn en
tevens zo weinig bepalend („alle vraagstukken rondom mens en ar-
beid"), zo moeilijk is het om haar in kon'areto op te vullen.
Men zal er ook in de door ons voorgestelde regeling niet aan ontko-
men, de onderwerpen waarop men het oog heeft stuk voor stuk en
limitatief te omschrijven. De artikelen 26 en 27 van de Wet op de
ondernemingsraden kunnen daartoe voor wat het sociaal beleid be-
treft als uitgangspunt dienen.
Het medebeslissingsrecht over bedoelde onderwerpen wordt in onze
visie in beginsel toegekend aan de instellingsraad. De verantwoorde-
lijkheid voor het sociaal beleid ligt bij het direktorium. Dit kan be-
voegdheid delegeren, maar verantwoordelijkheid niet. Wij achten
aan zijn verantwoordelijkheid in deze inherent, dat het direktorium
terzake van de bedoelde besluiten een vetorecht wordt toegekend.
Het verdient overweging om op een dergelijk veto beroep open te
stellen, bijvoorbeeld naar analogie van artikel 27 van de Wet op ~e
ondernemingsraden bij de bedrijfskommissie, eventueel gevolgd
door een procedure voor de kantonrechter. De funktie van een der-
gelijke beroepsprocedure kan echter slechts zijn om het direktorium
van een lichtvaardig gebruik van zijn vetorecht te weerhouden, want
ons inziens kan - wederom ín verband met de verantwoordelijkheid
- een beslissing van de bedrijfskommissie of een uitspraak van de
kantonrechter nimmer in de plaats treden van de te verkrijgen in-
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stemming van het lid van het direktorium, dat van de instellings-
raad deel uitmaakt.

(b) De instellingsraad brengthet direktorium advies uit over voorgenomen
beluiten betreffende onderwerpen.van organisatorische aazd.

Wij wijzen op de analogie met artikel 25 van de Wet op de onder-
nemingsraden, met dien verstande dat het advies in de door ons ge-
dachte regeling ten allen tijde moet worden gevraagd.
Ook hier is afbakening nodig van wat onder dit „organisatorisch be-
leid" wordt verstaan. Ook hier is een limitatieve opsomming te pre-
feren boven een algemene begripsomschrijving. Een aanzet kan ar-
tikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden vormen. Aanvulling
in verband met de specifieke ziekenhuisproblematiek is wenselijk.
Wij denken bijvoorbeeld aan uitbreiding van het ziekenhuis met
nieuwe specialismen.

(c) In de instellingsraad wordt overleg gepleegd over belangrijke voorge-
nomen besluiten, op het terrein van beleidsonderdelen, die niet aan mede-
beslissings- of adviesrecht onderworpen zijn.

De afbakening is - zij het in het negatieve - duidelijk genoeg: alles
dat niet onder de sociale of organisatorische aspekten van het be-
leid kan worden gerekend kan onderwerp van overleg vormen in de
instellingsraad. Om de veelheid van mogelijke besprekingspunten
enigszins te limiteren is het woord „belangrijke" toegevoegd, waar-
mee de extra moeilijkheid is gekreëerd om vast te stellen wat belang-
rijk is en wat niet. Men begrijpt dat wij ook hier opsomming wense-
lijk achten. Te noemen zijn hier voorgenomen beslissingen met be-
trekking tot doelstelling en funktie van het ziekenhuis en het finan-
cieel-ekonomisch beleid.
Men kan zich afvragen wat de waarde is van dit „overleg", hoe het
in zijn werk gaat. Van de zijde van raad van toezicht (als het gaat
om een van diens beleidsbevoegdheden) of van de zijde van het di-
rektorium wordt. een onderwerp ter tafel gebracht, waarover de in-
stellingsraad in de gelegenheid wordt gesteld van gedachten te wis-
selen. Mogelijk levert dit overwegingen op die voor de besluitvor-
ming door het beslissingsbevoegd orgaan van belang zijn. Om de
waarde van dit overleg te onderstrepen zou bepaald kunnen wor-
den, dat het beslissingsbevoegd orgaan in de motivering van zijn be-
sluit tot uitdrukking moet brengen op welke wijze de visie van de
instellingsraad in de besluitvorming is verdiskonteerd.

(d) De gekozen leden van de instellingsraad hebben recht van initiatief
terzake van alle onderdelen van het beleid.

Dit recht is naa.r Nederlandse maatstaven nieuw; het is aan de Duitse
regeling van de Mitbestimmung ontleend..De Nederlandse „zwakke-
re" pendant is geformuleerd in artikel 23 van de Wet op de onder-
nemingsraden: „In de vergaderingen kunnen alle aangelegenheden,
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de onderneming betreffende, aan de orde worden gesteld, ten aan-
zien waarvan de ondernemer dan wel de ondernemingsraad overleg
wenselijk acht".
Hoewel wij niet uitsluiten dat zulks ook onder vigueur van de Neder-
landse bepaling mogelijk is, achten wij met het recht van initiatief
duidelijker aangegeven dat de gekozen, leden met voorstellen, met
konkrete beleidssuggesties kunnen komen.
Van belang is voorts, dat wij het recht toegekend willen zien aan de
gekozen leden, terwijl volgens de Nederlandse bepaling in de Wet op
de ondernemingsraden de gehele ondernemingsraad over de wense-
lijkheid om een onderwerp aan de orde te stellen moet beslissen.
Men kan dit slechts een formeel verschil noemen, want de gekozen
leden kunnen de voorzitter immers overstemmen. Het principiële
verschil is hierin gelegen, dat het recht van de werknemersvertegen-
woordiging om het initiatief te nemen erkend is.

(e) De instellingsraad heeft het recht om aanbevelingen te doen ter ver-
vulling van vakatures in de raad van toezicht. Over voorgenomen benoe-
ming, aanstelling of ontslag van leden van de raad van toezicht, leden
van het direktorium of inedische specialisten wordt de instellingsraad
vooraf geinformeerd, tenzij de belangen van de betrokkene of van het
ziekenhuis zich hiertegen verzetten. Is dit laatste het geval, dan vindt zo
spoedig mogelijk na de benoeming, de aanstelling of het ontslag kennis-
geving aan de instellingsraad plaats.

Het in de vorige paragraaf reeds genoemde aanbevelingsrecht ter
vervulling van vakatures in de raad van toezicht reminisceert aan
de regeling ten aanzien van de raad van kommissarissen bij grote
naamloze en besloten vennootschappen. In het voetspoor van
Maeijerl~ , zouden wij een dergelijk recht ook aan de instellings-
raad toegekend willen zien. Zoals de memorie van toelichting bij de
struktuurwet betoogt, is dit een van de modaliteiten waarin de me-
dezeggenschap van werknemers gestalte kan krijgen, gelet op de
toezichthoudende funktie van in dit geval de raad van toezicht.
Het recht van informatie over benoeming of ontslag is in de Wet op
de ondernemingsraden geregeld ten aanzien van bestuurders van de
onderneming (artikel 31). Wij zouden dit recht willen uitbreiden
tot enerzijds de leden van de raad van toezicht, als een logisch
voortvloeisel uit het aanbevelingsrecht en anderzijds de medische
specialisten. De ratio van de bepaling in de Wet op de ondernemings-
raden is vóór-informatie over de benoeming of het ontslag van de-
gene aan wiens leiding de medewerkers worden toevertrouwd en van
wiens kapàciteiten het wel en wee van de onderneming in belang-
rijke mate afhangt.18 Beide kriteria zijn ook op de medische speci-
alisten van toepassing: zij zullen vanuit hun eigen verantwoordelijk-
heid, ontleend aan hun direkte relatie met de patiënt, in bepaalde
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opzichten leidinggeven aan met name verplegend personeel en zij
bekleden in de organisatie evenzeer een sleutelpositie als de leiding
van het ziekenhuis.

(f) De instellingsraad heeft behoudens de voorafgaande bevoegdheden
recht op informatie over alle aangelegenheden het ziekenhuis betreffen-
de, behoudens die, welke een vemouwelijk kuakter dragen.

Dit algemene recht op informatie, dat een zo groot mogelijke open-
heid van bestuur beoogt te waarborgen, laat uiteraard onverlet de
onderwerpen, die vertrouwelijk behandeld dienen te wêrden.
De huidige Wet op de ondernemingsraden kent overigens een bepa-
ling, die in iets andere zin de informatieverstrekking aan de onder-
nemingsraad regelt. Het eerste lid van artikel 30 legt op de onder-
nemer de verplichting om de ondernemingsraad tijdig alle inlich-
tingen te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak rede-
lijkwijze nodig heeft.

Wij menen hiermee de belangrijkste aspekten van de door ons gedachte
demokratiseringsmaatregelen in ziekenhuizen te hebben behandeld. Bij
de verdere uitwerking kunnen eensdeels de Wet op de ondernemingsra-
den en de buitenlandse wetgeving op dit terrein, met name 1-~et Betriebs-
verfassungsgesetz, als leiddraad fungeren, terwijl anderdeels rekening
dient te worden gehouden met de eigenheid van het ziekenhuis.

3.2. Demokratiseringsmogelijkheden voor de patiënten

Zoals eerder naar voren is gebracht, zien wij geen mogelijkheden om
rechtstreekse invloed op het bestuur van de patiënten in algemene zieken-
huizen te realiseren. Wij kunnen stellen, dat dit een algemene opvatting
in de literatuur is.19

Demokratisering in haar eigenlijke betekenis, het proces dat erop
gericht is om een demokratische bestuursvorm tot stand te brengen,
raakt niet de patiënten in het ziekenhuis. Zij zijn niet bestuurden,
in de zin dat zij van de hiërarchische ordening van het ziekenhuis
deel uitmaken. Dat voor medezeggenschap, waarop de ziekenhuis-
medewerkers aanspraak kunnen maken, de patiënten niet in aanmer-
king komen, betekent echter niet dat hun elke invloed op het be-
stuur moet worden ontzegd. De titel daarvoor is niet, dat zij bij-
dragen aan het verwezenlijken van het organisatiedoel, maar juist
dat zij daarvan het voorwerp zijn.
Aangezien rechtstreekse invloed van de patiënten moeilijk denkbaar
is, zal er een verbindingsschakel tussen de patiënt en het ziekenhuis-
bestuur moeten worden gevonden. Wij willen daarvoor hier enkele
mogelijkheden aangeven.

De artsen, de verpleegkundigen en het overig personeel, dat regelmatig
met de patiënten in kontakt treedt, zijn voortdurend in de gelegenheid
de wijze waarop de patiënt de gang van zaken in het ziekenhuis beleeft
te observeren en zijn wensen, suggesties en kritiek te vernemen.
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Waar hun optreden erop gericht is, de voorwaarden voor de behande-
ling, verpleging en verzorging zo gunstig mogelijk te doen zijn, kunnen
zij in hun invloed op het bestuur de belangen van de patiënt verdiskon-
teren.

Zoals ook Vollebergh reeds betoogde~ zijn degenen, die met de be-
handeling, verpleging en verzorging van de patiënten belast zijn in
zeker opzicht de eerst aangewezenen om hun belangeri bij het be-
stuur te bepleiten. Men kan dit een onderdeel van hun taak noemen.
Deze is er immers op gericht om onder optimale kondities het be-
handelings- en genezingsproces te begeleiden. De indikaties van de
patiënt zelf vormen daarbij een belangrijk gegeven.
Opgemerkt moet worden, dat wat de patiënt als zijn belang ziet,
niet steeds parallel hoeft te lopen aan de eisen die in het kader van
de behandeling moeten worden gesteld.
In deze omstandigheden kan van de hierboven bedoelde kategorie
ziekenhuismedewerkers moeilijk worden gevergd, dat zij tegen beter
weten in bepaalde wensen of suggesties ter kennis van de bestuurs-
organen brengen, met het oogmerk dat daarmee bij de beleidsbepa-
ling rekening wordt gehouden. De direkte verantwoordelijkheid van
met name de artsen en verpleegkundigen zal de prikkel moeten zijn,
om de mogelijkheden in het l:ader van de behandeling in redelijk-
heid af te wegen tegen de wensen van de patiënt.

Om soortgelijke wijze kunnen funktionarissen, die juist met het oog op
de begeleiding van de patiënten zijn aangesteld, een verbindingsschakel
vormen naar het bestuur van het ziekenhuis. Wij denken hier met name
aan de psycholoog, de maatschappelijk werkster of werker en de pastor.21

Het mag tot de specifieke taak van funktionarissen als de psycho-.
loog, de maatschappelijk werkster of werker en de pastor in het zie-
kenhuis gerekend worden om zich met de psycho-sociale gevolgen,
die de opname en behandeling in het ziekenhuis voor de patiënt
heeft, bezig te houden. Zij zijn aangesteld teneinde de patiënten
juist in dit ~pzicht te begeleiden.
Men kan zich voorstellen dat bedoelde funktionarissen in teamver-
band optreden om gestalte te geven aan de funktie van vertolking
van de patiëntenbelangen. De vraag is echter of een dergelijke insti-
tutionele vormgeving wel noodzakelijk is en niet eerder ve~tragend
werkt. In hun dagelijks rechtstreekse kontakt hebben deze funktio-
narissen immers steeds de gelegenheid om met de patiënten te spte-
ken, waarbij spontaan ook aspekten van het funktioneren van de
ziekenhuisorganisatie aan de orde zullen worden gesteld. Het ligt
voor de hand dat de psycholoog, de maatschappelijk werkster of
werker en de pastor toch al voortdurend met elkaar in kontakt
staan, evenzeer als zij een goede verstandhouding met de behande-
lende, verplegende en verzorgende medewerkers zullen nastreven.
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Ons inziens dienen zij het uitdrukkelijk als een onderdeel van hun
taak te beschouwen, om de bestuurlijke instanties in het ziekenhuis
te adviseren tot het nemen van maatregelen, waarmee wordt beant-
woord aan wensen en suggesties van de patiënten.

De hiervoor genoemde mogelijkheden zou men intrinsieke vormen van
belangenbehartiging van de patiënt kunnen noemen. Zij zijn inherent
aan het organisatiedoel en aan de wijze waarop dit doel wordt verwezen-
lijkt. Men kan echter stellen, dat aan het ziekenhuis verbonden funktio-
narissen de patiëntenbelangen veelal zullen benaderen met de bestaande
organisatiestruktuur als gegeven. Wij achten het wenselijk daarnaast een
verbindingsschakel tussen patiënten en ziekenhuisbestuur te laten vor-
men door personen, die zich vrij kunnen opstellen ten aanzien van de
gang van zaken in het ziekenhuis. Daartoe gaan ons gedachten uit naar
het ihstellen van een ziekenhuis-ombudsteam.22

Een dergelijk team dient naar onze mening zijn aktiviteit niet te
richten op de opvang en de begeleiding van de patiënten, noch op
het behandelen van individuele klachten. Zoals een ombudsman
in een staatkundig bestel wordt gezien als degene die onregelmatig-
heden in en ten gevolge van geldende regelingen opspoort uit het
oogpunt van rechtsbescherming van de burger tegenover de over-
heid, zo dient het ziekenhuis-ombudsteam zich in onze ogen te
richten op het aan het licht brengen van die elementen in de gang
van zaken in het ziekenhuis, die voorbij zien aan de belangen van
de patiënten.

De funktie van het ombudsteam is die van spreekbuis van de patiënten
naar de organisatie, naar de bestuursorganen en naar de diensten. Uit-
drukkelijk zij opgemerkt, dat hier van „vertegenwoordiging" van de pa-
tiënten geen sprake is.

Vanuit het ziekenhuis moet het ombudsteam worden gezien als een
vertolker van de belangen van de patiënten, deze laatsten moeten in
het team een vraagbaak en een vertrouwensinstantie herkennen.
Vanuit de patiënten ontvangt het ombudsteam de signalen, die naar
de ziekenhuisorganisatie vertaald moeten worden in algemene be-
leidssuggesties. Het doel van het ombudsteam is dus niet het behan-
delen van individuele gevallen, maar het signaleren van onregelma-
tigheden in de organisatie of in de gang van zaken, waarvan indivi-
duele gevallen een symptoom kunnen zijn. Steeds als het team der-
gelijke gevallen ter kennis komen, zal het adekwate afhandeling be-
vorderen en er tevens attent op zijn, dat het bestuur tijdig wordt ge-
wezen op de onregelmatigheden, waarvan zij het symptoom zijn.

Voor wat de samenstelling van het ziekenhuis-ombudsteam betreft gaan
onze gedachten uit naar een vertegenwoordiging van huisartsen, wijkver-
pleging en maatschappelijk werk.

Voor de door ons gedachte samenstelling van het ombudsteam zijn
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wij er van uitgegaan, dat het zich onafhankelijk moet kunnen op-
stellen, maar evenzeer dat het het vertrouwen kan genieten van de
patiënten aan de ene kant en het ziekenhuis aan de andere kant. Al-
dus zijn wij beland bij een drietal beroepskategorieën, die als zodanig
in de extramurale gezondheids- en welzijnszorg een rol spelen: de
huisartsen, de wijkverpleging en het maatschappelijk werk.
Voor een goede funktievervulling van het ombudsteam is het ons
inziens niet noodzakelijk, dat iedere patiënt er zijn eigen huisarts,
wijkverpleegster of maatschappelijk werker in aantreft. Het team
zou zo ook onmogelijk gestalte kunnen krijgen. Het zal veeleer zo
zijn, dat vaste vertegenwoordigers uit de genoemde beroepskatego-
rieën - zij het voor een bepaalde periode - van het team deel uit-
maken. Wij. beseffen dat de hier voorgestelde oplossing niet zonder
problemen is. Het zal niet gemakkelijk zijn een huisarts, een wijk-
verpleegster en een maatschappelijk werker te vinden in het verzor-
gingsgebied van elk ziekenhuis, die voldoende tijd beschikbaar kun-
nen stellen voor deelname in het ombudsteam. Wij spreken dan nog
niet eens over de honorering.
Als men zich de door Thiadens geschetste patiëntenraad voor de
geest haalt2~, zal men enige trekken van gelijkenis bespeuren met
het door ons als een van de demokratiseringsmogelijkheden ten aan-
zien van de patiënt voorgest,elde ombudsteam. Thiadens echter be-
mant zijn „patiëntenraad" met deskundigen, die voor het meren-
deel aan de ziekenhuisorganisaties verbonden zijn en hij stelt de
huisarts voor als kodrdinator tussen de patiënt enerzijds en de funk-
tionarissen die hem behandelen, verplegen en verzorgen anderzijds.
~Daar speelt, nog aanzienlijk meer dan in onze gedachtengang, het,
probleem van de voor de huisarts beschikbare tijd. In de optiek van
Thiadens zullen meer huisartsen meer tijd moeten besteden aan hun
kobrdinerende funktie in het ziekenhuis, zelfs zo dat men zich moet
afvragen of zij hun hoofdfunktie nog wel naar behoren zullen kun-
nen uitoefenen. Zoals opgemerkt, wekt Thiadens bovendien met de
benaming patiëntenraad een „demokratischer" indruk dan deze raad
in werkelijkheid verdient.

In het licht van onze konstatering, dat aan de invloed van de patiënten
op het ziekenhuisbestuur niet rechtstreeks gestalte is te geven, menen
wij met de hierboven genoemde mogelijkheden bruikbare aanknopings-
punten te hebben gegeven voor verdere demokratisering ten aanzien van
de patiënt.

4. Rechtsvorm en wettelijke regeling
In het eerste hoofdstuk van dit deel hebben wij uiteengezet, dat wij de
gebruikelijke rechtsvormen voor ziekenhuizen, de stichting en de vereni-
ging, niet geschikt achten.
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In dit hoofdstuk ontwikkelden wij een eigen, dualistische bestuurskon-
ceptie, die met bedoelde rechtsvormen moeilijk in overeenstemming is te
brengen.

Als de véreniging en de stichting voor ons onbruikbaar zijn, resten
ons in het privaatrecht nog de verschillende ondernemingsvormen,
die rechtspersoonlijkheid hebben. Het meest voor de hand ligt de
gedachte aan de naamloze of besloten vennootschap; wij konden
immers herhaaldelijk parallellen trekken met de „struktuur':'ven-
nootschappen. Enige vennootschapsvorm verdraagt zich echter niet
met het non-profit kazakter van het ziekenhuis. Als er een ~~ennoot-
schap-zonder-winstoogmerk zou bestaan, waarvan de struktuur
overeen zou komen met die van de grote naamloze en besloten ven-
nootschap, zou ons.probleem van de voor het ziekenhuis te kiezen
rechtsvorm zijn opgelost.

Het stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen is een „gesloten" stelsel:
privaatrechtelijke personen kunnen slechts bestaan in een vorm, waaraan
het recht rechtspersoondijkheid toekent.

Het Nederlands privaatrecht, zo betoogt ook Van der Grinten, kent
een limitatief aantal vormen van rechtspersoon. Slechts in het pu-
bliekrecht kennen wij lichamen, aan wie bij of krachtens de wet
rechtspersoonlijkheid is toegekend.
Momenteel hoeft het niet per se het geschreven recht te zijn, dat
aan privaatrechtelijke organisatievormen rechtspersoonlijkheid toe-
kent. Van der Grinten: „Rechtspersoonlijkheid kan ook impliciet
uit dejuridische status van de organisatie volgen. De ervaring bewijst
echter, dat het nalaten van een uitdrukkelijke bepaling omtrent het
karakter van de juridische status tot rechtsonzekerheid kan leiden,
doordat deze status verschillend wordt gewaazdeerd".24
Als ziekenhuizen deze rechtsonzekerheid al zouden kunnén en wil-
len aksepteren, dan zou deze rechtspersoonlijkheid op basis van
ongeschreven recht bij het van kracht worden van het tweede boek
van het nieuwe B.W. definitief van de baan zijz. In het nieuwe B.W.
zijn alle typen, die als privaatrechtelijk rechtspersoon worden be-
stempeld, uitdrukkelijk in de wet vastgelegd.

Gemakkelijker dan in het privaatrecht een rechtspersoon te kreëren is
het om gebruik te maken van de mogelijkheden, die het publie:crecht
biedt. Langs deze weg zou kunnen worden bewerkstelligd, dat zieken-
huizen, die qua bestuursinrichting aan bepaalde normen zouden voldoen,
krachtens wettelijke bepaling rechtspersoonlijkheid zouden krijgen. Al-
dus zouden de ziekenhuizen een geheel eigen, aangepaste rechtsvorm
kunnen hebben.

In Maeijer vinden we een pleitbezorger voor deze gedachte. In zijn
betoog stelt hij tevens degenen, die een dergelijke aan het publiek-
recht ontleende status van het ziekenhuis zou afschrikken, gerust.
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„Men kan ook - zoals de Staatssecretaris van Sociale Zaken en

Volksgezondheid - denken aan een Wet op de gezondheidsvoorzie-

ningen, waarin de kwaliteit van de voorzieningen, de organisatori-

sche, de kwalitatieve structuur en de functionele samenhangen wor-

den geregeld. In een dergelijke wet zou dan een apart hoofdstuk

moeten worden gewijd aan de minimale eisen, te stellen aan de juri-

dische vormgeving van de ziekenhuisorganisatie: aan statuten en re-

glementen, en voorts aan het toezicht vanwege de Inspectie van de

Volksgezondheid. Van een dergelijke publiekrechtelijke encadre-

ring van wat tot nu toe op puur privaatrechtelijk terrein tot ont-
wikkeling is gekomen behoeft men niet te schrikken. Het is geen
ongewoon verschijnsel. In onze wetgeving zijn diverse bepalingen

te vinden die er toe strekken bijzondere waarborgen te scheppen

voor hen die hun geld toevertrouwen aan banken, verzekeringsmaat-

schappijen of pensioenfondsen. (.....) Is het zo verrassend om ook

aan iets dergelijks te denken wanneer het niet gaat om de bescher-

ming van hét publiek dat geld wil beleggen, maar om een zo doel-

matig en evenwichtig mogelijke inrichting van een instituut waarin

men ook iets kostbaars, namelijk zichzelf, door ziekte gedwongen,
moet nederleggen ter medische behandeling en verzorging? ".~

Het verschijnsel van bij de wet toegekende rechtspersoonlijkheid is het
ziekenhuiswezen trouwens niet geheel vreemd. Artikel 35 van de Wet op
het wetenschappelijk onderwijs bepaalt in lid 1: „Bij elke rijksuniversi-
teit is een academisch ziekenhuis; het bezit rechtspersoonlijkheid". En in
lid 2: „Het bestuur en de inrichting van een academisch ziekenhuis wor-
den met inachtneming van het daaromtrent in deze wet bepaalde, nader
bij bestuursreglement g~eregeld door het bestuur van het ziekenhuis, de
directie en het stafconvent gehoord, en in overeenstemming met curato-
ren van de desbetreffende universiteit".26

De artikelen ó2bis tot en met 62quindecies van de Wet op het we-
tenschappelijk onderwijs bevatten nadere bépalingenmet betrekking
tot bestuur en inrichting van akademische ziekenhuizen verbonden
aan rijksuniversiteiten. Zij kunnen voor de door ons voorgestelde re-
geling van de bestuursstruktuur in partikuliere ziekenhuizen niet
model staan, niet alleen vanwege de specifieke situatie in akade-
mische ziekenhuizen, maar ook omdat van een traditionele bestuurs-
konceptie wordt uitgegaan. De bestuurstaak wordt omschreven als
het waken voor de naleving van de toepasselijke algemeen verbin-
dende voorschriften en van de op grond daarvan gegeven regelingen
en richtlijnen alsmede de zorg voor de huisvesting en het doelmatig
beheer van de financieën en de roerende en onroere~de zaken. De
direktie behartigt namens het bestuur de dagelijkse gang van zaken
bij het ziekenhuis. Voor een uitvoerige uiteenzetting oVer onder
meer de bestuursinrichting van akademische ziekenhuizen, verwij-
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zen wij naar de uiteenzetting, die Vermeyden heeft gegeven tijdens
het kongres „Juridische problemen in en rond het ziekenhuis", dat
in 1971 door de juridische fakulteit van de Ka.tholieke Universiteit
te Nijmegen werd georganiseerd.~

Dat er behoefte bestaat aan stroomlijning van de wetgeving met betrek-
king tot de gezondheidszorg, zal niemand ontkennen. Recentelijk heeft
de staatssekretaris van Volksgezondheid zijn visie hierop bekend gemaakt.

In de Structuurnota Gezondheidszorg is een aparte paragraaf gewijd
aan de wetgeving. Wij citeren: „De wettelijke regelingen ten aanzien
van de gezondheidsvoorzieningen dienen te waazborgen dat deze
voorzieningen: (a) te zamen een stelsel vormen met een duidelijke
en flexibele structuur; (b) binnen dit stelsel in nauwe onderlinge
samenhang functioneren; (c) kwalitatief afgestemd zijn op hun
functie in deze structuur; (d) kwantitatief beheersbaaz zijn; (e) voor
onderzoek en evaluatie nodige gegevens verstrekken".
Wij achten het te betreuren, dat de Structuurnota blijft uitgaan van
afzonderlijke wetten,die op specifieke terreinen van de gezondheids-
zorg betrekking hebben. Alleen zegt de staatssekretazis: „De desbe-
treffende wetten dienen systematisch op elkaaz te worden afge-
stemd. Gezamenlijk moeten zij de nodige instrumenten bevatten.
Deze moeten zo zijn opgezet, dat hun toepassing in samenhang en
wisselwerking kan geschieden".28

Evenals Maeijer~ willen wij de totstandkoming bepleiten van een wet-
geving, waarin allerlei regelingen met betrekking tot de gezondheidszorg
zijn opgenomen. Onderdeel van deze wetgeving kunnen speciale voor-
schriften zijn met betrekking tot rechtspersoonlijkheid, bestuur en orga-
nisatie van wat wij nu met partikuliere ziekenhuizen aanduiden. Ook de
op het ziekenhuis afgestemde demokratiseringsmaatregelen kunnen daaz-
in een plaats krijgen.

Voor goed begrip benadrukken wij, dat wij geen steelse nationalisa-
tie van de gezondheidszorg in Nederland voorstaan. Louter de pu-
bliekrechtelijke enkadrering, die wij suggereren, kan dat ook niet
met zich meebrengen. Elk paztikulier initiatief dat zijn aktiviteit
ontplooit in de vorïn van een organisatie, héeft zich voor de inrich-
ting van die organisatie te spiegelen aan de rechtsnormen, als men
de organisatie tenminste als rechtspersoon aan het rechtsverkeer
wil laten deelnamen. Als de mogelijkheden ontbreken om voor een
adekwate bestuursstruktuur van het ziekenhuis een privaatrechte-
lijke rechtsvorm te kreëren nemen wij onze toevlucht tot een wette-
lijke omschrijving van de gróndregels voor de bestuursstruktuur van
ziekenhuizen, op basis waarvan wettelijk rechtspersoonlijkheid
wordt toegekend. Deze voorschriften krijgen een plaats in een pu-
bliekrechtelijk geheel; het partikulier initiatief in het ziekenhuiswe-
zen behoeft in deze regeling niet een keurslijf te zien waazdoor zijn
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bewegingsvrijheid wordt beknot.
De vraag is of inet het treffen van een wettelijke regeling moet worden
gewacht tot, wat wij gemakshalve maar de Raamwet Gezondheidszorg
noemen, gereed is. Er is ons inziens geen bezwaar tegen om op betrekke-

lijk korte termijn, vooruitlopend op de algehele wettelijke regeling ee~l
voorlopige wet houdende regelen omtrent de rechtspersoonlijkheid, de
bestuurs- en organisatiestruktuur van ziekenhuizen tot stand te brengen.
In deze wet kunnen de minimumeisen ten aanzien van de bestuurs- en
organisatiestruktuur van ziekenhuizen worden geformuleerd: de funktie,
taken en bevoegdheden, de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd
en aan wie, alsmede de samenstelling van de bestuursorganen en de in-
stellingsraad, middels welke aan de demokratisering gestalte wordt ge-
geven.
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HOOFDSTUK I
HET ZELFBESTUUR ALS DEMOKRATISCHE BESTUURSVORM

1. Gedachtenbepaling
De demokratisering in het ziekenhuis hebben wij tot nu toe benaderd
vanuit de stand van de ontwikkeling, die in grote delen van het sociaal-
ekonomisch leven in Nederland is bereikt. Aan medewerkers in allerlei
organisaties wordt in toenemende mate medezeggenschap in het bestuur
toegekend. In dit laatste deel trekken wij de lijn van de demokratisering
verder door. Wij schetsen de kontoeren van een demokratische struktuur
in eigenlijke zin, waarbij alle medewerkers - zij het indirekt - aan het be-
stuur deelnemen.

In het eerste deel hebben wij ons de vraag gesteld of de huidige Ne-
derlandse demokratiseringswetgeving, inzonderheid de Wet op de
ondernemingsraden, geëigend is voor ziekenhuizen. Wij moesten
konstateren, dat deze wetgeving zich niet zonder problemen in zie-
huizen laat toepassen.
Om tot een meer op het ziekenhuis afgestemde medezeggenschaps-
regeling te komen, formuleerden wij in het tweede deel eerst voor-
stellen voor een naar onze mening betere bestuurlijke inrichting van
de ziekenhuizen dan de huidige. Vervolgens ontwikkelden wij een
gedachtengang betreffende .de demokratiseringsmaatregelen, die
komplementair daaraan zouden kunnen worden ingevoerd.
Als men demokratisering in haar eigenlijke betekenis opvat - een
proces, gericht op het tot stand brengen van demokratie - moet de
verdere gedachtenontwikkeling leiden tot een bestuursvorm, waarin
alle leden van de organisatie hetzij direkt hetzij indirekt bij het be-
stuur worden betrokken. In deze zin ronden wij onze visie op de
demokratisering in het ziekenhuis in dit deel af.

Als wij spreken over demokratie, lijkt het ons van belang het onderscheid
tussen direkte en indirekte demokratie te verduidelijken en daaraan toe
te voegen, dat naar onze mening slechts de indirekte demokratie een ~oor
organisaties van enige omvang praktisch hanteerbare bestuursvorm is.

Direkte demokratie wordt nogal eens gelijk gesteld met het stelsel
„one man one vote". Van Maarseveen helpt dit misverstand de we-
reld uit en verduidelijkt daarmee tevens het onderscheid tussen di-
rekte en indirekte demokratie.
„De stelling `de man een stem' betekent dat de stem van een ieder
gelijke kracht dient te bezitten. Gelijk stemrecht voor allen derhal-
ve. Kijkt men naar de historie dan is onder deze leuze ook het alge-
meen kiesrecht bepleit. Men kan voorstander zijn van een gelijk
stemrecht en tegelijk voorstander van een demokratie per represen-
tatie. De vraag gelijk stemrecht voor allen heeft niets te maken met
de kwestie of het democratisch stelsel er een moet zijn van directe
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inspraak (referenda, kiezers- of volksvergaderingen) dan wel een van
inspraak via representanten". 1
Er lijkt weinig verschil van mening over te bestaan, dat direkt me-
debestuur van alle organisatiegenoten misschien wel de meest ideale
vorm van demokratie kan zijn, maar dat deze in grotere organisaties
moeilijk te verwezenlijken is. 2 Het beste bewijs leveren de toepas-
singen van demokratie in de praktijk. In al haar verschijningsvor-
men laat de staatkundige demokratie het beeld zien van bestuur
door dóór en uit het volk gekozen representanten. Ook andere dan
staatkundige verbanden, die demokratisch zijn ingericht, vertonen,
zoals we hierna zullen zien, een soortgelijk beeld.

Een van de verschijningsvormen van de demokratie is het zogenaamde
zelfbestuur. Wij bespreken hier het zelfbestuur, zoals zich dat als systeem
voor het bestuur van met name ondernemingen aan ons voordoet.

Wij beperken ons tot het zelfbestuur als systeem. Noch als begrip
noch in zijn toepassingen is het echter los te denken van ideologieën
en politiek-maatschappelijke konteksten. Voor onze systeemtheo-
retische benadering menen wij ons van deze ideologieën en kontek-
sten te kunnen en ook te moeten abstraheren.
In een verhandeling over bedrijfsdemokratie toont Albeda aan hoe-
zeer men dit begrip vanuit verschillende invalshoeken kan benade-
ren. Hij citeert een definitie van Clegg, die onder bedrijfsdemokra-
tie verstaat: „Elke theorie of schema, zolang dat is gebaseerd op een
werkelijke zorg voor de rechten der werknemers in de bedrijven, in
het bijzonder hun recht deel te nemen in de beheersing van bedrijfs-
beslissingen". Daarentegenover stelt hij Mandel, die meent dat er
pas van bedrijfsdemokratie mag worden gesproken, wanneer mét
het private bezit der produktiemiddelen ook de markt en de kon-
kurrentie zijn afgeschaft.
„Men kan twee lijnen onderscheiden in het denken over bedrijfsde-
mocratie. De ene begint bij Taylor, zet zich voort via Máyo en
McGregor en mensen als Likert en Argyris. Het is het denken vanuit
het management, dat een onmisKenbare ontwikkeling inhoudt van
een management, dat verantwoordelijkheid en uitvoerende arbeid
van elkaar scheidt, naar een management, dat de verantwoordelijk-
heid van de werknemer stimuleert.
De andere lijn is die binnen de vakbeweging. Van de aanvang af zijn
er in de vakbeweging mensen geweest, die niet tevreden waren met
de rol van oppositie tegenover de onderneming. De Franse syndica-
listen, de Britse Christian-socialists, de gildensocialisten streefden
naar vormen van `arbeiderszelfbestuur' zoals dat is gerealiseerd in
meerdere of mindere mate in de Joegoslavische onderneming en de
Israëlische Kibutzim (evenals trouwens de Histadruth). Vandaag
denken de `maatschappij-kritische' vakbondsmensen in dezelfde
richting".s
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Een van degenen, die het zelfbestuur theoretisch heeft doordacht is de
Joegoslaaf Markovic. Zelfbestuur zo stelt hij betekent de overwínning
op de bureaukratie, die de draagster is van het principe van uitbuiting in
een samenleving.

„Zelfbestuur wil zeggen, dat de bestuursfunktie niet door een bui-
ten de samenleving staande macht wordt uitgeoefend, maar door de
producenten zelf, die het maatschappelijk leven in al zijn vormen
scheppen. Zelfbestuur betekent het overwinnen van de permanente
en gefixeerde verdeling van de samenleving in historische subjekten
en objekten, in besturenden en uitvoerenden, in het listige maat-
schappelijke verstand tegenover de fysieke instrumenten daarvan in
mensengedaante. Het begrip bestuur dat hier gebruikt wordt, bete-
kent in de kontekst van het humanistische denken van Marx ratio-
neel en revólutionair bestuur". Waarna een explikatie volgt van het
rationele en revolutionaire.
„Natuurlijk wil zelfbestuur niet zeggen, dat ieder individu recht-
streeks deelneemt aan het bestuur. Zo'n rechtstreeks zelfbestuur is
alleen mogelijk in maatschappelijke basisorganisaties - in bedrijven,
woongemeenschappen, scholen enzovoorts. Zelfbestuur wil zeggen,
dat bestuursfunkties in de grotere maatschappelijke organisaties af-
wisselend worden uitgoefend door mensen, die werkelijk de wil van
het volk tot uitdrukking brengen en niet door hun funkties de kans
krijgen zich, al was het maar tijdelijk, materiële voorrechten toe te
eigenen of een superieure status in de samenleving te verwerven". 4

Hoe zinvol beschouwingen als deze voor de theoretische doordenking
van het zelfbestuur in zijn politiek-maatschappelijke kontekst ook zijn,
op zelfbestuur in deze ~in, als „de vorm die de politiek in de nieuwe so-
cialistische samenleving aanneemt"5 hebben wij hier het oog niet. Wij
bepalen ons tot de strukturele vormgeving, waartoe theorieën als deze,
met name op het niveau van maatschappelijke organisaties hebben geleid.

2. Toepassingen van zelfbestuur in de praktijk
De enige vorm van zelfbestuur, die in ons land de aandacht pleegt te
trekken, is die welke toepassing heeft gevonden in Joegoslavië. Zij is het
laatste decennium onderwerp van diskussie geweest met name in het be-
drijfsleven, voor sommigen als het model van industriële demokratie, dat
ook voor onze ondernemingen als uiteindelijk ideaal moet worden nage-
streefd, 6 voor anderen als een konceptie, die zich nimmer op de 1Veder-
landse verhoudingen laat transplanteren. Voor dat laatste standpunt is
veel te zeggen, als men tenminste beoogt om het Joegoslavische model
klakkeloos over te nemen. Men hoeft er bijvoorbeeld de zojuist geciteer-
de Markovic maar op na te slaan om de ontdekken, dat aan het zelfbe-
stuurssysteem in Joegoslavië een lange ontwikkeling, men kan zelfs zeg-
gen, traditie ten grondslag ligt. Dit betekent echter niet, dat elke zelfbe-
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stuurskonceptie Nederland vreemd is. Een proeve van een toepassing is

enkele jaren geleden aan onze universiteiten en hogescholen geintrodu-

ceerd. Ook elders is, in allerlei varianten, met soorten van zelfbestuur ge-

experimenteerd. De kibboets in Israël is zo'n toepassing.
Blumberg zegt daarover het volgende: „De producentencodperaties,

die de werknemers in belangrijke mate bij de leiding betrekken,

blijken vaak zowel economisch als sociaal een ondeugdelijk instru-

ment voor zelfbestuur voor werknemers. Economisch gezien hebben

zij altijd te kampen gehad met een chronisch tekort aan kapitaal het-

geen zijn oorzaak vindt in de onvoldoende middelen die zij bij de

aanvang hadden, en het vijandig milieu waarin zij opereren maakt

lenen op de partikuliere kapitaalmazkt vrij moeilijk. In de Westelijke

wereld zijn zij economisch onbelangrijk, zeker als men ze verge-

lijkt met de voorspoedige ontwikkeling van de consumentencobpe-

raties. (... )
Een cobperatieve vorm, die sociaal en economisch succesvol is ge-

weest, doch waaraan door Westerse auteurs bijna geen aandacht werd

geschonkeri, is de kibboets-industrie in Israël. Deze fabrieken op het

platteland worden steeds belangrijker voor de werkgelegenheid en

de inkomsten van de kibboets en zij worden in het algemeen opge-

bouwd volgens de in de kibboets geldende principes t.a.v. het de-
mocratisch kiezen en rouleren van leiders en functies. Ofschoon

veel aandacht werd gegeven aan de organisatie van de landbouw en

het gemeenschapsleven in de kibboets, werd vrijwel geen onderzoek

gedaan naar de fascinerende sociale organisatie van de kibboetsfa-

briek, die toch belangrijk zou kunnen zijn voor de industriële en

industrialiserende wereld. Met uitzondering van deze unieke vorm

is de ervaring met producentencodperaties in hoge mate teleurstel-

lend". ~
Zelfs in de Verenigde Staten leven, zij het nog slechts in theoretische

koncepties, gedachten over de toepassing van zelfbestuur in de industrie.

Zoals Peer beschrijft, vond begin 1974 de First National Conferen-

ce of People for Self-Management plaats, waar onder andere het vol-

gende model ter diskussie kwam. Als vooYOnderstelling gold, dat

ieder die werkt in een onderneming als lid van het arbeiderskollek-

tief zou moeten worden beschouwd met dezelfde rechten en ver-

plichtingen. Voorts werd uitgegaan van een absolute scheiding tus-

sen eigendom en beheer van de produktiemiddelen.
Het systeem maakt onderscheid tussen een soort financierings- en

kontrole instituut, de zogenaamde supporting corporation en be-

drijven met zelfbestuur, de self-managed firms. De supporting co.r-

poration heeft, aldus Peer, tot faak „het identificeren van potentië-

le ondernemingen voor arbeiderszelfbeheer, financiële en overige

assistentie voor de oprichting van deze ondernemingen en het toe-

zicht op deze ondernemingen opdat zij volgens de principes van het
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arbeiderszelfbeheer te werk zullen gaan".
De zelfbesturende bedrijven kennen een arbeiderskollektief, waar-
van elke werknemer automatisch lid is. In grote ondernemingen kan
men een arbeidersraad kiezen, die het arbeiderskollektief vertegen-
woordigt. Voorts is er een uitvoerend komité, gekozen door de ar-
beidersraad en in kleine ondernemingen door het arbeiderskollek-
tief. Arbeidersraad en uitvoerend komité kiezen hun eigen voorzit-
ter. „Een afzonderlijke algemeen-direkteur kan gekozen worden
door de arbeidersraad op voorstel van het uitvoerend comité. De
algemeen-directeur hoeft niet per se uit de leden van het collectief
gekozen te worden. Het kan een buitenstaander zijn die over de ge-
wenste kwaliteiten beschikt. Hij kan ook door het arbeiderscollec-
tief, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, ontslagen
worden. Het behoort onder andere tot de taken van de algemeen-
directeur om de ondernemingjuridisch te vertegenwoordigen en het
nemen van kleine beslissingen die een flexibel verloop van de dage-
lijkse activiteiten in de onderneming garanderen". 8
Wij volstaan met deze korte schets, niet alleen omdat, zoals Peer zelf
ook zegt, het model nauwelijks verder uitgewerkt is, maar ook om-
dat het qua grondstruktuur veel gelijkenis vertoont met het Joego-
slavische systeem, dat hierna iets uitvoeriger aan de orde komt.

Men kan zeggen dat in sociaal-ekonomische kringen de belangstelling voor
vormen van zelfbestuur levendig is. Peper en Ramondt maken in een on-
derzoek naar arbeidsverhoudingen en industriële demokratie in Noorwe-
gen gewag van experimenten met zelfbestuur voor groepen werknemers.9
Ook buiten de industrie vinden we toepassingen. Wij bespreken, behalve
het arbeiderszelfbestuur in de Joegoslavische industrie en in Peru, ook de
toepassing in Joegoslavische ziekenhuizen en de vorm van zelfbestuur,
die sinds 1970 aan onze universiteiten en hogescholen wordt geprakti-
seerd.

2. 1. Zelfbestuur in de Joegoslavische industrie
Zoals opgemerkt, beperken wij ons in dit bestek in hoofdzaak tot eenschets van het systeem van het arbeiderszelfbestuur, zoals dat toepassingheeft gevonden in de Joegoslavische industrie. Voor beschouwingen over
de voorgeschiedenis, voor verslagen van bezoeken aan Joegoslavië, voorstudies over de gan~ van zaken in individuele bedrijven verwijzen wijnaar de literatuur. 1 Aan het slot van deze paragraaf releveren wij nog
enkele markante Nederlandse standpunten.

Het basisprincipe van het arbeiderszelfbestuur wordt verwoord in
artikel9 van de Joegoslavische grondwet van 1963. Bij Broekmeyer
treffen we de volgende vertaling aan: „Het zelfbestuur. in de arbeids-
organisatie omvat in het bijzonder het recht en de verplichting van
de werkende mensen om:
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(1) de arbeidsorganisatie direkt, of via een bestuursorgaan dat zij
zelf kiezen, te besturen;
(2) de produktie of andere aktiviteiten te organiseren, zorg te dra-
gen voor de ontwikkeling van de arbeidsorganisatie en plannen en
programma's voor het werk en de ontwikkeling vast te stellen;
(3) te beslissen over de ruil van produkten en diensten en over an-
dere kwesties van bedrijfsvoering van de arbeidsorganisatie;
(4) te beslissen. over het gebruik van de maatschappelijke middelen
en over het beschikken daarover en deze ekonomisch doelmatig te
gebruiken om het grootste effekt te verkrijgen voor de azbeidsge-
meenschap en de maatschappelijke gemeenschap;
(5) het inkomen van de arbeidsgemeenschap in te delen en de ont-
wikkeling van de materiële basis van hun werk te verzekeren; het .

inkomen te verdelen over de werkende mensen; de vetplichtingen
van de arbeidsgemeenschap ten opzichte van de maatschappelijke
gemeenschap na te komen;
(6) te beslissen over de toetreding van werkende mensen tot de ar-
beidsorganisatie, over het beëindigen van hun werk en over andere
onderlinge arbeidsverhoudingen; de arbeidstijd in de arbeidsorgani-
satie vast te stellen in overeenstemming met de algemene azbeidsom-
standigheden; de interne kontrole en openbaarheid van het werk te
verzekeren;
(7) de omstandigheden van hun arbeid in te richten en te bevorde-

ren; de arbeidsveiligheid en de rust te organiseren; omstandigheden

te verzekeren voor hun vorming en de verheffing van de persoonlij-

ke en maatschappelijke levensstandaard;
(8) te beslissen over de afscheiding van een deel van de azbeidsorga-

nisatie tot een afzonderlijke organisatie en over fusie en vereniging

van de arbeidsorganisatie met andere arbeidsorganisaties", 11

Organen in het kader van arbeiderszelfbestuur zijn het werknemerskol-
lektief, de arbeidersraad, de beheersraad ook wel bestuurskomité ge-

noemd en de direkteur.
In nagenoeg alle studies over arbeiderszelfbestuur treft men be-

schrijvingen van de zelfbestuursorganen aan. Wij kozen die van een

werkgroep van de Eindhovense Technische Hogeschool, die onder
leiding van Wemelsfelder een rapport maakte over hetJoegoslavische
azbeiderszelfbestuur. Wij citeren de desbetreffende passages in hun

geheel.
„Het werknemerscollectief bestaat uit alle bedrijfsgenoten. Zij zijn

de feitelijke dragers van het zelfbestuur, met dien verstande dat dit

meestal tot uitdrukking wordt gebracht (in de grotere bedrijven) in

de door het werknemerscollectíef gekozen organen (indirect zelfbe-

stuur). In de wet zijn twee middelen van direct zelfbestuur vastge-

legd, namelijk het referendum en de bedrijfsvergadering. De be-
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voegdheden van de bedrijfsvergadering zijn in het statuut vastge-
legd. De bedrijfsvergadering wordt door de arbeidersraad bijeenge-
roepen. Ook het referendum wordt door de arbeidersraad uitge-
schreven. Het referendum wordt gehanteerd bij beslissingen van bij--
zondere betekenis, zoals fusie, verplaatsing van het bedrijf en split-
sing van het bedrijf.
Arbeidersraden zijn in de wet dwingend voorgeschreven. Alleen be-
drijven met minder dan 30 werknemers hebben geen arbeidersraad.
Daar beslist het werknemerscollectief. De verkiezingen voor de ar-
beidersraad zijn vrij en geheim. Het lidmaatschap van een arbeiders-
raad duurt 2 jaar (om het jaar wordt de helft gekozen). Herverkie-
zing is niet mogelijk. De bevoegdheden van de arbeidersraad zijn in
hun algemeenheid in de wet vastgelegd. De arbeidersraad beslist
over: het statuut, de ontwikkelingsplannen, belangrijke beleidsza-
ken (voor zover niet in concreto genoemd), aanwending van de be-
drijfsfondsen, verlies- en winstrekening en inkomensverdeling. De
arbeidersraad kiest voorts de beheersraad (dagelijks bestuur) en de
directeur.
De beheersraad vormt het dagelijks bestuur van het bedrijf. Het is
duidelijk bedoeld als uitvoerend orgaan. Het minimum aantal leden
bedraagt 5. Minstens 3~4 van de leden moeten werknemers uit de
'directe productie' zijn (dus geen leidinggevenden). De directeur is
lid van de beheersraad, maar geen voorzitter. Men kan slechts voor
één jaar en, na herverkiezing voor hoogstens twee jaar lid zijn van
de beheersraad. Zoals reeds gezegd: de directeur wordt gekozen
door de arbeidersraad en wel voor een periode van 4 jaar. Hij kan
steeds worden herkozen. De verkiezingsprocedure is tamelijk nauw-
keurig geregeld. De directeur wordt voorgedragen door een benoe-
mingscommissie nadat in het openbaar de mogelijkheden zijn geo-
pend voor iedere geïnteresseerde om te solliciteren. De bevoegdhe-
den van de directeur zijn de volgende:
(a) Hij voert de besluiten van de arbeidersraad en de beheersraad
uit. Hij mag alleen dan weigeren om deze besluiten uit te voeren,
wanneer zij in strijd met de wet zijn.
(b) Hij leidt de onderneming. Dat betekent in de praktijk dat hij de
vele activiteiten van het bedrijf codrdineert.
(c) Hij vertegenwoordigt de onderneming naar buiten. Hij is de wet-
tige vertegenwoordiger van het bedrijf. Contracten en verdragen
worden - in beginsel - door hem afgesloten.
(d) Hij dient ervoor te zorgen dat geen maatregelen worden getrof-
fen of activiteiten worden ondernomen die in strijd met de wet zijn.
De direkteur kan behalve dat hij na 4 jaar niet wordt lierkozen ook
tussentijds worden afgezet. Hiervoor bestaat echter een zware en
gedetailleerd omschreven procedure".12
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In grote bedrijven zijn, blijkens het rapport van een delegatie van de Ne-
derlandse Vakcentrales, die in 1970 een studiereis naar Joegoslavië on-
dernam, nog verdere organisatorische detailleringen voorgeschreven, na-
melijk de arbeids- of ekonomische eenheden.

„Een arbeiderseenheid - ook wel economische eenheid genoemd -
is een in financieel-technisch en organisatorisch opzicht afgebaken-
de bedrijfseenheid met een grote mate van zelfstandigheid", aldus
de omschrifving in het rapport van de Vakcentrales. 13
„Niet alleen `naar boven', maar ook `naar beneden' kan de arbei-
dersraad in bepaalde gevallen bevcegdheden overdragen. Het ga,at
hier om grote ondernemingen waarbinnen voorzien wordt in recht-
streekse besluitvorming van personeelsleden per afdeling of combi-
natie van afdelingen. Het zijn deze groepen die als 'economische
eenheden' aangeduid worden". t4

Bij de evaluatie van het systeem van zelfbestuur in de diverse Nederland-
se publikaties worden de aksenten verschillend gelegd en worden ver-
schillende konklusies getrokken.
De delegatie van het Overlegorgaan van de Vakcentrales beoordeelt het
systeem - met inachtneming van de tekortkomingen ervan - duidelijk po-
sitief en bepleit onomwonden invoering in Nederland.

„Gelet op voornoemde overwegingen en het belang dat de arbeiden-
de mens bij zelfbestuur heeft, komt de delegatie tot de volgende
aanbevelingen:
(a) De vakbeweging in Nederland zal het realiseren van zelfbestuur
duidelijk moeten nastreven (...)
(b) De verwerkelijking van het arbeiderszelfbestuur schept vraag
naar onderwijs en vorming (...)
(c) Er dient naar te worden gestreefd dat brede lagen van de Neder-
landse werknemers zich gaan bezighouden met het vraagstuk van de
democratisering en de oplossing daarvan door middel van vormen
van zelfbestuur. Aangezien uiteindelijk de werknemers zelf moeten
uitmaken of zij al dan niet zelfbestuur wensen, is het van groot be-

lang dat zij voor een oordeel daarover voldoende geinformeerd
zijn (...)
(d) In de vierde plaats beveelt de delegatie aan: het stimuleren van
experimenten, die in overleg met de werknemers en met hun volle-
dige instemming in bedrijven zullen worden opgezet. Deze experi-
menten zullen in Nederlandse verhoudingen worden uitgevoerd en
om die reden ongetwijfeld een eigen toepassing van de grondge-
dachten van het zelfbestuur vragen (...)". 15

Een zo mogelijk nog duidelijker pleidooi voor de invoering van zelfbe-
stuur in Nederland vinden we in het recente rapport „Op weg naar arbei-
derszelfbestuur" van de Wiardi Beckman Stichting.

Dit pleidooi is mede gebaseerd op een positieve waardering van het
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arbeiderszelfbestuur in Joegoslavië en van de betekenis daarvan voor
Nederland. „Wanneer we de situatie in Joegoslavië bekijken kunnen
we het zeker met Kloos eens zijn waar hij in 'Het achterste van de
tong' zegt dat hetJoegoslavische model voor ons land zowel naar de
democratische opbouw als naar eigendomsverhouding binnen de on-
derneming een baken kan zijn voor 'de toekomstige produktiestruc-
tuur' ". Ook hier wordt overigens gesteld, dat „overplanting" van
het systeem naar onze situatie niet zonder meer mogelijk is.
In het rapport wordt het zelfbestuur naar voren geschoven als het
ideaal, waarop de demokratisering zich dient te richten. „Democra-
tisering van het arbeidsbestel betekent naar onze opvatting het stre-
ven naar een vorm van arbeiderszelfbestuur, waarin ondernemingen
zich tegelijkertijd richten op het bevredigen van maatschappelijke
behoeften. Deze opstelling betekent ten principale dat gepreten-
deerd wordt te voorzien in twee functies, namelijk het besturen van
de onderneming én het bepalen van de maatschappelijke behoeften
en het daarop richten van de produktie. Dit betekent dat zowel de
zeggenschap en besluitvorming in de onderneming aan de orde wordt
gesteld als het complexe vraagstuk van de economische orde en de
institutionele vormgeving van de industriële produktieverhoudin-
gen,~ ~6

De Stichting Maatschappij en Onderneming waagt zich niet aan een oor-
deel over het Joegoslavische zelfbestuur, maar laat het aan de lezer over
uit de feiten zijn konklusies te trekken. Tussen de regels door zijn echter
de nodige twijfels merkbaar.

„Een verschil tussen de theorie en de praktijk kwam ook naar voren
fijdens het begin 1970 in Amsterdam gehouden congres over het
Joegoslavische zelfbestuur. Daar werd gesteld dat volgens een aan-
tal sociologische onderzoekingen de directeuren en andere leiding-
gevenden in de Joegoslavische ondernemingen in feite eeii veel gro-
ter gezag en een veel grotere invloed bezitten dan overeenstemt met
de formele regelingen. Volgens The Economist kwam een industri-
eel socioloog uit Zagreb zelfs tot de slotsom dat slechts twee tot
drie procent van de in de Joegoslavische ondernemingen genomen
besluiten werkelijk uitingen van zelfbestuur zijn".
„Het zelfbestuur is destijds mede ingevoerd ter vermindering van
vervreemding. Uit het genoemde onderzoek bleek dat bij degenen
die lid zijn van een arbeidersraad, wel de algemene voldoening ten
aanzien van het directe werk (general work satisfaction) groter was
dan bij niet-leden, maar dat de vervreemding van het werk bij hen
groter was dan bij niet-leden".
„Wat betreft de verantwoordelijkheid van de arbeidersraad wordt
soms zelfs gesteld dat de arbeidersraad wel over duidelijk omschre-
ven problemen mag praten, maar dat zij zich niet moet laten verlei-
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den tot het overnemen van de verantwoordelijkheid van hen die de-
ze werkelijk moeten en ook kunnen dragen".
Bepaald veelzeggend is deze passage in de slotparagraaf: „Aan de le-
zer laten wij het conclusies te trekken uit de feiten, die in de voor-
afgaande hoofdstukken ter tafel kwamen. Dit onder verwijzing naar
Albeda's uitspraak dat de wezenlijke vragen van een industriële sa-
menleving in Joegoslavië of nog niet aan de orde, of nog niet beant-
woord zijn. En in de wetenschap dat er altijd ruimte blijft voor de
twijfel, die volgens Cicero tot de waarheid leidt en die later ge-
noemd is: het zien van de beide kanten der dingen". 17

Een min of ineer neutraal standpunt neemt de Eindhovense werkgroep
van de Technische Hogeschool in.

Uit de slotparagraaf „Mogelijkheden van invoering in Nederland"
citeren wij het volgende:
„Of invoering van arbeiderszelfbestuur in Nederland gewenst is - het
zij met nadruk gesteld - wordt hier geheel in het midden gelaten.
Het antwoord op deze vraag hangt geheel af van de betekenis die
men toekertt aan de ideologie van de democratie, afgewogen tegen
enkele andere, eveneens belangrijke waarden. (...) Of invoering van
azbeiderszelfbestuur in Nederland mogelijk is respectievelijk te ver-
wachten valt, is een geheel ander punt. Dat hangt af van het ant-
woord op de volgende vier vragen:
(1) laat industrieel zelfbestuur zich rijmen met een systeem geba-
seerd op particulier eigendom?
(2) laat industrieel zelfbestuur zich rijmen met partikulier initia-
tief?
(3) laat industrieel zelfbestuur zich rijmen met een maatschappi3-
vorm, waarin een duidelijk institutioneel kader is geschapen (orga-
nisaties van werkgever en werknemers) om conflicten door macht
en tegenmacht volgens bepaalde spelregels uit te vechten?
(4) hoe ontwikkelen zich het klimaat en de politieke wilsvorming in
ons land?
Na bespreking van deze vragen volgt de slotkonklusie: „Kort samen-
gevat: de structurele machtsverschuiving van de factor kapitaal naar
de factor arbeid, die zich de laatste halve eeuw in ons land voltrekt,
lijkt voorshands nog niet uitgewerkt. In dit licht bezien blijft het
bestuderen van meer extreme vormen van industriële organisatie
dan de bij ons gebruikelijke, van groot belang".18

Deze laatste citaten van de Eindhovense werkgroep hebben voor onze
studie specifieke betekenis. Oncíer erkenning van het feit, dat de studie
gericht was op de toepassing van het arbeiderszelfbestuur in de Joegosla-
vische industrie, kan men toch konstateren, dat de vier genoemde vra-
gen voor het ziekenhuiswezen een geheel andere relevantie hebben. Denk-
baart is, dat de realisatiemogelijkheden van zelfbestuur in ziekenhuizen
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veel minder afhankelijk is van faktoren als partikuliere eigendom, vast-
omlijnde overlegsituaties en politiek klimaat, dan de Eindhovense werk-
groep zulks voor het bedrijfsleven veronderstelt. In dat geval zou de kans
op zinvolle toepassing in het ziekenhuis groter zijn. In het hierna volgen-
de gaan wij na of aan deze hypothese verdere grond te geven is.

2. 2. Zelfbestuur in de Joegoslavische gezondheidszorg
Hoewel het ons in deze beschouwing in hoofdzaak te doen is om de in-
richting van Joegoslavische ziekenhuizen volgens het systeem van het ar-
beiderszelfbestuur, laten we aan een schets hiervan een korte beschrij-
ving vooraf gaan van de organisatie van de gezondheidszorg in Joegosla-
vië. Wij wijzen erop, dat de gegevens waarop wij onze beschrijvingen ba-
seren, dateren uit de zestiger jaren. Gezien de snelle ontwikkelingen ín
Joegoslavië korrespondeert het beeld wellicht niet op alle punten met de
huidige situatie.

Ook de organisatie van de gezondheidszorg in het algemeen en de
inrichting van ziekenhuizen in het bijzonder in Joegoslavië zijn niet
los te zien van de maatschappelijke kontekst. Ook hier verwijzen
wij naar enige literatuur. 19 De principes, waarop de gezondheids-
zorg in Joegoslavië is gebaseerd, brengt Van de Weg als volgt onder
woorden: „Integratie van preventieve en curatieve zorg op funda-
menteel niveau; decentralisatie van de gezondheidsdiensten; deelna-
me van de bevolking in het oplossen van plaatselijke gezondheids-
problemen, door middel van gezondheidscomité's enzovoorts; onaf-
hankelijkheid van de instituten voor gezondheidszorg; onafhanke-
lijke financiering; gemeenschappelijke leiding en opzet van werkpro-
gramma's en voortdurende evaluatie van het verrichte werk;hono-
rering van de werkers op het gebied van de gezondheidszorg over-
eenkomstig het resultaat van hun werk; vrije keuze van artsen en
gezondheidscentra binnen een vastgesteld gebied". 20

Dekker geeft een uitvoerige schets van de struktuur van de gezondheids-
zorg op de verschillende niveau's: federaal niveau, niveau van de repu-
bliek 21, distrikts- en gemeenteniveau.

De hele struktuur is doortrokken van het principe van de decentra-
lisatie. Op federaal niveau bestaat het federaal parlement uit vijf ka-
mers voor de verschillende maatschappelijke sektoren, waarvan de
Raad voor volksgezondheid en sociaal welzijn er één is. Deze ka-
mers zijn de federale toporganen van zelfbestuur. De Raad voor
volksgezondheid en sociaal welzijn is samengesteld uit parlements-
leden, die zijn gekozen door enerzijds de werkers, medewerkers van
de instellingen van gezondheidszorg en sociale diensiverlening, en
anderzijds door de medewerkers van de instellingen voor sociale
verzekering, die de dienstverlening betalen. Op dit niveau is er ver-
der nog een federale raad, die ook weer een raad voor volksgezond-
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heid en sociaal welzijn kent, voorts een federaal sekretariaat voor
volksgezondheid en sociaal welzijn en tenslotte een instituut voor
de volksgezondheid. De federale raad is het politieke orgaan, het
sekretaríaat een bestuurlijk lichaam met aan het hoofd een sekre-
taris, terwijl het instituut studies maakt inzake de organisatie van
de gezondheidszorg en van de gezondheidsbescherming.
„In de republieken zijn raden en sekretariaten met overeenkomsti-
ge verantwoordelijkheden. Op plaatselijk niveau zijn er de gezond-
heidsraden. Beziet men de organisatie van de gezondheidszorg func-
tioneel, dan kan men twee hoofdgxoepen van organisaties onder-
scheiden, te weten:
(a) het overheidsbestuur, sociale verzekeringsinstellingen en grote
industriële en andere organisaties (functie: bestuur, controle, beta-
ling);
(b) de gezondheidsstations, de gezondheidscentra en de medische
centra (functie: levering van de diensten)". 22

Op het uitvoerende vlak kent men dus drie echelons: de gezondheidssta-
tions, eenheden'van huisartsen te vergelijken met wat men hier met ge-

zondheidscentra aanduidt; de gezondheidscentra, meer gespecialiseerde
instituten, met diverse taken op het gebied van de volksgezondheid; en
de medische centra: algemene en kategorale ziekenhuizen en researchin-
stituten.

Dekker: „De gezondheidsstations zijn instellingen waaz door huis-
aztsen en anderen behandeling, verpleging, gezondheidsvoorlichting
en -opvoeding en preventie worden verricht. Het gezondheidscen-
trum is een meer uitgebreid en gespecialiseerd instituut, dat bureaus
heeft voor specifieke ziekten en~of leeftijdsgroepen en epidemiolo-
gische diensten; de gezondheidsstations zijn functioneel onderge-
schikt. Het medische centrum tenslotte bestrijkt de gehele gezond-
heidszorg op verschillende terreinen: ziekenhuizen, laboratoria en
dergelijke". 2s

Het zelfbestuur is in Joegoslavië het grondbeginsel voor de inrichting van
zowel overheidsbestuur als maatschappelijke organisaties. Het geldt on-
verkort voor de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuizen in
het bijzonder.

In een inleiding tot de Engelse vertaling van de Joegoslavische ge-
zondheidswet, verwoordt Skupnjak, tweede sekretazis van een fede-
raal sekretariaat voor volksgezondheid en sociaal welzijn, onderdi-
rekteur derhalve van het besturend orgaan op federaal niveau, dit
aldus:
„The principle of self-management and incom earning. This princi-
ple is autochthonously Yogoslav and completely original in compa-
rison to any country of the world and it is a natural reflection of
our country's social and economic system. it demonstrates in prac-
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tice the thesis that the questions of health and disease are not of
humanitarian character only ,but that they have an economic base
also; that both health and disease can be presented as economic ca-
tegories and that, in simple terms, both health and disease (as well
as the maintenance of health and the treatment of disease) have a
real and palpable price.
For the fact that working people engaged in health institutions are
entitled to equal rights (and duties) in the management, earning and
distribution of income as are industrial workers, there cannot be
any legal, political or ideological base for health workers and health
institutions to be treated differently from other working organiza-
tions as both the former and the latter exercise self-management,
earn and distribute their income". 24

Dit grondprincipe doet er niet aan af, dat de gezondheidszorg ook in het
Joegoslavisch sociaal-ekonomisch bestel een bijzondere plaats inneemt.

Margan - voorheen Minister van Volksgezondheid in Kroatië en lang
voorzitter en bestuurslid van de Joegoslavische vereniging van instel-
lingen van gezondheidszorg - zet in een beschouwing over de plaats
van de gezondheidszorg in de verdeling van het nationaal inkomen
in Joegoslavië uitvoerig uiteen, dat er daarvoor drie bepalende fak-
toren zijn: het zelfbestuur, de „social negotiations", maatschappe-
lijke „onderhandelingen" ov~r met name de planning van de gezond-
heidszorg en de prijs van de dienstverlening. „The self-managing or-
ganization and make-up of the health activity is considered neces-
sary on account of the establishment and development of various
features of self-managing negotiations, a more successful social ne-
~gotiation, a realisti,c and more efficient planning of the health activi-
ty development and programming of inedical care measures, and
generally for an adequate distribution of labour and implementa-
tion of the agreed medical care, and for the establishment of free
socio-economic relationships with other partners in the society".
„In the system of market economy the income makes up the mate-
rial basis of self-management; it is effectuated and fulfilled in eco-
nomic organizations on the market, which, as a price regulator, be-
comes also the regulating force of their economic status. Conse-
quently, an efficient economic activity depends upon the quality
and assortment of commodities, knowledge of the market, co-ordi-
nation of the supply and demand and other which are required by
the market and the goods-monetary relationships; upon these fac-
tors will depend the manner of esthablishing relationships on the
part of the economic organization, which will determine its socio-
economic status. This may be decided freely by the bodies of self-
management and the entire collective of the working organization".
Instellingen van gezondheidszorg, zo betoogt Margan, verkeren in
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een andere positie. Het marktmechanisme funktioneert daar niet
volledig, en daarom: „the only alternative for the co-ordination of
these relationships is the social agreement".Maatschappelijke afspra-
ken en onderhandelingen, op grond waarvan prijzen worden vastge-
steld en planningen worden geformuleerd, vervangen het marktme-
chanisme. „Considering all this, the social negotiation has also be-
come the institute of special social interest for our social system
and it deserves special attention in our Constitution and bills which
rely upon it. There is no need to emphasize that social negotiation
is an inevitable path leading the healtl} activity toward its belonging
portion of the social product, and the working man, insured against
health risks, toward an adequate medical care.
Apart from the self-managing health activity and social negotiation,
there is a third determining component of health in the social pro-
duct, i.e. the price of the health service. Without it there is no in-
come, nor self-management". De prijs is opgebouwd uit wettelijk
vastgestelde elementen: „personel income, material costs, fund
means,amortization assets and means for extended reproduction".~

De struktuur van het naar arbeiderszelfbestuur gemodelleerd ziekenhuis
toont grote overeenkomst met die van industriële bedrijven:

Phaff: „Ook in de gezondheidszorg heeft men dit principe van het
zelfbestuur ingevoerd. Ieder ziekenhuis, instituut of huisartsencen-
trum is autonoom. Zij worden beschouwd als bedrijven, zij leveren
diensten tegen kostprijs. De werkers zijn de beheerders, zij benoe-
men het bestuur en de directeur. Zij maken hun eigen begroting en
onderhandelen daarover met de ziekenfondsen en andere inkom-
stenbronnen. Ook hier zijn de salarissen mede afhankelijk van de
gemaakte winst. Het enige verschil met de bedrijven is, dat zij geen
belasting behoeven te betalen". ~

Ieder ziekenhuis kent een algemene vergadering van alle medewerkers,
die eens in de twee jaar bijeenkomt om de bestuursorganen te kiezen.
Het hoogste bestuursorgaan is de raad, samengesteld voor twee derde uit
leden van de kollektiviteit en voor één derde uit maatschappijvertegen-
woordigers. Uitvoerend orgaan is een bestuur, louter bestaande uit leden
van de kollektiviteit. De bestuursorganen voeren de selektieprocedure
voor de benoeming van een direkteur, welke de formele instemming be-
hoeft van de algemene vergadering.

Over de benaming van de verschillende funkties zijn noch de engels-
talige noch de nederlandstalige beschrijvingen van het arbeiderszelf-
bestuur in ziekenhuizen eenduidig. Gangbare benamingen in het en-
gels zijn assembly, council, managing board en manager. Wij houden,
mede met het oog op onze verdere beschrijvingen de terminologie
algemene vergadering, raad, bestuur è~n direkteur aan. Voor wat wij
raad en bestuur noemen worden ook de termen bedrijfsraad of be-
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stuur respektievelijk dagelijks bestuur of raad gebruikt. 27
Over de algemene vergadering valt niet veel te zeggen. Zij is wat in
de bedrijven het arbeiderskollektief heet. Zij komt slechts bijeen om
de bestuursorganen te kiezen. Nergens vonden wij vermeld, dat zij
ook voor het nemen van belangrijke beslissingen bijeengeroepen
wordt. Onvermeld mag in dit verband niet blijven de mogelijkheid
om middels referendum een uitspraak van het kollektief te verkrij-
gen. In de door ons bestudeerde literatuur vonden wij deze moge-
lijkheid niet genoemd.

De raad, het hoogste bestuursorgaan, draagt de verantwoordelijkheid
voor het algemeen beleid.

Margan beschrijft de raad aldus: „The supreme self-managing body
is the Council of the respective health institution which is compo-
sed of two-thirds of the members of the collective and one-third of
different representatives of the society. These representatives are
appointed by the Commune and represent different social activities
of bodies of state administration. That one-third of `representatives
of the society' is present because the Constitution permits such a
possibility to working organizations which are regarded as institu-
tions of `special social interest"'.28
De raad heeft een zittingsduur van twee jaar. De voorzitter wordt
door de raad zelf gekozen uit de leden, die deel uitmaken van de
kollektiviteit.

Uit de raad of althans in ieder geval uit de leden van de kollektiviteit
wordt het bestuur gekozen, dat belast is met het dagelijks bestuur.

Strikt genomen is het feit, dat in de raad ook extraneï zitting heb-
ben een inbreuk op het zelfbestuursprincipe. Margan verklaart dit
uit het feit, dat het ziekenhuis volgens de grondwet een instelling
van „special social interest" is. Het is aan deze status min of ineer
verplicht om ook vertegenwoordigers uit het verzorgingsgebied in
het hoogste bestuursorgaan op te nemen. De raad betiteld liij dan
als „social self-management", terwijl het bestuur een „pure self-ma-
naging body" is.
Het bestuur „runs all the affairs of. the working organization and
drafts proposals for normative regulations of the institution, and
submits them to the Council of the institution which approves the
proposals". ~
Niet precies duidelijk is, of het bestuur uit de raad wordt geleozen
of wel uit de totale kollektiviteit. Phaff suggereert het eerste, het-
geen door Margan niet bevestigd wordt. Het bestuur kiest uit zijn
midden een voorzitter. Ook het bestuur zit twee jaar.
Dat het bestuur de dagelijkse leiding heeft moet men naar onze me-
ning niet zo verstaan, dat de leden van het bestuur daaraan een full-
time funktie hebben.
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De dagelijkse leiding is in handen van de direkteur. Zijn benoeming, voor-
bereid door de bestuursorganen wordt bekrachtigd door de algemene ver-
gadering. De direkteur, die arts dient te zijn, vertegenwoordigt het zie-
kenhuis naar buiten en is verantwoordelijk voor de gang van zaken, ook
in medisch opzicht.
Naar-de beschrijving van Margan wordt de direkteur bijgestaan door een
soort ekonomisch adjunkt-direkteur en een soort verpleegkundig adjunkt-
d'uektrice, terwijl bovendien een soort medische staf hem doorgaans van
advies dient.

Over de direkteursfunktie laten we wederom Margan zelf aan het
woord:
„The Manager of the health institution, including all its managing
bodies, is elected by the collective itself through its self-managing
bodies. The election is run by public advertisements. Upon election
of the most suitable candidate, the prospective Manager should ob-
tain the approval of the Commune. The competence of the Mana-
ger relates to the representation of the health institution in all bu-
siness and other affairs, to the organization of labour in the health
institution, supervision of financial running; he has also the right of
veto in the Council and the Managing of which he is a member ac-
cording to his function, in order to safeguard lawfulness. The Ma-
nager must be a physician. Apart from the Manager, there is an As-
sistant tot the Manager who is practivally the Chief of Administra-
tion. Accordingly, the Manager represents the co~rdinative function
of all the services within the institution and deals mainly with the
`technological process' of labour in the institution. He is responsible
to the Managing Board and to the Council of the health institution.
A Professional Council is usually appointed. as the Manager's advi-
sory professional body, and consists of the most prominent experts
employed in the institution.
The Chief Medical Sister holds one of the managing functions at
the institution; she is responsible for the organization of the sisters'
service and care of patients or patronage service. She is also in char-
ge of some administrative affairs carried out by medical sisters. With
the regard tot her function, she is not member of any managing bo-
dy in the institution". ~
C~ver de professie van de direkteur zegt Phaff: „De directeur moet
bij voorkeur een sociaal-geneeskundige opleiding hebben. Indien hij
deze niet heeft, krijgt hij een inservicetraining aan een Public Health
School. Zulke trainingskandidaten zijn zeer goed gemotiveerde leer-
lingen. De praktijk wijst uit dat 95~ van de directeuren wordt her-
benoemd". 31 Volgens Phaff spms, volgens Evans vaak, houden de
direkteuren hun praktijk gedeeltelijk aan. Phaff stelt, dat zij de
meeste tijd kwijt zijn aan het onderhandelen over kontrakten.
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Gezien de principiële gelijkstelling van ziekenhuizen met bedrijven ver-
wondert het niet, dat de grondstruktuur van het zelfbestuur ziekenhuis
nagenoeg overeenkomt met die van de bedrijven.
Ons totaalbeeld vertoont enige lakunes en onzekerheden, door de ener-
zijds fragmentazische en anderzijds elkaar tegensprekende beschrijvingen.
In opzet is de struktuur ons echter voldoende duidelijk.
OpvalIend is in onze ogen de positie van de direkteur-geneesheer en diens
verantwoordelijkheid voor de totale gang van zaken inklusief de medi-
sche. In de beschrijvingen missen we een verband van de gezamenlijke
specialisten, wellicht omdat die te weinig als „bestuursorgaan" wordt ge-
zien.
De patiënt komt in het hele verhaal niet voor. De verklaring daarvoor ligt
voor de hand: het uitgangspunt is arbeiderszelfbestuur. Ook hierin is een
ondersteuning té vinden voor ons standpunt dat demokratisering voor
ziekenhuismedewerkers een ander aksent heeft dan voor patiënten.

2. 3. Zeltbestuur in Peru
Na een staatsgreep in 1968 regeert in Peru een militaire junta die voor
ogen heeft een eigen ontwikkelingsmodel te introduceren. Onderdeel
daarvan is de in 1970 ingevoerde vorm van arbeiderszelfbestuur in de in-
dustriële sektor.

Bartels schetst de politieke ontwikkelingen in Peru aldus: „Op 3 ok-
tober 1968 greep in Peru een militaire junta o.l.v. generaal Velasco
Alvazado de macht, onder de vlag van een eigen, revolutionair ont-
wikkelingsmodel. Hierin zou geen plaats zijn voor communisme
noch kapitalisme; wel voor een maatschappelijk systeem wat zoveel
mogelijkaansluit bij de specifieke omstandigheden welke voor Peru
gelden". De junta vermeed een breuk met het bestaande kapitalis-
me. „Het private binnen- en buitenlandse kapitaal wordt gezien als
een belangrijke bron voor het financieren vá.n de ontwikkeling, maar
overheidskapitaal is even belangrijk. De verschaffers van privaat ka-
pitaal moeten zich dan wel richten op de prioriteiten en doelstellin-
gen welke door de overheid worden vastgelegd, en moeten bereid
zijn bij te dragen aan een welvaartstoename die niet beperkt blijft
tot een kleine profiterende elite, maàr die ook bredere, vroeger ach-
tergestelde bevolkingsgroepen ten goede komt. Ten einde de indus-
triële werknemers meer mogelijkheden te bieden tot participatie in
beheer en financiële resultaten van de onderneming werd in 1970
de instelling van een Comunidad Industrial in een groot deel der in-
dustriële ondernemingen verplicht gesteld. Daarnaast bevat de in-
dustriewet Ley General de Industrias (Wet 18350, 27 juli 1970) re-
gels voor directe winstdeling van de werknemers". ~2

Peer geeft een uiteenzetting van de principiële overwegingen die áan het
Peruaanse zelfbestuur ten grondslag liggen en maakt bovendien een inte-
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ressante vergelijking met de traditionele onderneming.
„De idee van arbeiderszelfbeheer is in filosofische zin gebaseerd op
het alleszins humane beginsel van volledige economische en politie-
ke vrijheid van het individu dat zowel in zijn economische aLs poli-
tieke omgeving zijn mens zijn onvervreemd probeert te verwezenlij-
ken. Toegespitst op. de zniver economische dimensie van zijn be-
staan betekent dit dat het individu alle macht, recht en verantwoor-
delijkheid heeft om volledig te participeren in het beheer van de or-
ganisatie waarbinnen hij werkt. C~p basis van deze humane benade-
ring moet aan de niet menselijke produktiefactor kapitaal deze vorm
van participatie onthouden worden. Hiermee is niet gezegd dat ka-
pitaal geen produktieve bijdrage zou leveren in het produktieproces
en derhalve geen vergoeding voor het gebruik van kapitaaldiensten
gevraagd zou hoeven te worden. Voor het goed functioneren van
een economie op basis van arbeiderszelfbeheer is het zelfs noodza-
kelijk dat de reële prijs van kapitaal de feitelijke schaarste van deze
produktiefactor reflecteert. Er zijn echter weinig redenen om dit
schaarste irfkomen in handen van kleine groepen particuliere perso-
nen te laten recht komen. Het ligt meer voor de hand om de eigen-
dom van kapitaal en het daarbij behorende schaarste inkomen te be-
schouwen als nationaal bezit dat aangewend kan worden voor natio-
nale doeleinden". Over de vergelijking tussen de zelfbesturende en
de traditionele onderneming zegt Peer:
„Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de zelfbeherende on-
derneming in uitvoerend en organisatorisch opzicht hemelsbreed
zal verschillen van de traditionele onderneming. Zij zal evenzeer de
verschillende in de onderneming aanwezige bekwaamheden volgens
de regels van de optimale arbeidsverdeling moeten combineren. Het
grote verschil met de traditionele onderneming ligt in de rol van het
arbeiderscollectief. Dit is het enige instituut binnen de onderne-
ming, dat het recht heeft om een basis-statuut voor de onderneming
vast te stellen met daarin de globale doeleinden van de onderne-
ming, de wijze van inkomensverdeling, de wijze waarop nieuwe le-
den van het collectief aangetrokken en geplaatst zullen worden en
de wijze waarop het arbeiderscollectief samen met de uitvoerende
staf alle belangrijke ondernemingsbeslissingen zal nemen". 33

Het Peruaanse arbeiderszelfbestuur toont qua grondstruktuur hetzelfde
beeld als dat in Joegoslavië. Het werknemerskollektief kiest een bestuur,
waaruit een direktie wordt samengesteld.

Bartels: „De deelname van de werknemers in het beleid der onder-
neming is als volgt geregeld. Minstef~s tweemaal per jaar komen de
leden van de CI (Comunidad Industrial; v.W.) bijeen in algemene
vergadering. Deze heeft als taken:
- vaststeilen en eventueél wijzigen van de statuten der CI;
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- kiezen van het bestuur der CI;
- het goed- en afkeuren van hgt beleid, de balans en de rekeningen
- beslissen over de door de CI uit te keren winsten.
Het bestuur van de CI wordt voor twee jaar gekozen, met de moge-
lijkheid tot eenmalige herverkiezing. Vakbondsleiders en werkne-
mers, die buiten de CI om aandelen in de onderneming bezitten
kunnen niet als lid van het bestuur worden gekozen. Het bestuur
van de CI verzorgt de administratie en het beleid der CI. Uit zijn
midden kiest het vertegenwoordigers (voor 1 jaar) in de directie van
de onderneming. Het aantal stemt overeen met het aandeel dat de
CI heeft in het kapitaal der onderneming. Maximaal kan de helft
der directie dus bestaan uit CI-leden. ~ Een uitzondering vormt de
basisindustrie, hier is het aantal vertegenwoordigers van de CI in de
directie vastgesteld op 2. In die situatie wordt de voorzitter van de
directie gekozen door de gehele directie, zodat ook een lid van de
CI tot voorzitter gekozen kan worden". ~5

In Peru wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten onder-
nemingen. Private ondernemingen blijven bestaan, doch worden aange-
past volgens de beginselen van het arbeiderszelfbestuur. Daarnaast zijn er
staatsondernemingen en een nieuwe ondernemingsvorm is tenslotte de op
de landbouwkoóperaties geïnspireerde onderneming, door Peer de „so-
ciale eigendom onderneming" genoemd, waar de arbeiders de gemeen-
schappelijke eigendom hebben van de produktiemiddelen.

Naar de beschrijving van Peer kent de sociale eigendom onderne-
ming een algemene vergadering van arbeiders, een uitvoerend komi-
té, een algemeen direkteur, een ere-komité en speciale komité's. De
algemene vergaderiag van arbeiders is wat wij eerder noemden het
kollektief. Zij wordt, tenminste eenmaal per jaar, bijeengeroepen
door het uitvoerend komité en voorgezeten door de voorzitter van
dit komité.
Peer schetst uitvoerig de bevoegdheden van de algemene vergadering
van arbeiders, de mogelijkheid om buitengewone vergaderin~en bij-
een te roepén, de wijze van bijeenroeping en de werkwijze.
„Het uitvoerend-comité bestaat uit tenminste drie en ten hoogste
zes personen. Het bestuurt de ondérneming in overeenstemming
met de sociale doeleinden van de onderneming. Uit haar leden kiest
zij een president en een vice-president terwijl de algemeen-directeur
automatisch secretaris is van dit uitvoerend comité". De leden van
het komité kunnen daarin slechts gedurende een periode van drie
jaar zitting hebben. Ook hier speelt het scholings-effekt een belang-
rij ke rol.
De algemeen-direkteur heeft de dagelijkse leiding. Hij is verantwoor-
delijk voor de werkzaamheden in de onderneming en treedt namens
haar naar buiten op. Deze funktie is niet aan een bepaalde termijn
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gebonden, maar de algemeen direkteur kan ten allen tijde door het
kollektief worden afgezet. Het ere-komité, bestaande uit drie tot
vijf personen, is een beroepsinstantie en stelt de inkomens vast van
de nieuwe arbeiders.
Speciale kommissies kunnen in het leven worden geroepen om de
direktie in technische aangelegenheden bij te staan en aan hun kol-
lega's inzicht te verschaffen in de vooruitgang van de onderneming.
„De leden van deze speciale commissies worden door middel van het
lot gekozen uit de directe werkomgeving voor welke zij de directie
van advies moeten dienen. Gewoonlijk is men een jaar lid van een
dergelijke commissie. Via de statuten of via het interne reglement
wordt bepaald welke speciale kommissies in het leven geroepen zul-
len worden". ~

Het verschijnsel van het arbeiderszelfbestuur is voor Peru betrekkelijk
nieuw. Behoudens de vrij uitvoerige schets van Peer en de bredere enka-
drering van Bartels ontbreekt het ons aan informaties, met name over
het funktioneren in de praktijk. Voor konklusies lijkt het dan ook nog
te vroeg. Uit het systeem als zodanig kan moeilijk worden afgeleid, dat
het in de westerse ekonomie toepasbaar zou zijn, ómdat de Peruaanse
junta zowel het kommunisme als het kapitalistisch systeem bewust ter-
zijde heeft willen stellen. ~~
Wel kan worden gesteld, dat het zelfbestuur typologisch volgens hetzelf-
de stramien gestruktureerd is als het Joegoslavische, terwijl het ons ook
een belangrijke aanwijzing lijkt, dat het systeem in zijn funktioneren niet
opzienbarend hoeft af te wijken van onze onderneming.

2. 4. De universitaire bestuursstruktuur in Nederland
In Nederland is in 1970 bij wijze van experiment een vorm van zelfbe-
stuur geintroduceerd aan de universiteiten en hogescholen middels de
Wet Universitaire Bestuurshervorming. ~ Ook bij de bespreking hiervan
abstraheren wij ons van de voorgeschiedenis, die leidde tot de totstand-
koming van deze struktuur, terwijl wij ons bovendien beperken tot de
topstruktuur, zoals deze in genoemde wet regeling heeft gevonden.

Waar ons ook hier weer in hoofdzaak het systeem van zelfbestuur
interesseert, zien wij af van beschouwingen over de geschiedenis van
de demokratisering aan de Nederlandse universiteiten en hogescho-
len. Het ontstaan en de opkomst van de studentenvakbeweging, de
ontwikkelingen in het buitenland kulminerend in de mei-opstand in
Parijs in 1968, het rapport van de Commissie-Maris, de diskussie-no-
ta van de Werkgroep Bestuursstruktuur van de Katholieke Universi-
teit te Nijmegen, de Nota-Posthumus, al deze en dergelijke gebeur-
tenissen en tendenties hebben een rol gespeeld bij de uiteindelijke
totstandkoming van de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970.
De regeling heeft uitdrukkelijk een experimenteel karakter meege-
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kregen. Juist daarom is het interessant de evaluatie van de nieuwe
struktuur op de voet te volgen. Aan het slot van deze paragraaf zul-
len wij dan ook kort stil blijven staan bij de ervaringen, die met en-
kele jaren praktijk zijn opgedaan.

Voor onze beschouwingen over het ziekenhuis is het van belang erop te
wijzen, dat de studenten bij het bestuur van de universiteiten en hoge-
scholen zijn betrokken.

Volgens artikel 3 van de Wet Universitaire Bestuurshervorming telt
de universitaire gemeenschap drie geledingen: het wetenschappelijk
personeel, de studenten en het niet-wetenschappelijk personeel. De
memorie van toelichting besteedt aan de positie van de studenten
in deze niet afzonderlijk aandacht. Het beginsel is, dat alle leden
van de universitaire gemeenschap een aandeel kunnen leveren in de
beleidsbepaling.
Dit beginsel is aanvechtbaar. Omdat nadere adstruktie ontbreekt,
zegt het begrip „universitaire gemeenschap" als uitgangspunt voor
de bestuursinrichting weinig. Personeel en studenten zijn allen le-
den van die gemeenschap. De wetgever heeft echter verzuimd de
verschillen in positie van de geledingen aan te geven, die bepalend
zijn voor het al of niet deelnemen in het bestuur.
Bij de door ons te schetsen zelfbestuurskonstruktie van het zieken-
huis is een ander uitgangspunt gekozen. Het bestuur wordt gevormd
door vertegenwoordigers van diegenen, die in het kader van de orga-
nisatie meewerken aan de verwezenlijking van het doel. De patiën-
ten komen in die optiek niet als „mede-bestuurders" in aanmerking.
Inzoverre zij aanspraak kunnen maken op het uitoefenen van in-
vloed op het bestuur, is de titel daarvoor gelegen in het feit, dat zij .
als „konsument" direkt de gevolgen van het bestuur ondervinden.

Het topbestuur van de universiteiten en hogescholen bestaat uit twee or-
ganen: de universiteitsraad en het college van bestuur.

De memorie van toelichting bij het hoofdstuk van de wet, dat han-
delt over het bestuur van de universiteit begint aldus:
„Volgens het wetsvoorstel zullen aan de top van de universiteit twee
bestuursorganen optreden. Hierbij moet één ervan - de universiteits-
raad - worden gezien als het algemeen bestuur dat de bevoegdheid
bezit tot regeling en bestuur van de zaken van de universiteit als ge-
heel, voor zover niet bij of krachtens de wet opgedragen aan het
tweede orgaan - het college van bestuur - dat vooral als dagelijks be-
stuur fungeert en als zodanig een aantal in de wet omschreven
eigen bevoegdheden bezit. De ondergetekenden menen, dat deze
constructie en de voorgestelde uitwerking ervan volledig recht
doet aan de idee van de zelfbesturende universitaire gemeen-
schap".~

De universiteitsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de drie gele-
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dingen van de universiteit: het wetenschappelijk personeel, de studenten
en het niet-wetenschappelijk personeel, en voorts uit een kategorie bui-
ten-universitaire leden.

De universiteitsraad heeft als hoogste bestuursorgaan de konstitue-
rende bevoegdheid binnen de universiteit. Hij stelt het bestuursre-
glement vast en kan richtlijnen geven ten aanzien van onderwijs en
onderzoek met het oog op de kodrdinerende taak, die de raad is
toebedacht. De raad stelt de begroting van de universiteit vast als-
ook het ontwikkelingsplan en het financieel schema. De universi-
teitsraad heeft, mede als uitvloeisel van de hierboven genocmde ta-
ken, nog andere bevoegdheden. De bevoegdheden van de universi-
teitsraad zijn geregeld in de artikelen 23 tot en met 29 van de wet.

Het kollege van bestuur, dat is belast met het dagelijks bestuur van de
universiteit, en dat daartoe naast de beleidsvoorbereidende en beleidsuit-
voerende taken ten behoeve van de universiteitsraad nog een aantal eigen
bevoegdheden heeft, bestaat uit drie of vijf personen.

De rektor qiagnifikus is qualitate qua lid van het kollege van be-

stuur. De overige leden worden door de universiteitsraad gekozen

uit het wetenschappelijk personeel in vaste dienst respektievelijk

bencemd door de minister. Deze benoemt uit de leden ook de voor-
zitter.
Tot de eigen taken van het kollege van bestuur behoort krachtens
artikel 31 tweede lid van de wet onder meer de zorg voor de huis-
vesting en het doelmatig beheer van de financieën en de roerende
en onroerende goederen van de universiteit; het benoemen en ont-
slaan van het personeel en het verdere personeelsbeheer, voorzover
bevoegdheden op dat terrein niet aan de minister van onderwijs zijn
voorbehouden; het in en buiten rechte optreden namens de univer-
siteit; en „het houden van voortdurend toezicht op al wat de uni-
versiteit aangaat".

De rektor magnifikus treedt in het verkeer met andere universiteiten en
hogescholen op namens de universiteit.

De rektor magnifikus is voorzitter van het kollege van dekanen, dat
wordt gevormd door de voorzitters van de fakulteitsbesturen. Hij
wordt op voordracht van dit kollege door de minister benoemd. Het
kollege van dekanen is een adviserend lichaam. Het geeft „desge-
vraagd of uit eigen beweging advies ínzake het onderwijs en de we-
tenschapsbeoefening aan de universiteitsraad en aan het kollege van
bestuur" (artikel 34, derde lid). Voorts verleent het kollege van de-
kanen doktoraten en doktoraten honoris causa.

De uitvoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming verloopt niet

zonder problemen. De voornaamste knelpunten op het topniveau lijken

te liggen in de samenstelling en werkwijze van de universiteitsraden en in

de bevoegdhedenafbakening tussen universiteitsraad en kollege van be-

stuur.
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Dat men in kringen van met name het wetenschappelijk personeel
niet onverdeeld gelukkig is met de nieuwe struktuur kan onder meer
worden afgeleid uit de brochure „Wetenschap en demokratie", die,
ondertekend door representanten uit deze geleding, in het najaar
1973 het licht zag. `~
Nadat eerst enkele positieve verworvenheden van de nieuwe struk-
tuur zijn gereleveerd, wordt gekonstateerd, dat er aan de universi-
teiren en hogescholen in toenemende mate „een sfeer van onrust
en onlust" heerst, ook als gevolg van lakunes in de wet.
Als symptomen van de groeiende problemen worden genoemd: de
vele vergaderingen, zonder dat het gehalte aan demokratie en de
besluitvorming toenemen; de „erosie" van het niveau van onderwijs,
onderzoek en bestuur; het feit, dat instellingen van wetenschappe-
lijk onderwijs dienstbaar worden gemaakt aan de politieke ideolo-
gie van aktivisten; het toenemend isolement van docenten, die in
dit klimaat geen kans meer zien verantwoord onderwijs te geven.

Het is interessant te vermelden, dat de brochure.,,Wetenschap en demo-
kratie" fundamentele kanttekeningen maakt bij de positie van personeel
en studenten, inzonderheid in het hoogste bestuursorgaan.

Vanwege de analogie met de ziekenhuismedewerkers en de patiën-
ten en hun positie in een gedemokratiseerde bestuursstruktuur van
het ziekenhuis, veroorloven wij ons een uitvoerig citaat.
„Wellicht is de WUB bij het vastleggen van deze structuur te veel
gemodelleerd naar het voorbeeld van de gemeentewet. Gekozen ra-
den vormen de hoogste macht, geheel of gedeeltelijk door die raden
gekozen besturen fungeren als quasi „college van burgemeesters en
.wethouders". „Burgers" van deze op gemeenten lijkende onderwijs-
instellingen zijn de docenten, de studenten en het niet-wetenschap-
pelijk personeel. Op deze wijze trachtte de wetgever vorm te geven
aan de gedachte dat allen die betrokken zijn bij het universitaire
bedrijf een stem in het bestuurlijk kapittel behoren te hebben. Men
kan dit democratisering van de universiteit noemen: het'volk' oefent
de macht uit. Maar is de universitaire gemeenschap wel goed te ver-
gelijken met een gemeente? Zijn docenten, studenten en technisch-
administratieve staf wel met burgers te vergelijken?
Het universitaire werk wordt niet door die „burgers" zelf betaald,
maaz door de gemeenschap daarbuiten. Zij doet dit mits de univer-
siteit haar specifieke opdracht naaz behoren vervult. Krachtens die
opdracht hebben zij die grotendeels op gemeenschapskosten als stu-
denten tot de universiteit zijn toegelaten als hoofdtaak: te stude-
ren, terwijl docenten als hoofdtaak hebben: het geven van onder-
wijs aan studenten en het verrichten van onderzoek, sóms mét, vaak
zonder studenten. De natuurlijke scheidslijnen die er in gemeenten
bestaan tussen de burgers~belastingbetalers en het bestuur dat over
de samengebrachte gelden beschikt, ontbreken aan de universiteiten
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en hogescholen derhalve volledig. Het onderscheid loopt daar langs
andere lijnen en wordt hoofdzakelijk bepaald door het verschil tus-
sen docenten en studenten. De docenten blijven, de studenten ko-
men en gaan. Beide categorieën, docenten en studenten, hebben een
eigen positie, taak en verantwoordelijkheid die anders ligt dan bij
de burgers van een gemeente of bij het gemeentebestuur. De docen-
ten zijn voor het niveau van de studie verantwoording verschuldigd
niet alleen aan de studenten en afgestudeerden, doch ook aan de
overwegend uit niet-afgestudeerden bestaande maatschappij". 41

Wij vinden in deze redenering het public utility karakter terug, als-
ook het onderscheid tussen „producent" en „konsument". Het fi-
nancieringsargument komt ons minder sterk voor. De bestuursmacht
wordt niet ontleend aan het feit, dat men de middelen verstrekt
dan wel heeft te beheren. Zij stoelt veeleer op het mandaat, dat men
daartoe van het `volk' heeft verkregen.

Wij onderkennen ten aanzien van de universitaire bestuursstruktuur en-
kele belangrijke problemen. Vooreerst woidt er ten onrechte van uit ge-
gaan, dat de stuíientengeleding medeverantwoordelijkheid kan dragen
voor het universiteitsbestuur. Voorts wordt het feitelijke besturen be-
moeilijkt door de onduidelijke bevoegdhedenafbakening tussen universi-
teitsraad en kollege van bestuur. Tenslotte is de struktuur niet van onder
af opgebouwd, zodat de relatie tussen topbestuur en lagere niveaus ont-
breekt.

Het wetenschappelijk en overig personeel aan de universiteit draagt
medeverantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van het organi-
satiedoel, wettelijk geformuleerd als het geven van onderwijs en de
beoefening der wetenschap. Het wetenschappelijk personeel houdt
zicli daarmee beroepshalve bezig, het overig personeel vervult een
voorwaardenscheppende funktie. Studenten kunnen geen medever-
antwoordelijkheid dragen voor de verwezenlijking van het organisa-
tiedoel: zij ontaangen onderwijs. Artikel 1 van de Wet op het we-
tenschappelijk onderwijs bepaalt: „Wetenschappelijk onderwijs om-
vat de vorming tot zelfstandige beoefening der wetenschap en de
voorbereiding tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen,
waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist is of dienstig kan
zijn, en bevordert het inzicht in de samenhang van de wetenschap-
pen". Zoals hiervoor reeds in een parallel met de patiënt in het zie-
kenhuis tot uitdrukking werd gebracht, zijn wij van oordeel, dat
studenten ten onrechte een medebesturende rol in de universiteit is
toebedeeld. Dit betekent allerminst, dat vanuit de studentengele-
ding geen invloed zou mogen worden uitgeoefend op het bestuur.
Evenals de ziekenhuispatiënt kan de student er als direkt betrokke-
ne aanspraak op maken om inzake het bestuur dat hem aangaat te
te worden gehoord.
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Het tweede probleem betreft de bevoegdhedenafbakening tussen
universiteitsraad en kollege v~n bestuur. Het feit, dat de bevoegd-
heid van de universiteitsraad zonder verdere detaillering als algemeen
bestuur is getypeerd en dat het kollege van bestuur naast zijn taak
van dagelijks bestuur en beheer ondér meer met de voorbereiding en
uitvcering daarvan is belast, leidt onmiskenbaar tot interpretatie-
en kompetentieproblemen. De praktijk leert, dat spanningen en
zelfs een zekere animositeit tussen de beide bestuursorganen niet
zelden voorkomen en dat dit belemmerend werkt voor het daad-
werkelijk besturen van de universiteit.
De derde door ons gesignaleerde moeilijkheid is het ontbreken van
aansluiting tussen het topbestuur en de lagere niveaus. Zoals we
hierna zullen zien, wordt aan de nieuwe struktuur op het niveau
van de fakulteiten en van de vakgroepen maar moeizaam gestalte ge-
geven. Dit wijst erop dat de demokratische bestuursinrichting aan
de basis niet zo tot de verbeelding spreekt. De naar het zelfbestuur
gemodelleerde topstruktuur komt daarmee enigszins in de lucht te
hangen.

Voor de evaluatie van de Wet Universitaire Bestuurshervorming is een of-
ficiële kommissie in het leven geroepen, de Commissie voor de Bestuurs-
hervorming, naar haar voorzitter in de wandeling vaak aangeduid als de
Commissie-Polak. Deze heeft een onderzoek ingesteld naar de mate waar-
in de wet inmiddels is ingevoerd en heeft voorts een advies uitgebracht
met betrekking tot de verlenging 42 en de wijziging van de wet.

Met het inventarisatie-onderzoek met betrekking tot de stand van
de invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming heeft de
Commissie-Polak nagegaan in hoeverre de wettelijke vereiste be-
stuursorganen en de noodzakelijke regelingen per 1 mei 1974 waren
gerealiseerd. Daazbij werd onderscheid gemaakt tussen het topni-
veau (de universiteit), het middenniveau (de fakulteit) en het basis-
niveau (de vakgroep). Op het topniveau waren op de peildatum na-
genoeg alle organen in het leven geroepen en was het stadium van
vaststelling van belangrijke reglementen (bestuurs- en kiesreglement)
reeds achter de rug of nog in volle gang. Hoe dichter men naar de
basis kwam, des te minder was de nieuwe struktuur gerealiseerd. 4~
Het „Advies met betrekking tot de verlenging en de wijziging van de
Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970" bevat in hoofdzaak
wetstechnische materie, die in dit kader van minder belang is. De
wijzigingen, die worden voorgesteld met betrekking tot die artike-
len van de wet, die het bestuur van de universiteit regelen, bevesti-
gen onze opvatting, dat de onderlinge verhouding tussen de bestuurs-
organen een van de voornaamste knelpunten vormt in de huidige
struktuur.`~
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3. Motieven voor verdergaande demokratisering
Wij hebben enkele vormen van zelfbestuur nader bekeken en vinden daar-
in aanknopingspunten voor onze verdere gedachtengang.
In het eerste deel van onze studie onderzochten we welke motieven de
wetgever ertoe brachten om demokratiseringsmaatregelen in te voeren in
het bedrijfsleven en gedeeltelijk ook in organisaties buiten het bedrijfsle-
van. Aan de hand van de voorgeschiedenis van de Wet Universitaire Be-
stuurshervorming kunnen we nagaan, hoe de wetgever tegenover zelfbe-
stuur staat en waarom hij een dergelijk systeem bij onze instellingen van
wetenschapp,elijk onderwijs heeft ingevoexd.
Tussen ziekenhuizen en universiteiten bestaan, zoals we in een van de
volgende paragrafen zullen zien, naast verschillen ook punten van over-
eenkomst. Het is niet ondenkbaar dat de motieven van de wetgever om
zelfbesturende universiteiten in te richten mutatis mutandis geldend kun-
nen worden gemaakt voor het invoeren van een demokratische bestuurs-
struktuur in ziekenhuizen.

3. 1. Oogmerkefi van de wetgever met de Wet Universitaire Bestuursher-
hervorming 1970
„De democratisering van de bestuurlijke verhoudingen aan onze univer-
siteiten en hogescholen mag terecht op grote belangstelling en voortdu-
rende aandacht aanspraak maken. Daarin ontmoeten immers verschillen-
de eigentijdse verlangens elkaar, zoals de behoefte daadwerkelijk bijdra-
gen te leveren aan en verantwoordelijkheid te dragen voor de bestuurs-
processen en, voorzover die directe participatie niet mogelijk is, de wens
in elk geval zo breed en zo snel mogelijk ingelicht te worden over alles
wat zich op bestuurlijk terrein afspeelt, opdat inzicht in en belangstelling
voor dit werk kunnen toenemen en controle mogelijk wordt. Ook in an-
dere sectoren van ons maatschappelijk bestel leven deze verlangens en
wordt op wijziging van de bestaande structuren aangedrongen".

Met deze beschouwing vangt de memorie van toelichting bij het
ontwerp van wet houdende tijdelijke voorzieningen met betrekking
tot de bestuurshervorming van de Nederlandse universiteiten en ho-
gescholen ~ aan. Met een beetje goede wil kan men er al enkele be-
langrijke demokratiseringsmotieven uit destilleren: medebeslissings-
recht gekoppeld aan medeverantwoordelijkheid; voorzover dit niet
mogelijk is een zo nauw mogelijke betrokkenheid bij het beleid; de
behoefte aan inzicht in en kontrole op het beleid. De memorie van
toelichting signaleert hier echter slechts maatschappelijke tenden-
ties.

Drie „waarden" worden genoemd, waaraan een modern stelsel van uni-
versitair bestuur moet voldoen.
(a) De eerste waarde, die om erkenning vraagt, is de demokratisering, al-
dus de memorie van toelichting.
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„Het is duidelijk geworden, dat moet worden afgestapt van het be-
staande stelsel waarin de bepaling van het beleid is geconcentreerd
bij bepaalde groepen (...) In begïnsel moeten alle leden van de uni-
versitaire gemeenschap een aandeel in de beleidsbepaling kunnen
leveren. Onderlinge functionele verschillen behoren in dit kader tot
uitdrukking te komen. Volgens deze gedachtengang is in dit ont-
werp de eenheid van het wetenschappelijk corps erkend en zijn aan
de studenten en leden van het niet-wetenschappelijk personeel be-
voegdheden van medebeslissing toegekend. De overtuiging is ge-
groeid, dat een zodanige verruimde participatie de werkverhoudin-
gen ten goede zal komen, het gevoel voor verantwoordelijkheid zal
verbreden en zo zal bijdragen tot een beter functioneren van de uni-
versiteiten en hogescholen. Op deze wijze zal ook beter het hoofd
kunnen worden geboden aan andere universitaire problemen". Wij
merken nogmaals op, dat zonder nadere motivering de studenten
op één lijn worden gezet met het personeel en dat aan beide kate-
gorieën medeheslissingsrecht wordt toegekend. De beleidsinvloed
van de studenten had, zoals betoogd, naar onze mening beter op an-
dere wijze gestalte kunnen krijgen.

(b) Het tweede leidende beginsel is de kontinuiteit en efficiency van de
doelgemeenschappen, die universiteiten en hogescholen zijn.

„Universiteiten en hogescholen dienen te worden getypeerd als doel-
gemeenschappen, dat wil zeggen deelgemeenschappen met een spe-
cifiek doel, die funktioneren binnen het verband van en ten behoeve
van de gehele gemeenschap. Dit doel is de bevordering van onder-
wijs en wetenschapsbeoefening. Wil dit naar behoren kunnen wor-
den, nagestreefd, dan ~eldt als tweede waarde een zekere continui-
teit en efficiëntie. Democratisering van de bestuurlijke verhoudin-
gen zal, naar de overtuiging van de ondergetekenden, het doelmatig
functioneren van het universitair bestuur verhogen. Deelneming aan
en openheid van de bestuursprocessen bieden betere mogelijkheden
voor het uitoefenen van controle en het schenken van vertrouwen.
Op grond hiervan moeten en kunnen bestuurders rekenen op rede-
lijke duurzaamheid in de uitoefening van hun functies. Voorts moet
verzekerd zijn, dat colleges van dagelijkse bestuurders, bijgestaan
door een goed geoutilleerd apparaat, werkzaam kunnen zijn met
duidelijk afgetekende bevoegdheid ter uitvoering van het vastgestel-
de beleid". Hiervoor plaatsten wij kanttekeningen bij zowel het doel-
matig funktioneren van het universitair bestuur als de „duidelijke
afgetekende bevoegdheid ter uitvoering van het vastgestelde beleid"
van het dagelijks bestuurskollege op topniveau.

(c) „Universiteiten en hogescholen kunnen het ter wille van de goede
functionering niet stellen zonder een sterke mate van autonomie.

In het kader van de discussie over de bestuurshervorming vormt de
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vergroting van de zelfstandigheid van de universiteiten en hogescho-
len als een derde waarde een van de belangrijkste onderwerpen. (...)
In dit verband moet iets worden gezegd over de verhouding van de
universiteit tot de verdere maatschappij. Tot de doelgemeenschap,
welke de universiteit vormt, behoren in de eerste plaats de leden van
het wetenschappelijk personeel, de studenten en de leden van het
niet-wetenschappelijk personeel. Voor de verwezenlijking van de
onderscheiden taken van de universiteit: onderzoek, onderwijs en
vorming, zijn specifieke bekwaamheden vereist. De resultaten hier-
van zijn niet alleen, misschien zelfs tot zekere hoogte niet primair,
van belang voor de naastbetrokkenen, maar voor de gehele samen-
leving".

Het wetsontwerp benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe deze beginselen
en waarden zich tot elkaar verhouden en hoe zij moeten worden uitge-
werkt. Vandaar dat de regeling van de universitaire bestuursstruktuur
ook een tijdelijk karakter draagt. Bij deze regeling is van een aantal uit-
gangspunten uitgegaan, .die gebaseerd zijn op de bovengenoemde begin-
selen.

De memorie van toelichting noemt de volgende uitgangspunten:
(1) Opbouw van de basis af. Het zwaartepunt van de direkte onder-
wijs- en onderzoekaktiviteit ligt op het basisniveau. De autonomie
van de kleinste werkeenheid vindt haar begrenzing daar, waar de
beleidslijnen met die van andere moeten worden gekodrdineerd. De
zelfstandigheid van dit middenniveau houdt weer op waar kodrdi-
natie in het geheel nodig is.
(2) Recht tot medebeslissen. Dit werd in het voorafgaande voldoen-
de toegelicht.
(3) Eenheid van het wetenschappelijk corps. Het onderscheid tussen
hoogleraren en andere leden van het wetenschappelijk corps komt
te vervallen.
(4) Niet-universitaire leden. Een deel van de zetels van het hoogste
bestuursorgaan wordt bezet door maatschappij-vertegenwoordigers,
of zoals de wet het neutraler aanduidt „van buiten de universiteit
afkomstige personen".
(5) Basis van de participatie: gekozen vertegenwoordigers. In begin-
sel hebben alle leden van de universitaire gemeenschap aktief en pas-
sief kiesrecht. Er is vrijheid gelaten van keuze tussen een systeem
van rechtstreekse dan wel getrapte verkiezingcn.
(6) Openbaarheid. Het wetsontwerp bepleit een zo groot mogelijke
openbaarheid; zij moet regel zijn, uitzonderingen behoren te wor-
den gemotiveerd.
(7) Eenheidvanbestuur. De wet op het wetenschappelijk onderwijs
kende een dualistische struktuur:~ de vroegere senaat hield zich
in hoofdzáak bezig met het onderwijs en de wetenschapsbeoefening,
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het kollege van kuratoren was met het beheer belast. Het wetsont-
werp noemt deze scheiding een fiktie.
(8) Bestuurders met volledige dagtaak. In een demokratische be-
stuursstruktuur zijn de naastbetrokkenen, de leden van de univer-
sitaire gemeenschap, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het be-
stuur. Het is dan ook van belang hen in staat te stellen de bestuurs-
voering optimaal te laten verlopen. Daartoe is nodig deskundige be-
sluitvorming en voorbereiding daarvan, kontinui'teit en soepelheid
van beleid en doelmatige uitvoering.

Wij zouden de motieven van de wetgever om aan de Nederlandse univer-
siteiten en hogescholen een experimentele vorm van zelfbestuur in te
voeren aldus willen formuleren: (1) alle leden van de universitaire ge-
meenschap een aandeel te doen leveren in de vaststelling van het beleid,
teneinde (2) het doelmatig funktioneren van het universitair bestuur te
verhogen en (3) mede vorm te geven aan de autonomie van de universi-
teit, die als doelgemeenschap ten behoeve van de gehele maatschappij
werkzaam is.

3. 2. Parallellen en verschillen tussen ziekenhuizen en universiteiten

In de sociologische literatuur vinden wij de ziekenhuizen en universitei-
ten in dezelfde kategorie van organisaties ondergebracht. Het zijn beide
wat eerder werd genoemd doelkórporaties; beide zijn organisaties met
twee onderscheiden ledengroepen, de groep die „inwerkt" en de groep
op wie „ingewerkt wordt"; bij beide speelt hun maatschappelijke funk-
tie een grote rol; beide zijn non-profit organisaties; beide hebben een
sterk professionele inslag.

Het zou interessant zijn als de vergelijking tussen ziekenhuis en uni-
versiteit eens nader sociologisch zou worden onderzocht en uitge-
werkt. Zonder de pretentie te hebben, dat wij hiertoe een aanzet
geven, zetten wij de universiteit en het ziekenhuis in deze paragraaf
naast elkaar. Wij signaleren enkele belangrijke parallellen en ver-
schillen, die er naar onze mening tussen de beide instituties zijn. Ue
reden, waarom wij dit hier doen zal duidelijk zijn. Bij de Nederland-
se universiteiten en hogescholen is . een experimenteel model van
zelfbestuur geintroduceerd. De vraag is of de parallellen en de ver-
schillen van dien aazd zijn, dat voor de ziekenhuizen een soortgelijk
model zou kunnen worden ontwikkeld. Wij beginnen eerst met en-
kele punten van overeenkomst.

Ziekenhuizen zijn evenals universiteiten doelkorporaties, door de memo-
rie van toelichting bij het ontwerp van Wet Universitaire Bestuurshervor-
ming gepazafraseerd als „deelgemeenschappen met een specifiek doel, die
functioneren binnen het verband van en ten behoeve van de gehele ge-
~eenschap". Hiermee is een punt van overeenkomst aangegeven: het
gemeenschapsgericht kazakter.
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Wij herinneren weer aan de memorie van toelichting bij de Wet Uni-
versitaire Bestuurshervorming: „Voor de verwezenlijking van de on-
derscheiden taken van de universiteit: onderzoek, onderwijs en vor-
ming, zijn specifieke bekwaamheden vereist. De resultaten hiervan
zijn niet alleen, misschien zelfs tot zekere hoogte niet primair, van
belangvoor de naastbetrokkenen, maar voor de gehele samenleving".
De juistheid van deze visie mag worden betwijfeld, ook als het om
universiteiten gaat. Ten onrechte wordt hier een cesuur gelegd tus-
sen de onderwijsgenietenden en de maatschappij. Het volle belang
van het onderwijs ligt ons inziens bij ~íe betrokkenen, de maatschap-
pij heeft er op haar beurt belang bij dat er goed onderwijs wordt ge-
geven. Zo is er geen nevenschikking, waarbij in bepaalde aksentue-
ringen het belang van onderwijs voor de een groter is dan voor de
ander, maar een aaneenschakeling: goed onderwijs baat de betrok-
kenen en daardoor de maatschappij.
Zo ook met het ziekenhuis. De maatschappij heeft de intramurale
behandeling, verpleging en verzorging van patiënten toevertrouwd
aan het zielcenhuis. De patiënt mag aanspraak maken op een opti-
male dienstverlening, waarmee tevens het vertrouwen van de maat-
schappij is gehonoreerd.

Een ander punt, waarop het ziekenhuis zich met de universiteit laat ver-
gelijken is het feit dat beide, men zou kunnen zeggen, drijven op de in-
breng van professionele krachten.

In beide gevallen is het organisatiedoel van dien aard - bij het zie-
kenhuis behandeling en verpleging en bij de universiteit onderwijs
en onderzoek -, dat dit slechts met behulp van sterk gespecialiseer-
de beroepsbeoefenaren kan worden bereikt.
De Moor beschrijft de universiteit als een professionele organisatie.
„Wat bedoelen we door te zeggen dat de huidige universiteit een
professionele organisatie is? In professionele organisaties spelen le-
den van een professie de centrale rol bij het bereiken van de primai-
re organisatiedoeleinden. Leden van een professie, d.w.z. functiona-
rissen wier taak hoofdzakelijk bestaat in de uitbreiding van weten-
schappelijke kennis,het toepassen van verworven kennis of het over-
dragen van kennis en waarden, treft men in bijna alle organisaties
aan, maar in vele gevallen is de verwerkelijking van het primaire or-
ganisatiedoel niet het rechtstreekse gevolg van hun activiteit. (...).
Hoewel deze functionarissen in de organisatie dikwijls een typische
plaats innemen, wordt de organisatie als geheel niet door hun aan-
wezigheid gekenmerkt. Maar dit is wel het geval voor bijvoorbeeld
ziekenhuizen en onderwijsinstellingen". 47
De professie bij de universitei't is het wetenschappelijk corps, dat
zich naar onze mening niet zo manifesteert als een typische profes-
sie als de belangrijkste professionele groep in het ziekenhuis, de

354



specialisten of de professie waaztoe deze behoren, die van de me-
dische beroepsbeoefenaren. Een andere belangrijke professie in het
ziekenhuis is overigens de verplegíng.

Vanuit organisatorisch gezichtspunt vormt het feit, dat in het ziekenhuis
en in de universiteit zowel de groep, die de doelgerichte aktiviteit ont-
plooit als de groep, die van deze activiteit het „voorwerp" is van de or-
ganisatie deel uitmaken een belangrijk punt van overeenkomst.

Wij refererert hierbij aan de indeling van Mayntz van organisaties in
doeltypen. Zij rangschikt onder de kategorie organisaties, waarvan
het doel is op een bepaalde maníer voor en met personen te werken,
die voor dat doel - veelal tijdelijk - in de organisatie worden opge-
nomen, naast kerken en gevangenissen ook onderwijsinstellingen en
ziekenhuizen. „Organisaties met doelen van de tweede kategorie be-
staan dus uit twee grote groepen leden, tussen welke een scherpe
scheidingslijn loopt. Daazbij is de onderste groep, d.w.z. die waar-
op ingewerkt wordt, gewoonlijk minder gedifferentieerd dan de in-
werkende groep, het personeel. Bureaucratisering en rationele orde-
ning zijn vooral voor deze bovenste groep kenmerkend. De leden
daarvan worden in de regel vrijwillig gerecruteerd en oefenen in de
organisatie hun beroep uit. Het is typisch voor de beide groepen le-
den dat daartussen geen mobiliteit bestaat, d.w.z. een directe op-
klimming van de onderste naar de bovenste groep vindt in het nor-
male geval niet plaats". ~
Wij zijn geneigd om, onder erkenning van het feit dat bij ziekenhui-

zen en universiteiten de kliënten tijdelijk in de organisatie worden

opgenomen, aan deze theorie een betrekkelijke betekenis toe te ken-

nen. De scherpe scheidingslijn, waarvan Mayntz spreekt, duidt erop,

dat van een fiktie wordt uitgegaan. Als daarbij nog een zekere ruim-

telijke suggestie wordt gewekt, doordat van bovenste en onderste

groep wordt gewaagd, is het gevaaz van een vertekend beeld groot.

Bepalend voor de positie in organisatorisch opzicht is ons inziens of

men al dan niet medewerkt aan het verwezenlijken van het organi-
satiedoel. Wij herinneren hier aan het door de wetgever in het kader
van de universitaire bestuursstruktuur gehanteerde uitgangspunt van
de universitaire gemeenschap. Wie in die optiek tot de gemeenschap
behoren, maken in de ogen van Mayntz deel uit van de organisatie.
Dát op zichzelf zegt, zoals betoogd, weinig als het gaat om het na-
der bepalen van de bestuurs- en organisatiestruktuur; daarvoor ach-
ten wij een positiebepaling als boven bedoeld noodzakelijk.

Naast de hierboven genoemde parallellen tussen ziekenhuizen en univer-
siteiten zijn er ook enkele ons inziens essentiële punten van verschil. Als
eerste noemen wij het verschil in de aard van dienstverlening.

Wij laten hierbij het verrichten van onderzoek, dat in beide institu-
ties in vergelijkbare vorm voorkomt, zij het dat de research in zie-
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kenhuizen wellicht meer direkt toepassingsgericht gebeurt, buiten
beschouwing. De essentie van het onderwijs is dat. inzicht wordt bij-
gebracht in bepaalde onderwerpen en dat daarvan tevens een vor-
mende werking uitgaat. De Moor noemt als funkties van de univer-
~iteit naast het onderzoek de opleiding tot wetenschapsbeoefenaar
en de wetenschappelijke opleiding voor maatschappelijke beroepen
alsmede vorming door wetenschap op basis van een wijsgerige an-
thropologie. 49 Bij de ziekenhuisdienstverlening staat centraal de
behandeling van patiënten, van mensen die lichamelijk of psychisch
iets mankeren. Deze behandeling is erop gericht om de mens in to-
taliteit weer zo goed mogelijk in zijn maatschappelijke kontekst te
laten funtioneren.

Dit verschil in aard van dienstverlening is mede de oorzaak van een aan-
tal andere verschilpunten tussen ziekenhuis en universiteit. Wij noemen
als eerste het verschil in maatschappelijke appreciatie van de beide soor-
ten instellingen.

Wij vinden hiervoór een aanknopingspunt in het public utility ka-
rakter van het ziekenhuis, zoals Van der Ven dat interpreteert, ge-
relateerd aan een soort publieke eigendomsgedachte. „Het komt
mij voor", zo stelt Van der Ven, „dat in gevallen waaz de individu-
eel-persoonlijke situatie terugtreedt voor een samenwerkingseenheid
met een uitgebreide en kostbare installatie, zoals bij de modeme pu-
blieke dienstverleningen voorkomt (...) de eigendomsgedachte soms
op nog een andere manier een rol speelt. Het is de vraag of een pu-
blic utility als een ziekenhuis op de duur nog wel als particuliere in-
richting kan blijven bestaan zonder dat de overheid op de een of an-
dere wijze financieel participeert. In zo'n geval kunnen aan die fi-
nanciële participatie voorwaarden voor de wijze van dienstverlening
en de tarifiëring worden verbonden. Ook van de zijde der zieken-
fondsen worden pogingen aangewend tot beinvloeding in de rich-
ting van het `publiek' belang".~ Het komt ons voor, dat in de
twaalf jaar die zijn verstreken sinds Van der Ven dit schreef, de ten-
dens om ziekenhuizen - partikulier of niet - als een „maatschappe-
lijk goed" te beschouwen nog sterker is geworden. Daarin is wel-
licht een verklaring te vinden van onze gedachte, dat de maatschap-
pelijke kontrole op ziekenhuizen groter is dan die op universitei-
ten en hogescholen. Het is opvallend hoezeer de kosten van de ge-
zondheidszorg in het brandpunt van de belangstelling staan, en in
verband daarmee de doelmatigheid, de beddenaantallen, de bedbe-
zetting, de verpleegprijs en dergelijke, terwijl de openbare diskus-
sies zich zelden bezighouden met de kosten van het (wetenschappe-
lijk) onderwijs, laat staan met hèt doelmatig gebruik van mankracht
en middelen in de universitaire wereld. Nu zijn daar ons inziens meer
oorzaken voor te noemen, dan alleen het verschil in relatie tot
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de maatschappij. Meer en beter onderwijs is een evén aanvaardbaar
uitgangspunt als optimale gezondheidszorg, maar het verschil in
financiering van de beide voorzieningen zal de appreciatie in be-
langrijke mate beinvloeden. Het onderwijs wordt grotendeels be-
taald uit de algemene middelen, de gezondheidszorg, meer in het
bijzonder de ziekenhuisdienstverlening, verkrijgt haar middelen uit
premie opbrengsten van partikulieren. De direkté premiebetaling
voor de ziektekostenverzekering nodigt uit tot een grotere belang-
stelling voor de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg dan voor
die in het onderwijs, waaraan indirekt door belastingbetaling wordt
bijgedragen.

Ook binnen de beide organisaties doen zich verschillen gevoelen. De pro-
fessies in het ziekenhuis zijn naar onze mening veel hechter gebonden aan
de ziekenhuisorganisatie, het voorwaardenscheppend apparaat heeft in
het ziekenhuis een belangrijker funktie dan in de universiteit.

Enkele takken van onderwijs hebben met de medische behandeling
gemeen, dat zij mede afhankelijk zijn van kostbare apparatuur. On-
derwijs en ziekenhuisdienstverlening hebben voorts een aantal ver-
gelijkbare faciliteiten nodig: huisvesting, administratie, financieel
beheer, personeelsbeheer en dergelijke. Een universitéitsdocent kan
echter in veel gevallen tamelijk onafhankelijk van het voorwaarden-
scheppend apparaat van de universiteit funktioneren. Het universi-
teitsbedrijf, zou men kunnen zeggen, staat losser van de onderwijs-
funktie, dan het ziekenhuisbedrijf van de behandelingsfunktie.
De ziekenhuisfunktie valt in drie onderdelen uiteen: de behande-
ling,de verpleging en de verzorging. De (klinische) patiënt is perma-
nent „in huis"; de drie „funkties" hebben ten aanzien van de patiënt
hun eigen verantwoordelijkheid, doch kunnen die geen van drieën
los van elkaar dragen. Men hoeft slechts de gang van een patiënt
door het ziekenhuis na te gaan om de onderlinge verwevenheid ge-
illustreerd te zien. Om het verschil van het voorwaardenscheppend
apparaat in universiteiten en ziekenhuizen aan te duiden: in het eer-
ste geval werkt het voornamelijk voor het universitair personeel, de
student heeft bij wijze van spreken genoeg aan een kollegebank en
af en toe een koffie-automaat; in het ziekenhuis echter werkt het
voorwaardenscheppend apparaat niet alleen voor de professies, maar
het heeft ook een eigen funktie ten opzichte van de patiënt, name-
lijk de verzorgende funktie van het ziekenhuis.

Een eveneens met de aard van de dienstverlening samenhangend verschil
is, dat aan het ziekenhuis de eis van direkte operationaliteit wordt ge-
steld, die bij universiteiten ontbreekt.

De ziekenhuisorganisatie moet afgestemd zijn op plotselinge opna-
me en akute behandeling van patiënten. Zij moet in dit opzicht op
elk ogenblik van de dag en van de nacht paraat zijn. Deze voortdu-
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rende waakzaamheid, het snel kunnen reageren en het steeds opera-
tioneel zijn eisen speciale organisatorische voorzieningen. Een der-
gelijke wendbaarheid hoeven universiteiten niet te bezitten. Onder-
wijs en onderzoek brengen niet de noodzaak mee om op elk gewenst
moment klaar te staan; een nauwkeurige planning van de henodig-
de tijd is mogelijk.

Als laatste noemen wij het verschil in „konsument" van onderwijs en
ziekenhuisdiensten.

In het voorafgaande kwamen diverse aspekten van dit verschil reeds
impliciet aan de orde. We beperken otls ertoe om het verschil in po-
sitie met enkele karakteristieken aan te duiden, omdat deze naar
onze mening veelzeggend genoeg zijn. De student is „institutioneel"
gezien slechts incidenteel aanwezig, de patiënt, althans de klini-
sche, is er dag en nacht. De student maakt in het algemeen een aan-
tal, tenminste vijf, jaren van de organisatie deel uit, de ziekenhuis-
patiënt gemiddeld zestien dagen. De student kan zich in beginsel
vrijblijvend opstellen ten opzichte van de onderwijsinstelling, de pa-
tiënt is aan~het ziekenhuis en diens dienstverlening gebonden. De
student zal in de regel gezond zijn, terwijl voor de patiënt juist zijn
ziekte de reden is van opname in het ziekenhuis.
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HOOFDSTUK 2
EEN DEMOKRATISCH MODEL VAN HET ZIEKENHUIS OP BASIS
VAN ZELFBESTUUR

1. Motivering van de toepassing van zeltbestuur in het ziekenhuis

In het model van een naar het zelfbestuur ingericht ziekenhuis vindt on-
ze gedachtengang ten aanzien van de demokratisering in ziekenhuizen
haar afronding. Het introduceren en in de praktijk brengen van demo-
kratisch. bestuur in het ziekenhuis vormt het sluitstuk van het demo-
kratiseringsproces.

Zoals herhaaldelijk gereleveerd is demokratisering een proces, dat
gericht is op het totstandbrengen van een demokratische bestuurs-
vorm. De bestaande demokratiseringsmaatregelen voor ziekenhui-
zen beantwoorden, naar wij in het eerste deel aantoonden, naar
onze mening niet aan hun doel. In het tweede deel deden wij voor-
stellen voor een betere regeling, in samenhang met een eigen visie
op de bestuurli~ke inri~chting van het ziekenhuis. Daarbij werd uit-
gegaan van de in het Nederlandse sociaal-ekonomische bestel be-

staande verhoudingen, waarbij het bestuur van een organisatie is
toevertrouwd aan een bepaalde persoon of een bepaald orgaan en
de bestuurden in het gunstigste geval een zekere mate van medebe-
slissingsrecht hebben. Van een demokratische bestuursvorm kan dan
geen sprake zijn. Daar geldt immers het beginsel, dat alle bestuur-
den, al degenen, die medewerken aan de verwezenlijking van het
doel, aan het bestuur deelnemen, Aan dit begínsel wordt in het
zelfbestuur wel gestalte gegeven.

Als wij het zelfbestuur het sluitstuk noemen van onze gedachtengang,
willen wij er tevens aan herinneren, dat demokratisering noch demokra-
tie als doelstellingen op zichzelf dienen te worden beschouwd.

Met de woorden van Leenhouwers: „Zoekend naar het wezen en
de waarde van de demokratie en de demokratisering komen wij dus
voor de vraag te staan, of ze doel of middel zijn. Momenteel krijgt
men de indruk, dat het gaat om een doel, althans lettend op de wij-
ze, waarop de demokratie en de demokratisering gepropageerd wor-

den en op alle terreinen verbonden worden met de zelfwording van

de mens. Toch menen we er aan vast te moeten houden, dat ze lig-

gen in de sfeer en op het vlak van het middel. Ze geven namelijk de

wijze aan, waarop men iets wil doen, aanpakken of bereiken; niet

langs de weg van het autoritair gezag, maar door middel van inspraak,
medebeslissingsbevoegdheid; hoe de welzijnszorg, het onderwijs, de
opvoeding georganiseerd moeten worden; anders gezegd: demokra-
tie en demokratisering zeggen, dat en hoe men zelf, samen met an-
deren, mee wil helpen aan het totstandkomen van iets, mee wil
doen aan iets; het gaat om de verwerkelijking en de bereiking van
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dat „iets" (welzijn, onderwijs, vorming, geloof) terwijl de demokra-
tie en de demokratisering aanduiden, hoe dat „mee-doen" en mee-
helpen aan het beoogde, aan het doel, gerealiseerd moet worden, in
welke vorm het het beste gegoten kan worden. Als dat waar is, dan
houdt het tevens in, dat medezeggenschap, medebeslissingsbevoegd-
heid, medeverantwoordelijkheid nooit gezocht mogen worden om
zichzelf, maar steeds in dienst moeten staan van iets anders. Demo-
kratie en demokratisering mogen nooit `om zichzelf' nagestreefd
worden, maar steeds in betrekking tot iets anders; dat wijst al op
een bepaalde relativiteit van demokratie en demokratisering ofwel
op het ontdekken van een wezenskenmerk".1

De motivering van een pleidooi voor demokratie vraagt derhalve om een
uitspraak over datgene, ten dienste waarvan men haar wil aanwenden.
Het gaat ons om het samenwerken van mensen in organisaties en uitein-
delijk om hun vrijheid tot zelfwording.

Het nastreven van demokratie zal steeds een verdergaande bedoe-
ling moeten hebben. Wij verwijzen nog eens naar de beschrijving,
die Peer heeft gegeven van de filosofie, welke ten grondslag ligt aan
het Peruaanse arbeiderszelfbestuur. Uitgangspunt is daar de volle-
dige economische en politieke vrijheid van het individu, dat zowel
in zijn economische als politieke omgeving zijn mens zijn probeert
te verwezenlijken. Toegespitst op zijn arbeidssituatie betekent dit,
dat het individu alle recht en verantwoordelijkheid heeft om volle-
dig te participeren in het beheer van de prganisatie waarbinnen hij
werkt.2
Niet een economisch of politiek systeem is hier het vertrekpunt
maar het individu, Met de door ons hierboven geformuleerde moti-
vering van de demokratisering en de demokratie beogen wij niet een
bepaalde maatschappijvisie te bepleiten. Ook in onze benadering
staat de mens en zijn mogelijkheden tot zelfverwerkelijking in de
relatie tot degenen, met wie hij samenwerkt, centraal.

Er kan een verband gelegd worden tussen de gerichtheid op de ont-
plooiingsmogelijkheden van het individu en de scholende en vormende
werking, die van demokratisering en demokratie uitgaat. Dit element
kan men in alle demokratiseringsprocessen en demokratische systemen
herkennen.

Besturen impliceert het dragen van verantwoordelijkheid. Deelname
aan het bestuur stimuleert tot bewustwording van deze verantwoor-
delijkheid. Een besluitvormingsproces omvat het zichtbaar maken
van mogelijkheden, het formuleren van alternatieven, het overwegen
van de gevolgen, het afwegen van belangen en het maken van de
uiteindelijke keuze. Het medewerken aan een besluitvormingsproces
is daarom op zichzelf reeds leerzaam. Van het medebesturen gaat
een edukatieve waarde uit.
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Wij zagen, dat dit element in demokratiseringsprocessen en demo-
kratische systemen onderkend wordt. Een van de motieven van de
Nederlandse wetgever om de demokratisering in hiërarchisch ge-
struktureerde organisaties te verordenen, is juist het vergroten van
de ontplooiingskansen van werknemers. In Joegoslavië vormt de
scholende en vormende werking, die van de deelname aan het be-
stuur uitgaat, een belangrijke drijfveer om roulatie in de bemanning
van bestuursorganen te bevorderen.

In onze eerdere bespiegelingen over de demokratisering in het ziekenhuis
onderkenden .wij daarin drie elementen: de demokratisering ten aanzien
van de medewerkers, de wenselijkheid en mogelijkheid van invloed van
de patiënten en de mogelijkheden van inbreng vanuit de maatschappij in
het bestuur. In onze zelfbestuurskonceptie wordt aan al deze aspekten
zoveel mogelijk recht gedaan.
De demokratisering ten opzichte van de medewerkers vindt, zoals ge-
steld, haar eindpunt in de demokratische bestuursvorm van het zieken-
huis.

In onze benadering van de demokratisering in het ziekenhuis ston-
den in het tweede deel van onze studie de bestuursstruktuur en de
demokratiseringsmaatregelen naast elkaar. Uitgangspunt was steeds
het bestuur en een afzonderlijk orgaan, waarin aan de medezeggen-
schap van de bestuurden gestalte werd gegeven. In een systeem van
zelfbestuur is de tussenschakel van een medezeggenschapsorgaan
tussen het bestuur en de bestuurden niet nodig. Het zijn daar im-
mers de rechtstreekse vertegenwoordigers van de medewerkers, die
het hoogste bestuursorgaan bemannen. De synthese tussen bestuur
en medezeggenschap, die hiermee vorm.krijgt, is kenmerkend voor
de demokratische bestuursvorm.
We raken hiermee ook de kwestie van de hiërarchie. Eerder merk-
ten wij op, dat hiërarchie aan een demokratisch ingerichte organi-
satie niet vreemd is. Aan besturen is inherent dat direktieven kunnen
worden gegeven en dat deze ook worden opgevolgd. Bepalend voor
de vraag of van een demokratie sprake is, is het feit, dat de leiding
voor het uitoefenen van zijn funktie gemandateerd is door de or-
ganisatiegenoten. Het bestuur dient zijn gezag te ontlenen aan het
mandaat van de gezamenlijke medewerkers. Belangrijk is het daar-
om, dat het hoogste orgaan van zelfbestuur naast het vaststellen van
het statuut van de organisatie, het formuleren en herformuleren
van doelstellingen, het scheppen van het beleidskader en de kontro-
Ie op de beleidsuitvoering ook de bevoegdheid heeft tot benoeming
en ontslag van de leiding van de organisatie.~

In onze konceptie van het naar het zelfbestuur ingericht ziekenhuis vor-
men de drie groeperingen - de medische dienst, de verplegingsdienst en
de gezamenlijke voorwaardenscheppende diensten - de basis waaruit de
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de bestuursorganen voortkomen.
Die deelgenoten van de organi~atie, die bijdragen aan het verwezen-
lijken van het doel, kunnen in een demokratische struktuur aan-
spraak maken op deelname in het bestuur. In het ziekenhuis groe-
peren wij de medewerkers naar hun funktie in de doelverwezenlij-
king; in de verkregen driedeling vinden wij het drieledig doel van het
ziekenhuis, - behandeling, verpleging en verzorgingvan patiënten -
min of ineer weerspiegeld.
Onze gedachte, dat de medische specialisten in organisatorisch op-
zicht deel uitmaken van de medische dienst, krijgt hiermee nog eens
extra nadruk en betekenis.
Niet de juridische relatie, maar het feit, dat men in het kader van de
organisatie aan de realisatie van het doel meewerkt, is bepalend voor
de deelnamé in het bestuur. De medische specialisten in het zieken-
huis onderscheiden zich wat dit betreft niet van de overige mede-
werkers.

De positie van de patiënt in het na.ar de beginselen van zelfbestuur inge-
richt ziekenhuis, is uit een oogpunt van demokratisering geen andere dan
die, welke hij in de huidige verhoudingen of in de door ons in het tweede
deel geschetste konceptie inneemt. Ook hier dient de demokratisering
- opgevat in ruime zin - erin te bestaan, dat het bestuur mede de be-
langen van de patiënten in het oog.houdt en rekening houdt met de door
hen kenbaar gemaakte wensen en suggesties.

Men zal zich herinneren dat wij onderscheid maken tussen demo-
kratisering in eigenlijke zin en demokratisering, die een ruimere
betekenis heeft. In het eerste geval wordt geduid op het proces dat
tnoet leiden tot demokratie; daarin kunnen slechts degenen, die aan
de doelrealisatie van de organisatie bijdragen, een rol spelen. De
demokratisering in ruimere zin is gericht op andere belanghebben-
den dan de medewerkers. Deze kunnen er aanspraak op maken in-
vloed op het beleid uit te oefenen, zonder dat er echter van een me-
debesturende rol sprake kan zijn.
De toestand van de patiënt en zijn verblijfsduur in het ziekenhuis
vormen veelal belemmeringen om rechtstreeks invloed op het zie-
kenhuisbestuur te doen gelden. Ook in het hier te schetsen model
zullen er derhalve verbindingsschakels moeten worden gevonden.
Ook hier kan men denken aan die medewerkers, die regelmatig met
de patiënt te maken hebben. Waar voorts in het hoogste bestuursor-
gaan van het ziekenhuis een plaats wordt ingeruimd voor vertegen-
woordigers van de maatschappij, kan ook via hen de invloed van de
patiënten op het bestuur van het ziekenhuis gekanaligeerd worden.

Een principiële vraag betreft voorts de legitimatie van het zelfbestuur
in de relatie tot zijn maatschappelijke kontekst, waarmee we het derde
aspekt van de demokratisering in het ziekenhuis raken.
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In Joegoslavië wordt uitgegaan van gemeenschapseigendom van de pro-
duktiemiddelen, die vervolgens in beheer worden gegeven aan de geza-
menlijke werkers in de onderneming. Als men de Nederlandse onderne-
mingen en non-profit organisaties overziet, kan men stellen, dat instel-
lingen van gezondheidszorg deze situatie van gemeenschapseigendom
nog het meest benaderen.

Aan het slot van onze schets van het arbeiderszelfbestuur in de
Joegoslavische industrie releveerden wij de vragen, die een Werk-
groep aan de Eindhovense T.H. stelde, toen zij de mogelijkheid
besprak, van introduktie van industriëel zelfbestuur in het Neder-
landse bedrijfsleven.4 Daar veronderstelden wij reeds, dat de ge-
noemde diskussiepunten - partikulier eigendom, partikulier initia-
tief, ons medezeggenschapsstelsel op nationaal, bedrijfstaks- en on-
dernemingsniveau en het politiek klimaat in Nederland - voor de
sektor van de gezondheidszorg minder zwaar zouden wegen. Het
zelfbestuur vereist immers een fundamenteel andere visie op de
verhoudingen in het bedrijfsleven en op de wijze waarop de produk-
tie en de dienstverlening wordt georganiseerd. Vraagstukken als ei-
gendom en ondernemersvrijheid spelen in het ziekenhuiswezen geen
of slechts een ondergeschikte rol.

Indikatief voor het feit dat ziekenhuizen nog het meest beantwoorden
aan de idee van gemeenschapseigendom is enerzijds het public utility
karakter, zoals dat door Van der Ven wordt uitgelegd als dienstbaarheid
aan de gemeenschap, en anderzijds het feit, dat die gemeenschap de mid-
delen opbrengt voor de instandhouding van de instellingen.

Sprekend over public utilities („Het ziekenhuis is een typisch voor-
beeld van een modern public utility") zegt Van der Ven: „Zij heb-
ben wel trekken van verwantschap met de commerciële bedrijvig-
heid, in zoverre hun omvang en samengesteldheid analoge proble-
men van interne organisatie en leiding oproept en in zoverre de fi-
nanciële belangen, die ermee gemoeid zijn, een even sterk ontwik-
keld economisch efficiency- en kostenbesef noodzakelijk maken.
Maar niettemin hebben zij een andere signatuur dan de „in het be-
drijfsleven" opererende „onderneming", omdat de doelstelling hier
primair beheerst wordt door de idee van werkzaamheid ten dienste
van de gemeenschap".5 A1 zijn ziekenhuizen juridisch eigendom
van de rechtspersoon waarvan zij uitgaan, gezien hun maatschap-
pelijke funktie kunnen zij als „gemeengoed" worden beschouwd.
Het aspekt van de eigendom hoeft naar onze mening de introduk-
tie van zelfbestuur in het ziekenhuis dan ook niet te belemmeren.

In ons model van het naar het zelfbestuur ingerichte ziekenhuis willen
wij aan de maatschappelijke invloed op tweeërlei wijze gestalte geven.
Allereerst is in het hoogste bestuursorgaan de maatschappij vertegen-
woordigd; daarnaast willen wij aan de dienstbaarheid ten algemenen
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nutte nog een extra aksent geven door aan elk ziekenhuis een toezicht-
houdend kollege te verbinden.

Wij herinneren ons, dat bij de Joegoslavische ziekenhuizen in de or-
ganen van zelfbestuur een plaats was ingeruimd voor vertegenwoor-
digers van de gemeenschap. De motivering hiervoor was gelegen in
het feit, dat ziekenhuizen instellingen zijn van „special social inte-
rest". Ook in Nederland leeft deze gedachte. Reéds in de huidige
verhoudingen herkennen wij in het bestuur van het ziekenhuis de
vertegenwoordiging van de maatschappij. In het hier te schetsen mo-
del krijgt de maatschappelijke invloed vorm, niet alleen doordat en-
kele van buiten het ziekenhuis afkomstige leden deel uitmaken van
het hoogste bestuursorgaan, maar ook doordat aan elk ziekenhuis
een kollegevan toezicht wordt verbonden. Dit heeft naast zijn toe-
zichthoudende funktie de door de kollektiviteit te nemen beslis-
singen ten aanzien van de doelstelling en de funktie van het zieken-
huis te bekrachtigen, de leden van de medische dienst te benoemen
en de arbeidsvoorwaarden te regelen.

2. Model van een naar het zelfbestuur ingericht ziekenhuis
In de Nederlandse literatuur met betrekking tot de organisatie van in-
stellingen van gezondheidszorg vinden we enkele suggesties, die enigszins
wijzen in de richting van een zelfbestuurssysteem voor ziekenhuizen.
Zij zijn evenwel dermate schetsmatig, dat wij menen te kunnen volstaan
met een korte vermelding.

Allereerst Phaff, die wij reeds ontmoetten op ónze verkenningstocht
langs de Joegoslavische ziekenhuizen. Hoewel de hier te citeren ge-
dachtengang daarrla werd gepubliceerd, laat Phaff niets blijken van.
zijn bezoek aanJoegoslavië. Sprekend over het ziekenhuis merkt hij,
na de bestaande struktuur gekritiseerd te hebben, op: „De streng
hiërarchische verhoudingen van vroeger maken plaats voor een meer
organisch systeem, waarbij groepen van medewerkers zich gezamen-
lijk verantwoordelijk voelen voor een taak. Deze groepen kiezen ecn
vertegenwoordiger in het naastliggende hogere echelon en tenslotte
in het staforgaan, dat samen met de directie het beleid voorbereidt
en de uitvoering ter hand neemt. (.....) In het bestuur worden één
of enkele bestuursleden aangewezen als gedelegeerd bestuurslid.
Zij worden vrijgesteld voor hun bestuurstaak, zij ontvangen een
honorarium voor hun tijd en werk en zij kunnen door opleiding en
bijscholing hun deskundigheid op peil houden. Te zamen met direc-
tie en staf vormen zij een beleidsvormend en uitvoerend orgaan,
waazbij het voltallige bestuur een beleidstoetsende en toeziende taak
krijgt. (.....) Het bestuur tenslotte legt verantwoording af aan een
nieuw orgaan, dát de plaats inneemt van de vroegere algemene ver-
gadering. Het is in zekere zin te vergelijken met een ondernemings-
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raad, waarin stafleden en medewerkers een zetel innemen. Het ver-
schil met de ondernemingsraad is dat hier ook voor de bevolking,
als vertegenwoordiger van de patiënten, een zetel wordt gereser-
veerd".6 Phaff lijkt nogal wat systemen door elkaaz te halen en ver-
antwoordelijkheden op één hoop te vegen, maar, zoals gezegd, de
gedachtengang is te summier om haar verder te ontleden.
Meer recent, en wel naar aanleiding van de verwikkelingen rond
„Dennendal", heeft Schmitz enkele suggesties gedaan. Wij merken
op, dat hij het oog heeft gehad op verpleeginrichtingen, hetgeen
mogelijk van invloed is geweest op bijvoorbeeld zijn indeling in ge-
ledingen, die hij in drie kategorieën onderscheidt: de patiënten, de
specialisten en verpleegkundigen en de overige medewerkers. Rede-
nerend vanuit de kontekst waarin instellingen van gezondheidszorg
geplaatst moeten worden zegt hij :„Deze sociale context wordt ge-
vormd door lokale, regionale en nationale componenten. lloor onze
politieke democratie bestaan op deze verschillende niveaus overhe-
den c.q. hun afgeleide, speciaal voor de volksgezondheid ingestelde
raden en overlegorganen. Welnu, laten dan vanuit deze organen c.q.
afgeleide organen, middels advisering via daartoe te creëren speci-
fieke kanalen, zoals bv. een gezondheidsraad, vertegenwoordigers
komen, die het beleid van de inrichting mede met de daarbij be-
trokkenen gaan bepalen.
Het bestuur zal dan bestaan uit leden, gekozen door de medewer-
kers en patiënten enerzijds en uit leden, aangewezen door nationale,
regionale~provinciale en lokale overheden, c.q. afgeleide organen
anderzijds.
Daarbij is het, gelet op het belang van het interne aspect, noodza-
kelijk, dat het zwaartepunt in het bestuur zal moeten liggen bij de
leden, gekozen door de medewerkers en patiënten. Een samenstel-
ling van bv. 1~3 door medewerkers gekozen, 1~3 door of namens
patiënten en 1~3 van buiten af aangetrokken bestuursleden, lijkt
dan een redelijke basis.
Een systeem waarbij de werknemers in het bestuur van een orga-
nisatie zijn opgenomen is niet uniek voor Nederland. Het roept wel
de gedachte op aan azbeiderszelfbestuur. Tot op zekere hoogte is dat
ook zo, want ook in Joegoslavië, de bakermat van het arbeiderszelf-
bestuur, hebben werknemers in bedrijven met een grotere maat-
schappelijke betekenis het ook niet alleen voor het zeggen. Maar
Nederland kent al voorbeelden van organisaties waar werknemers
deel uitmaken van het bestuur".~
Deze gedachtengang toont de trekken van een zelfbestuurskoncep-
tie. Afgezien van de vraagtekens, die wij bij enkele elementen zet-
ten, zouden ook hier te veel onbekenden moeten worden ingevuld,
vooraleer een bruikbaar beeld zou zijn verkregen.

Gebruik makend van onze bevindingen in de literatuur ontwikkelen wij
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hierna een model van een zelfbesturend ziekenhuis, zoals dat naar onze
mening in Nederland zou kunnen ~unktioneren. Wie een uitgewerkte re-
geling verwacht, geeft een andere interpretatie aan het begrip model dan
de onze.
2.1. Hoofdlijnen van de totale bestuursstruktuur
De gemeenschap, ten behoeve waarvan het ziekenhuís funktioneert, ver-
trouwt het beheer van de instelling toe aan de gezamenlijke medewerkers.
Het bestuur wordt naar de beginselen van zelfbestuur ingericht.
Er is een algemene vergadering, bestaande uit alle medewerkers, die het
recht heeft op enkele essentiële onderdelen van het beleid te beslissen,
te weten het formuleren en herformuleren van de doelstelling en de funk-
tie van het z,iekenhuis, het vaststellen of wijzigen van het statuut en het
bepalen van de grondtrekken van de organisatiestruktuur. Zij kiest, res-
pektievelijk benoemt, voorts de leden van het hoogste bestuursorgaan,
de ziekenhuisraad en bekrachtigt de benoeming van de leden van het or-
gaan, dat met de dagelijkse leiding is belast, de ziekenhuisdirektie. De
algemene vergadering komt in beginsel eens per jaar bijeen en kan voorts
bij referendum beslissen.
Het hoogste bestuursorgaan is de ziekenhuisraad, samengesteld uit ver-
tegenwoordigers van alle geledingen, aangevuld met enkele leden van bui-
ten het ziekenhuis als representanten van de gemeenschap, ten behoeve
waarvan het ziekenhuis funktioneert. De ziekenhuisraad is belast met
het algemeen bestuur, hij oefent de konstituerende taak van de leiding
van het ziekenhuis uit. Het dagelijks bestuur ligt in handen van de zie-
kenhuisdirektie, dat daarmee is belast met de dirigerende taak van de
leiding. De ziekenhuisraad benoemt de leden van de ziekenhuisd'uektie,
gehoórd het kollege van toezicht; de benoeming behoeft de bekrachti-
ging van de algemene vergadering.
Tenslotte is er het kol[ege aan toexicht, waarvan de leden worden be-
noemd door een regionale raad voor de volksgezondheid. Dit kollege
heeft verschillende bevoegdheden. Het bekrachtigt door de algemene
vergadering te nemen beslissingen ten aanzien van de doelstelling en de
funktie van het ziekenhuis. Het benoemt op voordracht van de zieken-
huis direktie, gehoord de ziekenhuisraad, de leden van de medische dienst.
Het regelt de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, in dienst van het
ziekenhuis en het vervult daarnaast een toezichthoudende funktie.

2. 2. De algemene vergadering en het referendum
De kollektiviteit van medewerkers in het ziekenhuis vormt de algemene
vergadering. Deze is geen orgaan van zelfbestuur; zij stelt het hoogste
bestuursorgaan samen en fiatteert de samenstelling van het orgaan dat
met het dagelijks bestuur is belast.

De basis van het zelfbestuur ligt in het feit dat alle medewerkers van
het ziekenhuis in beginsel mede het beleid bepalen. Bij de prakti-
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sche uitwerking van dit principe, stuit men op de moeilijkheid dat
de omvang van de ziekenhuisorganisatie het doelmatig besturen op
deze basis niet toelaat. Direkte demokratie laat zich, zoals eerder op-
gemerkt, in organisaties met grotere aantallen medewerkers niet ver-
wezenlijken. In de praktijk zien we dan ook meestal, dat men zijn
toevlucht neemt tot vorrnen van indirekte demokratie. Het demo-
kratisch beginsel blijft in stand, doordat het kollektief de bestuurs-
organen samenstelt of althans bij de samenstelling daarvan betrok-
ken wordt. Bovendien worden vitale beslissingen door het kollektief
genomen.
In dit vérband mag erop gewezen worden, dat in grotere Joegoslavi-
sche ondernemingen in de zogenaamde arbeids- of produktie-een-
heden een vorm is gevonden om aan de direkte demokratie gestalte
te geven. Deze eenheden zijn te beschouwen als organisatorisch en
ekonomisch zelfstandige onderdelen van de onderneming, die hun
eigen organen van zelfbestuur hebben, kunnen beschikken over de
aanwezige produktiemiddelen en beslissen over de verdeling van het
aan de eenheid toegemeten deel van het ondernemingsinkomen. De
arbeidersraad van de onderneming als zodanig krijgt in deze kon-
struktie een meer koórdinerende funktie.

De algemene vergadering regelt de samenstelling van het hoogste bestuurs-
orgaan, de ziekenhuisraad. Zij bekrachtigt daarnaast de benoeming van
de leden van de ziekenhuisdirektie, welke geschiedt door de ziekenhuis-
raad.

Kunnen de ziekenhuismedewerkers moeilijk allen rechtstreeks bij
het bestuur worden betrokken, degenen die met het bestuur zijn
belast ontlenen hun mandaat aan de kollektiviteit van de mede-
werkers. De samenstelling van de zelfbestuursorganen is dan ook
een wezenlijke bevoegdheid van de algemene vergadering. De sa-
menstelling van de ziekenhuisraad verloopt in onze gedachtengang
aldus. Driekwart van de raad bestaat uit vertegenwoordigers van de
medewerkers, een kwart uit leden van buiten het ziekenhuis. De ver-
tegenwoordigers van de medewerkers worden door en uit de alge-
mene vergadering gekozen; de kandidaatstelling geschiedt per groe-
pering. De van buiten het ziekenhuis afkomstige leden van de zie-
kenhuisraad worden door de algemene vergadering benoemd op
voordracht van het kollege van toezicht. De betrokkenheid bij de
samenstelling van de ziekenhuisdirektie, die met de dagelijkse lei-
ding is belast, komt tot uiting in de bekrachtiging van de benoe-
ming, die door de ziekenhuisraad geschiedt. Zoals nader toe te lich-
ten achten wij deze raad het meest aangewezen voor de selektiepro-
cedure van te benoemen leden van de ziekenhuisdirektie; dan nog
zou de formele benoeming in handen van de algemene vergadering
kunnen worden gelegd, maar in de praktijk zou dit op weinig anders
kunnen neerkomen, dan het aksepteren of afwijzen van de voorge-
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dragen kandidaten. Daarom opteren wij voor een bekrachtiging van
de benoeming, die hetzelfde effekt kan hebben, maar de verhoudin-
gen beter weergeeft. De bekrachtiging houdt in, dat de benoeming
eerst rechtskracht krijgt als de algemene vergadering daaraan haar
goedkeuring heeft gehecht.

De bevoegdheid van de algemene vergadering met betrekking tot de sa-
menstelling van de bestuursorganen uit zich niet alleen:ïn de verkiezing,
benoeming of bekrachtiging van de benoeming van leden van deze orga-
nen, doch houdt evenzeer de mogelijkheid van ontslag in.

Hct verlenen van een mandaat moet impliceren, dat dit mandaat
kan worden ingetrokken wanneer de mandataris het vertrouwen
van de mandans niet of onvoldoende honoreert. Doordat de zittings-
duur van le~en van de bestuursorganen aan termijnen wordt gebon-
den, bestaat reeds de mogelijkheid om het ontbreken van vertrou-
wen tot uitdrukking te brengen; wordt een zittend lid opnieuw kan-
didaat gesteld of ter benoeming voorgedragen dan kan de algemene
vergadering, bij onvoldoende vertrouwen in de betrokkene, de voor-
keur naar een ander laten uitgaan. Dit is een in de representatieve
demokratie algemeen gebruikelijke gang van zaken. In ernstige om-
standigheden moet er ons inziens echter ook een mogelijkheid zijn
voor tussentijds ontslag. Daarvoor moeten zwaarwegende redenen
aanwezig zijn, die limitatief zijn op te sommen. Te denken valt
daarbij aan verwaarlozing van taken, zedelijk of maatschappelijk
ontoelaatbaar handelen en incompatibilité d'humeur of wel binnen
het eigen orgaan of wel in de samenspraak met andere organen. Wat
de leden van de ziekenhuisraad betreft kan de algemene vergadering
~een dergelijk ont~lag zelf verlenen, op eigen initiatief danwel op
voordracht van de raad. In het geval van de ziekenhuisdirektie zal de
algemene vergadering niet zelf tot ontslag kunnen overgaan, omdat
zij het benoemingsrecht niet heeft. Zij dient in onze ogen een ont-
slagprocedure bij de ziekenhuisraad aanhangig te kunnen maken.

Door onze hele studie heen manifesteert zich het belang van de doel-
stelling en de funktie van een organisatie. Zij vormen de bestaansgrond
ervan. Men zou het een eis van demokratie kunnen noemen, dat de kol-
lektiviteit beslissingen neemt, die betrekking hebben op het uitgangspunt
van de organisatie, dat tevens haar doelwit vormt. In onze konceptie
komt de bevoegdheid tot het nemen van dergelijke beslissingen dan ook
toe aan de algemene vergadering van het ziekenhuis. Gezien het public
utility karakter van deze instellingen van gezondheidszorg achten wij
een direkte maatschappelijke kontrole van belang. Met dit oogmerk rus-
ten wij het kollege van toezicht uit met de bevoegdheid de.hier bedoelde
beslissingen van de algemene vergadering te bekrachtigen.

Wij stellen voorop, dat de wettelijke voorschriften van de overheid
inzake funktie en positie van het ziekenhuis in de totaliteit van de
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gezondheidszorg de begrenzingen vormen van de vrijheid om per
instelling de eigen richting te bepalen. Binnen dit kader ligt de be-
voegdheid daartoe naar onze opvatting bij de kollektiviteit van de
medewerkers. Het formuleren en herformuleren van doelstellingen
en funktie van het ziekenhuis hoort dan ook tot de kompetentie
van de algemene vergadering.
De dienstbaarheid aan de gemeenschap is kenmerkend voor het
ziekenhuis. Zij rechtvaardigt betrokkenheid bij het bestuur van
maatschappijvertegenwoordigers, die in onze konceptie enerzijds
deel uitmaken van de ziekenhuisraad en anderzijds het kollege van
toezicht bemannen. De autonomie van de gezamenlijke ziekenhuis-
medewerkers vindt haar begrenzingen in de maatschappelijke funk-
tie die het ziekenhuis vervult. Aan beide aspekten wordt in onze ge-
dachtengang recht gedaan. De autonomie blijft onaangetast, omdat
de beslissingsbevoegdheid in handen van de algemene vergadering
ligt. De maatschappelijke kontrole krijgt gestalte in de bevoegdheid
van het kollege van toezicht om deze beslissingen te bekrachtigen.
Ook hier houdt deze bekrachtiging in, dat de beslissing eerst rechts-
kracht krijgt wanneer de goedkeuring van het kollege van toezicht
is verkregen.

Een andere bevoegdheid van de algemene vergadering is het vaststellen
of wijzigen van het statuut van het ziekenhuis. Hieronder verstaan wij het
stuk, waarin de bestuurlijke organisatíe is geregeld en de bevoegdheden
van de verschillende organen zijn vastgelegd.

De basisregeling van een organisatie is die waarin haar bestuurlijke
struktuur is geformuleerd. Men treft daarin aan de funktiebeschrij-
ving van de verschillende organen, de toedeling van taken, de afba-
kening van bevoegdheden, de regeling van hun samenstelling en
werkwijze en van de verantwoording. De vaststelling of wijziging
van een dergelijke regeling, die betrekking heeft op de interne be-
stuurlijke verhoudingen, hoort in onze ogen tot de kompetentie
van de algemene vergadering. Is het statuut eenmaal vastgesteld,
dan is slechts van de mogelijkheid van wijziging sprake. De algeme-

ne vergadering kan de ziekenhuisraad opdracht geven door haar ge-

wenste wijzigingen voor te bereiden. In het verlengde van deze be-

voegdheid ligt die tot het goedkeuren van regelingen, die ter nadere

uitwerking van het statuut dienen. De van overheidswege gegeven

wettelijke richtlijnen met betrekking tot de bestuurlijke inrichting

van het ziekenhuis vormen ook hier het kader, waarbinnen de alge-
mene vergadering vrij is de struktuur naar eigen inzicht gestalte te
geven.

De laatste door ons genoemde bevoegdheid van de algemene vergadering
is die tot het bepalen van de grondtrekken van de organisatiestruktuur.
Deze bevoegdheid kan men in samenhang zien met het hiervoor gestelde
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ten aanzien van het vaststellen en wijzigen van het statuut van het zie-
kenhuis.

Voor het feitelijk funktioneren van een instelling is haar organisatie-
struktuur evenzeer van belang als de bestuurlijke inrichting. De sa-
menhang tussen beide kwam in het voorafgaande reeds naar voren.
Waar in de bestuursstruktuur de funkties, taken en bevoegdheden
van de verschillende organen verankerd liggen, vormt de organisatie-
struktuur de feitelijke vertaling daarvan, terwijl zij tevens de posi-
tiebepaling inhoudt van elk van de medewerkers binnen deze hiër-
archische totaliteit. Ook de bevoegdheid van de algemene vergade-
ring om de hoofdlijnen vast te stellen van de organisatiestruktuur,
moet men dus beschouwen als een belangrijk demokratisch recht.
Het noopt er tevens toe dat bij alle ingrijpende organisatorische wij-
zigingen, ook als deze het gevolg zijn van extern gerichte beslissin-
gen, zoals fusie of samenwerking, de algemene vergadering wordt
betrokken.

De algemene vergadering komt in onze optiek in beginsel eens per jaar
bijeen. Overigens kan zij op elk gewenst moment bijeen geroepen worden.
Als ander middel om haar bevoegdheden uit te oefenen heeft de algeme-
ne vergadering het referendum.

Met de door ons voorgestelde frequentie van bijeenkomen van de
algemene vergadering vinden wij aansluiting bij de eerder door ons
beschreven systemen van zelfbestuur. Zij is met name door prakti-
sche motieven ingegeven. Men kan zich immers in de middelgrote
en grote ziekenhuizen, waarvan de personeelsomvang van enkele tot
ettelijke honderden medewerkers varieert, moeilijk voorstellen dat
het kollektief zich gemakkelijk bijeen laat brengen. Aan dergelijke.
massale bijeenkomsten dient voorts een gedegen voorbereiding voor-
af te gaan, zodanig, dat men in kleiner verband reeds gelegenheid
heeft gehad zich over de voorliggende problematiek een oordeel te
vormen; voor overleg zal tijdens de bijeenkomst van de algemene
vergadering weinig gelegenheid kunnen bestaan. Men moet zich zélfs
afvragen of inen in de grotere ziekenhuizen niet een permanente op-
splitsing moet maken in kleinere eenheden, zoals dit ook in Joe-
goslavische ondernemingen wel gelieurt. Het zou het bestek van dit
model te buiten gaan, dit hier nader uit te werken.
Wat de frequentie van bijeenkomsten van de algemene vergadering
betreft gaan wij derhalve uit van eens per jaar met de mogelijkheid
ad hoc bijeen te komen. Deze ad hoc bijeenkomsten kunnen worden
uitgeschreven door de ziekenhuisraad danwel op verzoek van ten-
minste tíen procent - of een percentage dat me,n verkieslijker
acht - van het aantal leden van de algemene vergadering.

In veel gevallen kan het aantrekkelijker zijn om gebruik te maken van
het middel van het referendum, teneinde tot beslissingen van de algemene
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vergadering te komen. Niet alleen kan daarmee de snelheid gediend zijn,
maaz ook kan men door goed geformuleerde vragen en voorstellen een
genuanceerder uitspraak krijgen.

De beslissing tot het houden van een referendum wordt genomen
door de ziekenhuisraad. Het verdient overweging, om ook voor leden
van het kollektief de mogelijkheid te openen, het initiatief tot een re-
ferendum te nemen. In ieder geval dient dan ook hier een minimum
percentage van leden van het kollektief te worden gesteld, die ge-
rechtigd zijn dit initiatief te nemen. Als het gevaar zou bestaan, dat
van deze mogelijkheid te veel gebruik wordt gemaakt, gaat onze
voorkeur er naaz uit de ziekenhuisraad te laten beoordelen of op
initiatief van leden van het kollektief van het middel van een refe-
rendum gebruik wordt gemaakt. Van een desbetreffende beslissíng
van de ziekenhuisraad dient dan wel beroep open te staan bij het
kollege van toezicht. Zoals gezegd achten wij het referendum een
belangrijk middel voor de algemene vergadering om haar bevoegd-
heden uit te cefenen.

2.3. De ziekenhuisraad
De ziekenhuisraad is het hoogste bestuursorgaan van het ziekenhuis.
Hij is belast met het algemeen bestuur. Zijn funktie is vergelijkbaar met
die van een „pazlement".

De ziekenhuisraad is gekozen door en in principe uit de medewer-
kers en bevat daarnaast enkele leden van buiten het ziekenhuis. Hij
mag aldus geacht worden alle ziekenhuismedewerkers te vertegen-
woordigen, terwijl er ook een element van vertegenwoordiging van
de gehele gemeenschap in zit.
De ziekenhuisraad is namens de gehele ziekenhuisgemeenschap be-
last met het algemeen bestuur. Verhelderend voor het onderscheid
tussen algemeen en dagelijks bestuur werkt de uiteenzetting van
Van der Schroeff. Hij onderscheidt in de leiding van een organisa-
tie konstituerende en dirigerende taken. „Het constituerende deel
van de leiding omvat de beramende deels creatieve arbeid welke aan
de uitvoering voorafgaat", zo zegt Van der Schroeff. „De constitu-
erende taken kunnen worden ingedeeld in die welke een eenmalig
kazakter dragen en die welke regelmatig terugkomen. Tot de eerste
behoort het vaststellen van de doelmatige organisatiestructuur en
van de functie- en taakverdeling in de organisatie, tevens het schep-
pen van een doelmatig appazaat voor de uitvoering. Tot de regel-
matige terugkerende taken behoort de beleidsvorming, zowel op
lange als op korte termijn, de planning tot het nemen van maat-
regelen ter voorbereiding van een doelmatige uitvoering".g Dat Van
der Schroeff bepaalde iaken eenmalig noemt, moet ons inziens niet
zo worden opgevat, dat een eenmaal geldende organisatiestruktuur
onveranderbaar zou zijn.
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Bedoelde taken zijn in zoverre niet eenmalig, dat zij opnieuw in het
geding komen als er bijgestuuFd moet worden.

De ziekenhuisraad heeft alle bevoegdheden, die met het algemeen be-
stuur verband houden, voorzover die niet aan andere organen zijn toever-
trouwd.

Aan de bevoegdheden van de ziekenhuisraad als hoogste bestuurs-
orgaan worden tweeërlei begrenzingen gesteld. Enérzijds is er de al-
gemene vergadering, die beslissingen neemt ten aanzien van de doel-
stelling en funktie van het ziekenhuis. Hiermee wordt het kader be-
paald, waarbinnen de ziekenhuisraad het algemeen beleid bepaalt.
De algemene vergadering stelt daarnaast het statuut van het zieken-
huis vast, waarin de bestuurlijke organisatie verankerd ligt. Ook de
beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de hoofdlijnen van de orga-
nisatiestruktuur behoort tot de kompetentie van de algemene ver-
gadering. De aktieradius van de ziekenhuisraad vindt aan de andere
kant haar beperkingen in de bevoegdheden van de ziekenhuisdirek-
tie, als orgaan van dagelijks bestuur in het ziekenhuis. Met het oog
op zijn funktie heeft de ziekenhuisdirektie een aantal eigen bevoegd-
heden, die verband houden met de dagelijkse leiding en het beheer
van het ziekenhuis.

De taken en bevoegdheden van de ziekenhuisraad kunnen in relatie tot
zijn funktie als algemeen bestuursorgaan nader worden geformuleerd.

Gegeven de doelstelling en funktie van het ziekenhuis stelt de zie-
kenhuisraad de algemene beleidslijnen vast van het bestuur van de
ziekenhuisorganisatie. Tot dit beleid behoort onder meer het opti-
maliseren van het funktioneren van het ziekenhuis. Voorts het so-
ciaal beleid - met uitzondering van de regeling van de arbeidsvoor-
waarden, die aan het kollege van toezicht is voorbehouden - om-
vattende het bewerkstelligen van goede arbeidsomstandigheden voor
de medewerkers en de zorg voor de begeleiding van groepen mede-
werkers of individuele personeelsleden in hun werksituatie. Voorts
het financiëel-economisch beleid, tot uitdrukking komend in onder
meer het vaststellen van begrotingen en jaarstukken.

De ziekenhuisraad legt verantwoording af aan de algemene vergadering
en is onderworpen aan de kontrole van het kollege van toezicht. Daar-
naast heeft de ziekenhuisraad een algemene externe verantwoordings-
plicht.

Dat de ziekenhuisraad aan de algemene vergadering, waaraan hij
zijn mandaat ont(eent, verantwoording verschuldigd is, ligt voor de
hand. Om het beleid van de ziekenhuisraad te kunnen beoordelen,
moet de algemene vergadering regelmatig worden geinformeerd.
Dit geschiedt door periodieke berichtgeving over de algemene gang
van zaken. In de jaarlijkse bijeenkomsten van de algemene vergade-
ring krijgt de ziekenhuisraad gelegenheid zich over zijn beleid te
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verantwoorden door middel van een jaarverslag, dat inzicht geeft
in de sociale, organisatorische en financiëel-economische aspekten
van het beleid.
De verantwoordingsplicht ten opzichte van de gemeenschap krijgt
allereerst gestalte in de gedachtenwisselingen met het kollege van
toezicht. Dit wordt gehoord ten aanzien van belangrijke beleids-
beslissingen, terwijl het tevens de door de ziekenhuisraad vast te
stellen jaarstukken en begrotingenbeoordeelt. De ziekenhuisraad pu-
bliceert voorts eenjaarverslag, waarin niet alleen aandacht wordt ge-
schonken aan de sociale, economische en financiële aspekten van het
beleid, maar ook aan de medische verrichtingen en voorzieningen.

De grondgedachte voor de samenstelling van de ziekenhuisraad is, dat hij
vertegenwoordigers bevat van de verschillende groeperingen en daarnaast
een aantal leden telt, die van buiten het ziekenhuis afkomstig zijn.

Het is ons inziens moeilijk de samenstelling van de ziekenhuisraad
aan een strak diktaat te binden. Om redenen van doelmatigheid
zal voor wat de omvang van de raad betreft, moeten worden ge-
streefd naar een evenwicht tussen een werkbaar aantal en de moge-
lijkheid dat de gehele ziekenhuisorganisatie haar weerspiegeling
vindt in de raad.
Voor de zetelverdeling is de meest voor de hand liggende gedachte
de opsplitsing van de ziekenhuisraad in vier gelijke delen, drie voor
de groeperingen van het ziekenhuis en één voor de groep maatschap-
pij-vertegenwoordigers. Voor deze gedachte is ons inziens veel te
zeggen. Niet alleen om praktische redenen - men voorkomt allerlei
ingewikkelde kasui'stiek over aantallen en onderlinge verhoudingen
- maar ook omdat aldus een redelijke afspiegeling wordt gevonden
van de hoofddoelstellingen van het ziekenhuis: behandeling, ver-
pleging en verzorging, terwijl tevens de relatie met de maatschappij
wordt gelegd.
Als men een dergelijke indeling te zeer bepaald zou achten, zou men
andere vingerwijzingen moeten geven. Een ons inziens redelijk uit-
gangspunt zou dan kunnen zijn, dat het aantal zetels, dat door de
vertegenwoordigers van de drie ziekenhuisdicnsten zou worden be-
zet, per dienst niet groter zou mogen zijn dan een derde deel van de
totale raad en het aantal door van buiten het ziekenhuis afkomstige
personen te bezetten zetels niet groter dan een kwart. Men voor-
komt zo, dat bepaalde groepen de besluitvorming in de raad te zeer
zouden gaan beinvloeden, terwijl anderzijds het zwaartepunt wordt
gelegd bij het deel van de raad, dat de ziekenhuisorganisatie verte-
genwoordigt.

De samenstelling van de ziekenhuisraad valt onder de kompetentie van
de algemene vergadering. Zij kiest uit haar midden de vertegenwoordigers
van de medewerkers en benoemt de van buiten het ziekenhuis afkomstige
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leden op voordracht van het kollege van toezicht.
Zoals uiteengezet is de verkiezing van leden van de ziekenhuisraad
een van de vaste agendapunten voor de jaarlijkse bijeenkomsten
van de algemene vergadering. De kandidaatstelling geschiedt per
groepering; dit is noodzakelijk omdat wij er vanuit gaan dat elke
groepering een bepaald aantal zetels in de ziekenhuisraad bèzet.
Men kan een vergelijking maken met het kiesgroepe~nsysteem bij on-
ze ondernemingsraad. Wij opteren ervoor dat ook de verkiezing per
geleding plaatsvindt. Men zou zich kunnen indenken, dat, na de kan-
didaatstelling per groepering de verkiezing door de kollektiviteit
zou plaatsvinden. Hiervoor pleit het argument dat de vertegenwoor-
diging van ziekenhuisorganisatie in de ziekenhuisraad gedragen
wordt door de totaliteit van de algemene vergadering. Men dient
ons inziens echter in het oog te houden, dat de „waarde" van de
vertegenwoordiging mede wordt bepaald door de mate waarin de
kiezer bewust zijn keuze heeft gemaakt; het zijn vaak willekeurige
elementen die de keuze van onbekenden bepalen. Met name in gro-
tere ziekenhuizen is het moeilijk denkbaar dat de medewerkers
zich over alle kandidaten een afgewogen oordeel kunnen vormen.
Daarom bepleiten wij de verkiezing per groepering.
Ook de benoeming van de van buiten het ziekenhuis afkomstige
leden van de ziekenhuisraad geschiedt door de algemene vergadering.
De grondslag hiervoor is geIegen in het feit, dat de kollektiviteit
het hoogste bestuursorgaan in zijn geheel samenstelt. Waar de hier
bedoelde leden van de ziekenhuisraad worden geacht de maatschap-
pij te vertegenwoordigen, gaat onze gedachte er naar uit de voor-
dracht van kandidaten in handen te leggen van het kollege van toe-
zicht. Zoals nader~uiteen te zetten wordt dit kollege op zijn beurt
samengesteld door de regionale raad voor de volksgezondheid, die
een afspiegeling beoogt te zijn van de diverse maatschappelijke groe-
peringen in de regio.

Tenslotte de zittingsduur van de ziekenhuisraad. Uit een oogpunt van
vertegenwoordiging moet regelmatig nieuwe verkiezing mogelijk zijn. De
kontinui'teit van bestuur.daarèntegen pleit voor langere zittingstermijnen.

Karakteristiek voor een vertegenwoordigend orgaan is, dat de ver-
tegenwoordigden regelmatig de gelegenheid krijgen hun vertegen-
woordigers opnieuw te kiezen. Een al te snelle wisseling zou even-
wel de kontinui'teit van bestuur in gevaar brengen. Een middel om
deze te waarborgen is het om beurten aftreden van de helft van de
raad.
De Wet Universitaire Bestuurshervorming kiest voor een zittings-
duur van twee jaar. De motivering daarvoor spreekt ons wel aan:
twee jaar is de tijd, die tenminste nodig is om een eigen beleid te
kunnen ontwikkelen. Ten behoeve van de kontinui~eit opteren wij

377



voor het systeem, dat jaarlijks de helft van de ziekenhuisraad af-
treedt en er voor de bezetting van deze zetels een nieuwe verkie-
zing plaatsvindt. Zou de ziekenhuisraad eens in de twee jaar als ge-
heel aftreden dan is er ons inziens telkens sprake van een bestuurs-
vakuum, niet formeel, maar materiëel. Er gaat gewoonlijk nogal wat
tijd over heen, eer een dergelijk orgaan zodanig is ingewerkt, dat
het een beleid kan gaan ontwikkelen.

2.4. De ziekenhnisdirektie
De ziekenhuisdirektie bereidt het beleid van de ziekenhuisraad voor en
voert zijn beslissingen uit. Zij voert daarnaast het dagelijks bestuur en het
beheer van het ziekenhuis en heeft met het oog daarop een aantal eigen
bevoegdheden.

Naar de terminologie van Van der Schroeff zouden wij kunnen zeg-
gen, dat de ziekenhuisdirektie de dirigerendè taken van de leiding
van het ziekenhuis heeft.
„Het dirigerende deel van de leiding omvat het in actie brengen van
het bestur~n van cíe uitvoering. De taak van de dirigerende leiding
is het geprojecteerde beleid van voorgestelde maatregelen ten uit-
voer te brengen. Nadat de beleidslijnen zijn vastgesteld, is allereerst
nodig de overdracht aan de subalterne leiding (voorzover deze niet
reeds aan de totstandkoming van deze beleidslijnen heeft mede-
gewerkt) en aan de uitvoerende functionarissen. Hier ligt de initië-
rende taak van de leiding".9

De taken en bevoegdheden van de ziekenhuisdirektie houden behalve
met het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de ziekenhuisraad
verband met de dagelijkse leiding en het beheer.

De volgende taken en bevoegdheden zijn te noemen. De zieken-
huisdirektie treedt naar buiten op namens het ziekenhuis: zij ver-
richt rechtshandelingen in naam van het ziekenhuis. Zij benoemt
en ontslaat personeel, voorzover de bevoegdheid daartoe niet aan
een ander orgaan is voorbehouden. Zij is daarnaast belast met het
personeelsbeheer. Zij heeft de zorg voor de huisvesting en voor het

doelmatig beheer van de financiën en het materiaal. In het algemeen

heeft de ziekenhuisdirektie beslissingsbevoegdheid betreffende de

dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. De algemene beleids-
lijnen, zoals aangegeven door de ziekenhuisraad, en de algemene
bestuurs- en organisatiestruktuur, zoals bepaald door de algemene

vergadering vormen het kader waarbinnen de ziekenhuisdirektiehaar
eigen beleid ontwikkelt en daarvoor verantwoordelijkheid draagt.

De verantwoordingsplicht van de ziekenhuisdirektie is drieërlei. Voor wat
de voorbereiding en uitvoering van- besluiten van de ziekenhuisraad be-
treft legt zij aan deze raad verantwoording af; zij verantwoordt zich
ten opzichte van de algemene vergadering voorzover het haar eigen be-
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voegdheden betreft in het kader van de dagelijkse leiding en het beheer
van het ziekenhuis; daarnaast bestzat er een algemene verantwoordings-
plicht ten aanzien van het kollege van toezicht.

In zoverre de ziekenhuisdirektie te beschouwen is als een dagelijks
bestuursorgaan ten behoeve van de ziekenhuisraad, die als algemeen
bestuur optreedt, is er een verantwoordingsplicht met betrekking
tot de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het eerstbe-
doelde ten opzichte van het laatstbedoelde orgaan.
Zoals hiervoor toegelicht, heeft de ziekenhuisdirektie ook een aan-
tal eigen bevoegdheden. In dit opzicht heeft zij zich te verantwoor-
den ten overstaan van de algemene vergadering, evenals de zieken-
huisraad voor wat zijn bevoegdheden betreft verantwoordingsplicht
heeft ten opzichte van het kollektief. Dit hoeft niet te betekenen
dat de ziekenhuisraad in deze geen rol speelt. De algemene vergade-
ring is immers niet een orgaan, dat als zodanig aan zijn kontroleren-
de funktie gestalte kan geven. Zij komt in de regel slechts eenmaal
per jaar bijeen. Aan de ziekenhuisraad, die een direkte vertegen-
woordiging vormt van alle medewerkers in het ziekenhuis, ware
daarom de bevoegdheid te geven besluiten en handelingen van de
ziekenhuisdirektie, voorzover deze liggen op het terrein van de da-
gelijkse leiding en het beheer van het ziekenhuis, ter beoordeling
voor te- leggen aan de algemene vergadering.
Aan de funktie van het kollege van toezicht is het inherent, dat be-
langrijke eigen beslissingen van de ziekenhuisdirektie aan dit kolle-
ge ter beoordeling worden voorgelegd. Hiermee krijgt de maatschap-
pelijke inbreng ook ten aanzien van deze aspekten van het beleid
gestalte.

Voor wat de samenstelling van de ziekenhuisdirektie betreft verdient het
aanbeveling, dat zich ook hierin weer de drie hoofdfunkties van het zie-
kenhuis - de behandeling, verpleging en verzorging van patiënten - weer-
spiegelen.
De leden van de ziekenhuisdirektie worden benoemd door de ziekenhuis-
raad, gehoord het kollege van toezicht. Deze benoeming behoeft de be-
krachtiging van de algemene vergadering.

Wij gaan, zoals blijkt, uit van een minimum aantal direktieleden van
drie. Voor grotere ziekenhuizen kan een grotere direktie wenselijk
zijn; men zou kunnen denken aan een maximum van vijf. Bij voor-
keur dienen ons inziens tenminste een medikus, een verpleegkundi-
ge en een ekonomisch-administratieve funktionaris van de zieken-
huisdirektie deel uit te maken. Deze disciplines korresponderen met
de drie geledingen en daarmee tevens met de hoofdfunkties van het
ziekenhuis. In onze konceptie kunnen leden van de ziekenhuisdirek-
tie uit de kring van medewerkers worden gerekruteerd, maar even-
zeer van buiten worden aangetrokken.
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Een van de beginselen van zelfbestuur is, dat de bestuurden het
recht hebben degenen, die als leidinggevenden worden aangesteld,
te benoemen en te ontslaan. Volgens dit principe zou het benoe-
mingsrecht van leden van de ziekenhuisd'~rektie in handen moeten
liggen van de algemene vergadering. Om tweeërlei redenen opteren
wij voor een systeem, waarbij de ziekenhuisraad de leden van de
ziekenhuisdirektie benoemt. De ziekenhuisraad is het hoogste or-
gaan van zelfbestuur, dat in een d'uekte samenwerkingsrelatie staat
met de ziekenhuisdirektie. Aan het mandaat van de algemene ver-
gadering kan de raad de bevoegdheid ontlenen de leden van de zie-
kenhuisdirektie te benoemen. Het belang van de betrokkenheid van
de ziekenhuisraad bij de samenstelling van de ziekenhuisdirektie
hangt samen met het feit, dat het laatstbedoeld kollege voor een
deel van zijn funktie optreedt als voorbereidend en uitvoerend or-
gaan van eerstbedoeld kollege.
De tweede reden is er een van procedurele aard. Het zou moeilijk
te realiseren zijn de algemene vergadering in totaliteit te betrekken
bij de selektieprocedure, die aan de benoeming van een lid van de
ziekenhuisdirektie vooraf zou moeten gaan. Het ligt ons inziens dan
ook voor de hand, dat de ziekenhuisraad als direkte vertegenwoor-
diging van de algemene vergadering de selektieprocedure in handen
heeft. Deze zou kunnen leiden tot een voordracht aan de algemene
vergadering. De praktijk zou dan naar onze mening zijn dat de be-
noeming door de algemene vergadering slechts een formaliteit zou
zijn. Onder deze omstandigheden achten wij het verkieslijker dat de
ziekenhuisraad de benoeming voor zijn rekening neemt. Aan het uit-
eindelijk recht van de algemene vergadering om erover te beslissen,
wie in leidinggevende funkties over de medewerkers worden aange-
steld, wordt gestalte gegeven in het vereiste, dat de benoeming van
leden van de ziekenhuisdirektie door de ziekenhuisraad de bekrach-
tiging van de algemene vergadering behoeft. Zoals eerder opgemerkt
dient het in onze ogen met betrekking tot het ontslag van leden
van de ziekenhuisdirektie zo te zijn geregeld, dat vanuit de algemene
vergadering een ontslagprocedure bij de ziekenhuisraad aanhangig
kan worden gemaakt.

Ook de zittingsduur van leden van de ziekenhuisdirektie zouden wij aan
een bepaalde termijn gebonden willen zien. In navolging van de verschil-
lende systemen van zelfbestuur denken wij aan een termijn van 4 jaar.
Leden van de ziekenhuisdirektie zijn na hun aftreden herbenoembaar.

Het is aan een demokratisch systeem inherent dat het mandaat van
degenen, die als leidinggevenden zijn aangesteld, periodiek ter be-
schikking wordt gesteld. Zo ook bij de leden van de ziekenhuis-
direktie, die om de 4 jaar aftreden. Indien de ziekenhuisraad als be-
noemende instantie of de algemene vergadering, die het recht heeft
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de benoeming te bekrachtigen, onvoldoende vertrouwen heeft in
een van de leden van de ziekenhuisdirektie, als funktionaris die me-
de met het dagelijks bestuur en het beheer van het ziekenhuis is be-
last, kan dit tot uitdrukking komen doordat de betrokkene niet
voor herbenoeming in aanmerking komt. Naar Phaff betoogt, leert
de praktijk in de Joegoslavische ziekenhuizen dat 95j'o van de direk-
teuren wordt herbenoemd.lo Belangrijk is evenwel dat de mogelijk-
heid bestaat, dat de bestuurden hun vertrouwen in bestuurders op-
zeggen.
Ook tussentijds ontslag van leden van de ziekenhuisdirectie moet
mogelijk zijn. Het wordt verleend door de ziekenhuisraad, ofwel
op eigen initiatief ofwel nadat door de algemene vergadering een
procedure daartoe aanhangig is gemaakt. Zoals hiervoor uiteenge-
zet, zijn wij van oordeel dat slechts zwaarwichtige redenen tot een
dergelijk tussentijds ontslag kunnen leiden.

2.5. Het kollege van toezicht
Het kollege van toezicht is geen orgaan van zelfbestuur. Het wordt niet
door de kollektiviteit samengesteld. Het treedt op als representatie van de
maatschappij.

In alle koncepties van bestuurlijke strukturen van ziekenhuizen,
die wij in het voorafgaande hebben belicht, zat een element van ver-
tegenwoordiging van het maatschappelijk belang. In het bestuur van
het Nederlandse ziekenhuis van vandaag was dit eve,nzeer het geval
als in het Joegoslavische ziekenhuis, dat een instituut van „speciaal
maatschappelijk belang" werd genoemd. Het public utility karakter
van ziekenhuizen, in de zin van hun dienstbaarheid van de gemeen-
schap, is kennelijk niet aan politieke of sociaal-ekonomische syste-
men gebonden. In het hier geschetste model krijgt de maatschappe-
lijke invloed op tweeërlei manieren vorm: enerzijds door een recht-
streekse vertegenwoordiging in het hoogste bestuursorgaan van het
ziekenhuis in de personen van de van buiten het ziekenhuis afkom-
stige leden en anderzijds in het kollege van toezicht, dat hier aan
de orde is. De toezichthoudende funktie van dit kollege is in het
voorafgaande reeds voldoende belicht, wij bepalen ons tot de be-
spreking van de overige bevoegdheden.

Het kollege van toezicht bekrachtigt de door de algemene vergadering te
nemen beslissingen ten aanzien van de doelstelling en de funktie van het
ziekenhuis.

Ook deze bevoegdheid van het kollege van toezicht werd eerder in
verband gebracht met het public utility karakter van het ziekenhuis.
In de hier voorgestelde konstruktie worden de verhoudingen ons in-
ziens het beste weergegeven. Het beantwoordt aan het systeem van
zelfbestuur, dat de kollektiviteit beslissingen neemt ten aanzien van
de doelstelling en funktie van het ziekenhuis.
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Het „speciaal maatschappelijk belang" brengt met zich mee dat be-
slissingen als deze worden onderworpen aan het toezicht van een ver-
tegenwoordiging van de gemeenschap.

Een tweede belangrijke bevoegdheid van het kollege van toezicht is de be-
noeming en het ontslag van leden van de medische dienst. De benoeming
geschiedt op voordracht van de ziekenhuisdirektie en nadat de ziekenhuis-
raad is gehoord.

Evenzeer als de doelstelling en de funktie van het ziekenhuis is de
kwaliteit van de dienstverlening een maatschappelijk belang. Dit
wordt tot uitdrukking gebracht, door het recht tot benoeming en
ontslag van de leden van de medische dienst te verlenen aan het
kollege van toezicht. Het overig personeel wordt benoemd en ont-
slagen door de ziekenhuisdirektie.
Wij achten de ziekenhuisdirektie het meest geschikte orgaan om de
benoeming voor te bereiden. Meer in het bijzonder kan de medische
direkteur met deze taak worden belast. Vanzelfsprekend wordt de
medische dienst ten nauwste bij de selektieprocedure betrokken,
evenals dit onder de huidige omstandigheden met de medische staf
het geval is.
Denkbaar zou zijn, dat een van de organen van zelfbestuur met de

benoeming zou worden belast. Wij achten echter de ziekenhuisraad

daartoe niet het aangewezen orgaan, omdat deze daarmee in feite

de bezetting van een van de geledingen van waaruit hij voortkomt,

zou gaan bepalen. Aangezien evenwel de leden van de medische
dienst in organisatorisch opzicht vaak een belangrijke positie in het

ziekenhuis innemen, wordt de ziekenhuisraad niet geheel buiten

spel gezet. Hij krijgt de gelegenheid om, voorafgaand aan de benoe-

ming, zijn oordeel over de voordracht, zoals deze door de ziekenhuis-
direktie is opgesteld, uit te spreken.

Tenslotte willen wij aan het kollege van toezicht de bevoegdheid toebe-
deeld zien tot regeling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers,
in dienst van het ziekenhuis. Dit is een belangrijk verschilpunt met bij-
voorbeeld de situatie in de Joegoslavische industrie. Daar geldt als een
van de beginselen van zelfbestuur in de onderneming dat de kollektivi-
teit of het door deze gekozen hoogste orgaan van zelfbestuur het recht
heeft „het inkomen van de arbiedersgemeenschap in te delen en de ont-
wikkeling van de materiële basis van hun werk te verzekeren; het inko-
men te verdelen over de werkende mensen".11 Bij onze beschrijving van
het zelfbestuur in Joegoslavische ziekenhuizen verwezen wij naar een be-
schouwing van Margan, waarin deze stelt dat de inkomsten van zieken-
huizen worden verkregen uit de prijs van de dienstverlening, die in
„maatschappelijke onderhandelingen" wordt vastgesteld.12 Ook hier is
het dus mogelijk dat de arbeidsvoorwaarden door de kollektiviteit of
door het hoogste orgaan van zelfbestuur worden vastgesteld.
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Het systeem van financiering van ziekenhuizen is er in Nederland
momenteel op gebaseerd, dat de diensten tegen kostprijs worden
verleend. Onder deze omstandigheden is het moeilijk denkbaar, dat
de regeling van de azbeidsvoorwaarden in handen wordt gelegd van
organen van zelfbestuur van het ziekenhuis. Er zijn verschillende
mogelijkheden om dit vraagstuk op te lossen. Zo kan de vaststelling
van de arbeidsvoorwaarden aan de overheid worden overgelaten of
kan de regeling ervan worden toevertrouwd aan verteg~enwoordigers
van werkgevers en werknemers in de sektor van de gezondheidszorg,
wier overleg in een kollektieve azbeidsovereenkomst zou moeten
uitmonden. Momenteel worden in Nederland de arbeidsvoorwaar-
den echter nog per instelling geregeld. In dit licht pleiten wij ervoor
om de regeling van de arbeidsvoorwaazden in ons model van zelf-
bestuur toe te vertrouwen aan het kollege van toezicht.

2.6. De patiënten
Wij merkten reeds op dat de rol van de patiënten in een naaz het zelf-
bestuur ingericht ziekenhuis geen andere is, dan die in ziekenhuizen met
een andere bestuurlijke organisatie. Als kriterium voor deelname in het
bestuur merkten wij immers aan, dat men moet medewerken aan het
verwezenlijken van het organisatiedoel. De invloed van de patiënt op het
bestuur kan derhalve ook ín dit model slechts via een verbindingsschakel
gestalte krijgen. Wij noemen in dit verband twee mogelijkheden. Aller-
eerst kunnen de medewerkers, die regelmatig met de patiënt in kontakt
treden, zijn wensen, suggesties of klachten op beleidsniveau vertolken.

Wij verwijzen hier naar ons eerder betoog.13 Wij merken op, dat in
de hier geschetste konceptie de mogelijkheden om de stem van de pa-
tiënten op beleidsniveau te vertolken via de medewerkers, in begin-
sel groter zijn dan in onze visie op de demokratisering in het vorig
deel van onze studie. In het naar het zelfbestuur ingericht zieken-
huis is het immers zo, dat de medewerkers direkt vertegenwoordigd
zijn in het hoogste bestuursorgaan.

Een tweede mogelijkheid om de invloed van de patiënten op het bestuur
te kanaliseren is via de van buiten het ziekenhuis afkomstige personen die
als vertegenwoordigers van de maatschappij in de ziekenhuisraad zijn op-
genomen.

In onze in het vorig deel beschreven konceptie hebben wij voor het
vertolken van de stem van de patiënten óij de beleidsinstanties van
het ziekenhuis gezocht naar personen, die onafhankelijk staan ten
opzichte van de organisatie, doch die tevens het vertrouwen genie-
ten van zowel de medewerkers als de patiënten. Wij kwamen zo tot
de gedachte van een ombudsteam, te bemannen met vertegenwoor-
digers van huisartsen, wijkverpleging en maatschappelijk werk. Wij
hebben vraagtekens gezet bij de realiseerbaarheid van deze sugges-
tie.14
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In ons op basis van zelfbestuur ingericht ziekenhuis vinden wij de
personen, die aan bovengenoemde kwalifikaties kunnen voldoen als
leden van het hoogste bestuursorgaan van het ziekenhuis, de zieken-
huisraad. Daarin hebben immers volgens onze voorstelling van za-
ken naast de vertegenwoordigers van de geledingen ook enkele maat-
schappij-vertegenwoordigers zitting. Wij stellen ons voor, dat de pa-
tiënten zich met hun wensen, hun suggesties en hun kritiek tot de-
ze personen kunnen wenden. Zij dienen het als een onderdeel van
hun taak op te vatten om deze signalen, die zij van de patiënten op-
vangen, in de ziekenhuisraad naar voren te brengen, zodat daarmee
bij de bepaling van het beleid rekening kan worden gehouden. Voor
alle duidelijkheid willen wij stellen, dat hier niet van vertegenwoor-
diging van patiënten sprake is noch van enige vorm van medezeggen-
schap van patiënten.

3. Suggesties voor verdere uitwerking en realisering

Met ons model van een naar het zelfbestuur ingericht ziekenhuis hebben
wij de hoofdlijnen geschetst van een bestuursstruktuur op demokratische
grondslag. Om dit model operationeel te maken is nadere uitwerking
noodzakelijk.

In onze schets van de totale struktuur van het demokratisch be-
stuurde ziekenhuis en van de positie van de verschillende organen
daarin hebben wij ons bepaald tot het beschrijvenderwijs aanduiden
van funkties, taken en bevoegdheden, samenstelling en verantwoor-
ding. Niet ter sprake zijn gekomen punten als de werkwijze, ~e má-

nier van besluitvorming, de regeling van geschillen en de mogelijk-
heden van beroep. Evenmin de externe relaties van het demokratiscn
bestuurde ziekenhuis, met name zijn verhouding tot overheid en tot
andere instellingen van gezondheidszorg.
Bij een verdere uitwerking van ons model dienen ook deze en derge-
lijke onderwerpen de aandacht te krijgen. De verdere uitwerking
zal erin bestaan, dat de struktuur gedetailleerd wordt beschreven
en in een statuut wordt vastgelegd. Door andere disciplines zullen
de konsekwenties van het systeem van zelfbestuur voor de verschil-
lende aspekten van de ziekenhuisorganisatie moeten worden be-
studeerd. De medische en verpleegkundige professie moeten nagaan
welke eisen aan een dergelijke struktuur te stellen zijn, willen zij
in hun professioneel optreden niet worden belemmerd. De organisa-
torische en bedrijfseconomische gevolgen zullen moeten worden
onderzocht, evenals de sociale gevolgen voor de medewerkers en de
patiënten. Men zal zich moeten buigen over de kwestie van de fi-
nanciering en niet in de laatste plaats zal men de maatschappelijke
gevolgen moeten nagaan en op hun merites beoordelen.

Gezien de noodzaak van nadere uitwerking moet de invbering van een
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demokratische bestuursstruktuur in de Nederlandse ziekenhuizen naar
onze mening voorafgaan door experimenteel zelfbestuur in enkele zie-
kenhuizen.

Men zal zich herinneren dat de op het zelfbestuur gebaseerde uni-
versitaire bestuursstruktuur in 1970 bij wijze van experiment is ge-
introduceerd. Bij dit experiment zijn alle Nederlandse universiteiten
en hogescholen betrokken. Men kan zich afvragen wat er zal moeten
gebeuren, wanneer dit experiment zou blijken te mislukken. Terug-
keer naar de situatie van voor 1970 lijkt niet mogelijk; er zou dus
naar een andere met dit experiment vergelijkbare struktuur moeten
worden gezocht. In deze zin is de experimentele waarde betrekke-
lijk.
Wij achten het meer met het karakter van het experiment in over-
eenstemming dat niet alle betrokken instellingen volgens de nieuwe
struktuur zouden gaan funktinneren, doch slechts enkele. In deze
zin bepleiten wij experimenteel zelfbestuur in enkele ziekenhuizen.
Als in de experimentele fase is gebleken op welke wijze aan het zelf-
bestuur in het Nederlandse ziekenhuiswezen het beste vorm kan
worden gegeven, kan middels een wettelijke regeling de invoering
van een demokratische bestuursstruktuur voor alle Nederlandse
ziekenhuizen mogelijk worden gemaakt.

Men kan onze voorstellen in het vorig en dit deel in elkaars verlengde
zien. In het eerste deel kwamen wij tot de konklusie, dat hetgeen de wet-
gever voor ogen stond toen hij de Wet op de ondernemingsraden 1971
nog uitdrukkelijker dan de wet van 1950 van toepassing verklaarde op
ziekenhuizen, in deze sektor onvoldoende gerealiseerd kan worden. In
het tweede deel gingen wij na, wat er naar onze mening moet gebeuren
om de bedoelingen, die de wetgever met de demokratiseringsmaatrege-
len heeft gehad, wel adekwaat te realiseren. Van onze gedachtengang in
dit bestek maakte onderdeel uit een nieuwe visie op de bestuursstruktuur
van ziekenhuizen. In dit laatste deel vloeiden bestuursstruktuur en d:.-
mokratisering als het ware in elkaar over en werd het sluitstuk van de
demokratisering gevonden in ons model van een demokratisch bestuurd
ziekenhuis.

NOTEN
1. P.G~J. Leenhouwers, Het wezen van de democratie, in: Fundamentele vragen omtrent

de demokratie, Sociale studiedagen N.K.V. te Gemert 1973, p.6 e.v., átaat p.16~17.
2. Zie p.?141~2.
3. IDustratief is in dit verband de hierop betrekking hebbende beschrijving van de Joego-

slaviache onderneming in het rdpport „Op weg naar arbeiderszeltbestuur" van de Wiardi
Beckman Stichting. „De bestuursvorm van de Jcegoslavische onderneming is in feite ala
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dualistisch te kenmerken. Dat betekent dat er een twectal gezagslijnen functioneren,
reapectitvelijk de belcidaautoriteit (organrn van utfbestuur) en de uitvoeringaautoriteit
(lciding). Er beataau mi~er ulfbeaturrnde nivesus dan hiërarchiscèe, zodat de raden
ook nog een kortsluiting van de hiërarchie bewerkatelligen. Ern van de belangrijkate ta-
ken van de organrn van ulfbestuur is immers dat zij controle uitoefenea op de verridi-
tingen van functionarisxn bimen het hiërarchische ayateem" (a.w. p.69).

4. Zic p.334.
5. FJ.M. van der Ven, Sociologie van de eocnomische eenheid, in: Soáale wetemchapprn

6(1963) p.253 e.v., citaat p.279.
6. J.M.L Phaff, Het gesloun cirkuit, in: Het Ziekenhuis 1(1971) p.70 e.v., citaat p.74.
7. H.P.W. Schmitz, De heilzame onrust van Dennendal, in: Intermediair jrg. 10, 3 má 1974,

p.27~29. Ala voorbeeld vaR organiaades, waar werknemers deel uitmalcen van het be-

atuur noemt Schmitz de K.RO.
8. Hj. van der Scbroeff, aw., p.33.
9. Idem, p.44.
10. Zic J.M.I.. Phaff, Zelíbcstuur, medezeggcnschap en inspraak in de Joegoalavisdie gezond-
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11. Zie p.330.
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KONKLUSIES EN VOORSTELLEN

Ter afsluiting van deze studie vatten wij onze gedachtengang samen in
een aantal konklusies, in samenhang waarmee wij onze voorstellen for-
muleren.

1. Demokratisering en bestuursstruktuur
1.1. Demokratie is een vorm van bestuur van autonome organisaties,
waarvan alle leden, die meewerken aan de doelverwezenlijking van de
organisatie, hetzij direkt hetzij indirekt deelnemen.
1.2. Demokratie toont zich in haar meest perfekte vorm, wanneer het
bestuur van de organisatie door alle leden gezamenlijk wordt gevoerd.
Men spreekt dan van direkte demokratie. Indirekte demokratie, waarbij
het bestuur in handen ligt van door de leden van de organisatie gekozen
vertegenwoordigers, is momenteel de meest gepraktiseerde demokratische
bestuursvorm.

1.3. Demokratisering is een procesmatige ontwikkeling van de demokra-
tie ofwel het tot ontwikkeling brengen van een bestuursvorm, waarin
alle leden van de organisatie hetzij direkt hetzij indirekt bij het bestuur
worden betrokken.

1.4. Besturen is het leiding geven van een organisatie naar haar doel. Be-
sturen brengt met zich mee het neinen van besluiten, het maken van een
keuze uit alternatieven. In het bestuursproces kan men de volgende ele-
menten onderkennen: beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, beleids-
uitvoering en beleidskontrole.

1.5. Ons recht kent slechts de persoon als subjekt van rechten en verplich-
tingen. Een organisatie zou derhalve niet aan het rechtsverkeer kunnen
deelnemen, ware het niet dat het recht naast natuurlijke personen ook
rechtspersonen kent.

1.6. Voor de bestuurlijke en organisatorische inrichting van rechtsperso-
nen gelden geen algemene regels. Per rechtspersoon wordt de organisatie-
struktuur bepaald door de wet en het ongeschreven recht en voorts in
het bijzonder door de eigen statuten en reglementen.
1.7. Het orgaan, dat bij privaatrechtelijke rechtspersonen in het algemeen
bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen is het bestuur. Be-
stuurders van een rechtspersoon zijn zij, die het hoogste bestuursorgaan
vormen, degenen, die de rechtspersoon besturen zonder aan een ander
ondergeschikt te zijn.

1.8. Demokratisering in eigenlijke zin heeft betrekking op het tot stand
brengen van een demokratische bestuursvorm. In de huidige sociaal-eko-
nomische verhoudingen in Nederland krijgt deze demokratisering gestal-
te in medezeggenschap van bestuurden bij het bestuur.
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1.9. In de demokratisering in ziekenhuizen onderkennen wij drie aspek-

ten:
(a) de medezeggenschap van de ziekenhuismedewerkers bij het bestuur;
(b) de invloed op het bestuur van de ziekenhuispatiënten;
(c) de invloed op het bestuur van de maatschappij, ten behoeve waarvan
het ziekenhuis funktioneert.
Het eerste aspekt merken wij aa.n als demokratisering in eigenlijke zin,
de overige als demokratisering in ruime zin.

2. De huidige demokratiseringsregeling niet geschikt voor ziekenhuizen

2.1. De medezeggenschap door middel van ondernemingsraden is in Ne-
derland aanvankelijk tot ontwikkeling gebracht in het bedrijfsleven. De
eerste Wet op de ondernemingsraden, in werking getreden in 1950, heeft
daarbuiten dan ook niet of nauwelijks toepassing gevonden.

2.2. De wetgever heeft het toepassingsgebied van deze wet willen uitbrei-
den. Hij heeft daartoe alleen een ruim begrip onderneming geïntrodu-
ceerd, zonder de wet inhoudelijk daaraan aan te passen.

2.3. Ten onrechte wordt het begrip onderneming in de Wet op de onderne-

mingsraden 1971 omschreven als elk in de maatschappij als zelfstandige
eenheid optredend organisatorisch verband, waarin krachtens arbeidso-
vereenkomst arbeid wordt verricht. Met deze omschrijving is het genus-
begrip organisatie aangeduid, waarvan de onderneming een specimen is.

2.4. Het is echter niet zozeer de begripsomschrijving, als wel de gehele
op de onderneming - als in het bedrijfsleven funktionerende profit-orga-
nisatie - gerichte uitwerking van de ondernemingsraad, die de toepassing
van de Wet op de ondernemingsraden in ziekenhuizen bemoeilijkt.

2.5. Het ziekenhuis verschilt immers in zijn essentiële kenmerken van de
onderneming in de gangbare betekenis van het woord. Het heeft een an-
dersoortige doelstelling en maatschappelijke funktie dan de onderneming,
het funktioneert anders in het sociaal-ekonomisch bestel, het wordt an-
ders gefinancierd en in zijn organisatie als samenwerkingsverband toont
het opvallende afwijkingen van het organisatiepatroon van de onderne-
ming.
2.6. Een van de kenmerken, die het ziekenhuis van de onderneming on-
derscheidt is zijn non-profit karakter. Het ziekenhuis is in tegenstelling
tot de onderneming geen winstgerichte instelling, in die zin, dat het het

behalen van uitkeerbare winst zou nastreven.

2.7. In weerwil van de ruime begripsomschrijving, gaat de Wet op de on-

dernemingsraden geheel voorbij aan ziekenhuizen en andere non-profit
organisaties. Zij verraadt in opzet, formulering en motivering haar gericht-
heid op de onderneming in eigenlijke zin.

2.8. Voor wat betreft zijn samenstelling is de ondernemingsraad van een
ziekenhuis een onvolkomen orgaan, aangezien de belangrijke groep van
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de artsen, die anders dan op arbeidsovereenkomst in het ziekenhuis werk-
zaam zijn, niet in de raad vertegenwoordigd kan zijn.
2.9. De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn niet afgestemd op
het funktioneren van en de gang van zaken in de ziekenhuisorganisatie.

2.10. In het algemeen kan worden gezegd, dat de toepassing van de Wet
op de ondernemingsraden in ziekenhuizen dáár de grootste problemen
oproept, waar de bepalingen op het „ondernemingskarakter" zijn afge-
stemd. Moeilijkheden doen zich echter ook voor bij de toepassing van be-
palingen, die niet direkt met het karakter van de organisatie verband hou-
den.

2.11. Wij stellen voor om de Wet op de ondernemingsraden 1971 voor
het ziekenhuiswezen buiten toepassing te doen verklaren, zulks met ge-
bruikmaking van artikel 4 van deze wet. Dit artikel geeft de Sociaal-Eko-
nomische Raad de bevoegdheid om bij verordening een bepaalde „be-
drijfstak" vrijstelling te verlenen van de verplichting een ondernemings-
raad in te stellen. Dit kan gebeuren op verzoek van bijvoorbeeld de Natio-
nale Ziekenhuisraad.

2.12. Ook in kringen van het ziekenhuiswezen en van de vakbeweging
heerst de overtuiging, dat er voor ziekenhuizen - eventueel als onderdeel
van een grotere kategorie „niet-ondernemingen" - een eigen medezeggen-
schapsregeling dient te worden ontworpen. Deze opvatting werd overi-
gens reeds ten tijde van de behandeling van het ontwerp van Wet op de
ondernemingsraden 1971 gehuldigd door regering en Tweede Kamer.
Daar heerste - blijkens de mondelinge behandeling van het ontwerp van
Wet ziekenhuisvoorzieningen, die ook in 1970 plaats vond - communis
opinio ten aanzien van d~e gedachte, dat voor de bestuurstruktuur van en
de demokratisering in ziekenhuizen een afzonderlijke wettelijke regeling
zou moeten worden getroffen, eventueel naar analogie van de Wet op de
ondernemingsraden.

3. Nieuwe bestuursstruktuur van en demokratiseringsregeling voor het
ziekenhuis

3.1. Daar de demokratisering nauw verband houdt met de inrichting van
het bestuur van een organisatie, hebben wij gemeend ook de bestuurs-
struktuur van het ziekenhuis in onze beschouwingen te moeten betrek-
ken.
3.2. Bij een beschrijving van de bestuursstruktuur van het ziekenhuis kan
men niet voorbijgaan aan het feit, dat zich binnen het ziekenhuis twee
typen van organisaties manifësteren: de bureaukratische en de professio-
nele. Een bureaukratische organisatie wordt gekenmerkt door hiërarchie,
met de daaraan inherente bevelsverhoudingen alsmede door een systema-
tische, aan regels gebonden verdeling van bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden. Een professie is een groepering van beoefenaren van een be-
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bepaald beroep, welke groepering normen opstelt en aanvaardt, die de
bescherming beogen van de eigen leden én van hen, die op hun diensten
zijn aangewezen. De samenwerking tussen bureaukratie en professie in
het ziekenhuis kan worden gekenschetst als een interaktie in een labiel
evenwicht van machten, die niet buiten elkaar kunnen voor het bereiken
van hun doel.
3.3. De huidige bestuursstruktuur van het ziekenhuis kan als volgt kort
worden getypeerd. Het algemeen beleid ligt in handen van een bestuur,
dat een beleidsvaststellende funktie heeft. De direktie bereidt het be-
stuursbeleid voor en draagt de zorg voor de uitvoering ervan. Zij voert
daarnaast het dagelijks bestuur en het beheer van het ziekenhuis. De be-
leidskontrole geschiedt in laatste instantie door het bestuur.
3.4. De funktie van de medische specialisten in het ziekenhuis is de be-
handeling van patiënten. Hun professioneel optreden is voor hen rich-
tinggevend. Er bestaat immers een direkte verantwoordelijkheid van de
medikus ten opzichte van de patiënt. Omdat de meeste specialisten niet
op grond van een dienstbetrekking deel uitmaken van de ziekenhuishiër-
azchie, pleegt men de medische staf, waarin alle specialisten zitting heb-
ben, als orgaan van het ziekenhuis te beschouwen. De kollektiviteit van
de professionalisten voegt zich aldus in de ziekenhuisorganisatie en langs
deze weg kan op hun niet-professioneel optreden enige invloed worden
uitgeoefend.
3.5. In tegenstelling tot de heersende opvatting beschouwen wij de me-
dische staf niet als orgaan van het ziekenhuis. Wij maken onderscheid tus-
sen de medische staf en de medische dienst. De medische staf beschou-
wen wij als het interkollegiaal toetsingsorgaan van de medische professie.
De organisatorische positie van de medische specialisten wordt - onge-
acht hun juridische relatie met het ziekenhuis - bepaald door het feit, dat
zij deel uitmaken van de medische dienst, die evenals de overigé diensten
een groepering in het ziekenhuis vormt.

3.6. Onze visie op een gewijzigde bestuursstruktuur van het ziekenhuis
kan als volgt worden gekenschetst. Er is een direktorium, dat belast is
met het besturen van het ziekenhuis. Het stelt het algemeen beleid vast,
met inachtneming van enkele bevoegdheden, die aan het tweede orgaan,
de raad van toezicht zijn voorbehouden. Het direktorium voert de dage-
lijkse leiding in en het beheer over het ziekenhuis.
De raad van toezicht heeft de bevoegdheid tot het nemen van de uitein-
delijke beslissing inzake de doelstelling en de funktie van het ziekenhuis
en tot de benoeming en het ontslag van leden van het direktorium en van
de medische dienst. Tenslotte adviseert hij ten aanzien van het gehele be-
leid en oefent daarop toezicht uit.
3.7. In het kader van de hier bedoelde bestuursstruktuur krijgt de demo-
kratisering gestalte in de „instellingsraad". Elk ziekenhuis, ongeacht zijn
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grootte krijgt een dergelijke raad. Wij zien de instellingsraad als een or-
gaan van het ziekenhuis, hetgeen in de samenstelling tot uitdrukking
komt. Het direktorium en de raad van toezicht wijzen uit hun midden
beide een persoon aan als lid van de instellingsraad, de medewerkers kie-
zen hun vertegenwoordigers.
3.8. De bevoegdheden van de instellingsraad zouden de volgende zijn:
(a) De instellingsraad neemt in beginsel besluiten met betrekking tot het
sociaal beleid. Het lid van het direktorium heeft, gezien de verantwoor-
delijkheid van dit orgaan, recht van veto.
(b) De instellingsraad brengt het direktorium advies uit over voorgeno-
men besluiten van organisatorische aard.
(c) De instellingsraad pleegt overleg over voorgenomen besluiten, die niet
aan medebeslissings- of adviesrecht zijn onderworpen.
(d) De gekozen leden van de instellingsraad hebben het recht van initia-
tief terzake van alle onderdelen van het beleid.
(e) De instellingsraad heeft het recht aanbevelingen te doen ter vervulling
van vakatures in de raad van toezicht. Over voorgenomen benoeming~
ontslag van leden van raad van toezicht, direktorium en medische dienst,
wordt de instellingsraad vooraf geinformeerd, tenzij de belangen van de
betrokkene of van het ziekenhuis zich hiertegen verzetten.
(f) De instellingsraad heeft in het algemeen recht op informatie, onver-
minderd de in acht te nemen vertrouwelijkheid.
3.9. De patiënten in het ziekenhuis kunnen geen aanspraak maken op
medezeggenschap of inedebestuur. Zij zijn geen „medewerkers", in de
zin dat zij als zodanig bijdragen tot verwezenlijking van het organisatie-
doel. Zij kunnen voor de gang van zaken in het ziekenhuis geen medever-
antwoordelijkheid dragen. Als voorwerp van de dienstverlening ondervin-
den de patiënten direkt de konsekwenties van het bestuur van het zieken-
huis. Uit dien hoofde is hun invloed op dit bestuur gerechtvaardigd. Zij
laat zich overigens moeilijk vorm geven. Belemmerende faktoren zijn de
doorgaans korte verblijfsduur van patiënten in het ziekenhuis en hun
fysieke en psychische toestand.
3.10. Wensen, suggesties en kritiek van patiënten kunnen worden gekana-
liseerd via de ziekenhuismedewerkers, die regelmatig met hen te maken
hebben. Daarnaast denken wij aan de mogelijkheid een ziekenhuis-om-
budsteam in het leven te roepen, dat onregelmatigh~den in de zieken-
huisorganisatie en in de gang van zaken signaleert en aldus de stem van
de patiënten vertolkt ten opzichte van de bestuursorganen van het zie-
kenhuis.
3.11. De gebruikelijke rechtspersonen, waarvan ziekenhuizen uitgaan zijn
de stichting en de vereniging. Wij achten deze rechtsvormen voor het zie-
kenhuis minder geschikt. Wij stellen voor, dat ziekenhuizen, die qua be-
stuursinrichting en organisatiestruktuur aan nader te stellen eisen vol-
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doen, rechtspersoonlijkheid krijgen krachtens wettelijke bepaling.
3.12. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bestuurs- en or-
ganisatiestruktuur van ziekenhuizen kunnen een plaats krijgen in de Wet
Gezondheidsvoorzieningen. Zij dienen de minimum-eisen voor de be-
stuursstruktuur en de regeling van de medezeggenschap te bevatten: de
funktie, taken en bevoegdheden, de samenstelling, de werkwijze en de
manier waarop verantwoording wordt afgelegd dienen zowel voor de
bestuursorganen als voor de instellingsraad te worden beschreven.

4. Een demokratisch model van het ziekenhuis op basis van zelfbestuur
4.1. Onze gedachtengang met betrekking tot de demokratisering in zie-
kenhuizen vindt haar sluitstuk in de schets van een demokratische be-
stuursstruktuur. De bestuurlijke inrichting en de demokratisering vloei-
en daarbij als het ware ineen in een bestuursvorm, waaraan al die leden
van de ziekenhuisorganisatie, die meewerken aan de verwezenlijking van
het doel, deelnemen.
4.2. Ter oriëntatie hebben wij enkele vormen van zelfbestuur, zoals de-
ze elders en ook hier te lande funktioneren, de revue laten passeren. Het
zelfbestuur vindt toepassing in de Joegoslavische industrie en ook in de
gezondheidszorg aldaar. Het grondpatroon is steeds, dat de kollektiviteit
van organisatieleden het hoogste bestuursorgaan kiest, dat het algemeen
beleid bepaalt. Het dagelijks bestuur wordt gevoerd door een beheers-
raad, de dagelijkse leiding is in handen van een direkteur.
4.3. Met de Wet Universitaire Bestuurshervorming is in 1970 hier te lan-
de een zelfbestuurskonceptie geïntroduceerd aan de universiteiten en ho-
gescholen.Ons voornaamste bezwaar tegen deze konceptie geldt het feit,
dat de wetgever van het ongedifferentieerde begrip „universitaire gemeen-
schap" uitgaat, waarvan zowel het personeel als de studenten deel uitma-
ken. De studenten, die geen medeverant~voordelijkheid kunnen dragen
ten aanzien van de verwezenlijking van het organisatiedoel, krijgen daar-
mee ten onrechte een medebesturende rol toebedeeld.

4.4. Uitgangspunt voor de door ons geschetste demokratische bestuurs-
struktuur is, dat de gemeenschap, ten behoeve waarvan het ziekenhuis
funktioneert,. het beheer van de instelling toevertrouwt aan de gezamen-
lijke medewerkers. Wij onderscheiden de algemene vergadering, de zie-
kenhuisraad, de ziekenhuisdirektie en een kollege van toezicht.

4.5. De algemene vergadering, bestaande uit alle medewerkers neemt be-
slissingen op de volgende beleidsonderdelen: de formulering en herfor-
mulering van de doelstelling en funktie van het ziekenhuis, het vaststel-
len of wijzigen van het statuut en het bepalen van de grondtrekken van
de organisatiestruktuur. Zij stelt de ziekenhuisraad samen en bekrachtigt
de benoeming van de leden van de ziekenhuisdirektie. Zij komt in begin-
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sel eens per jaar bijeen en kan voorts bij referendum beslissen.
4.6. Het hoogste bestuursorgaan is de ziekenhuisraad, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de medewerkers, aangevuld met enkele leden van
buiten het ziekenhuis als representanten van de gemeenschap, ten behoe-
ve waarvan het ziekenhuis funktioneert. De ziekenhuisraad is belast met
het algemeen bestuur.
4.7. Het dagelijks bestuur ligt in handen van de ziekenhuisdirektie. De
ziekenhuisraad benoemt de leden van de direktie, gehodrd het kollege
van toezicht; de benceming behoeft de bekrachtiging van de algemene
vergadering.
4.8. Tenslotte is er het kollege van toezicht, waarvan de leden worden
benoemd door een regionale raad voor de volksgezondheid. Het bekrach-
tigt door de algemene vergadering te nemen beslissingen ten aanzien van
de doelstelling en funktie van het ziekenhuis. Het benoemt de leden van
de medische dienst, op voordracht van de ziekenhuisdirektie en gehoord
de ziekenhuisraad. Het regelt de arbeidsvoorwaarden van de medewer-
kers en vervult daarnaast een toezichthoudende funktie.

4.9. Om het hierboven geschetste model operationeel te maken is nadere
uitwerking noodzakelijk. Met het oog daarop bepleiten wij de invoering
van een demokratische bestuursstruktuur in het Nederlandse ziekenhuis-
wezen vooraf te doen gaan door experimenteel zelfbestuur in enkele zie-
kenhuizen.

5. Een algehele wettelijke regeling voor de gezondheidszorg

5.1. Wij stellen voor een Wet Gezondheidszorg te ontwerpen, waarin al-
le regelingen betreffende~de gezondheidszorg worden opgenomen.
Een denkbare groepering van in samenhang te regelen onderwerpen is:
(a) Gezondheidszorg en gezondheidsbescherming;
(b) Organisatie en planning;
(e) Financiering en kostenbeheersing;
(d) Extramurale en intramurale voorzieningen;
(e) Openbare en bedrijfsgezondheidszorg;
(f ) Beroepsuitoefening en tuchtrecht;
(g) Opleidingen en wetenschappelijk onderzoek;
(h) Diverse onderwerpen.
5.2. Ervan uitgaande, dat de hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie
voor alle instellingen van gezondheidszorg hetzelfde kunnen zijn, ware in
het kader van de bepalingen betreffende intramurale voorzieningen een
afdeling of hoofdstuk in te ruimen voor de regeling van de bestuursstruk-
tuur. Nadere verfijningen en aanvullingen van het grondpatroon dienen
per soort instelling afzonderlijk te worden geregeld.
5.3. In het kader van de regeling van de bestuursstruktuur kan worden be-
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paald, dat ziekenhuizen en andere instellingen van gezondheidszorg rechts-
persoonlijkheid hebben, als zij voldoen aan nader door de wet te stellen
eisen van bestuurlijke en organisatorische inrichting.
5.4. Wij stellen voor het bestuur en de organisatie van ziekenhuizen en
ook van andere instellingen van gezondheidszorg te doen inrichten naar
de beginselen van zelfbestuur, zoals in het derde deel van onze studie ge-
schetst.
5.5. Tevens kan in dit verband regeling vinden de externe verantwoor-
ding van ziekenhuizen, zowel ten aanzien van de kwaliteit van de dienst-
verlening als ten aanzien van het beheer van het ziekenhuis.
5.6. De regeling kan worden gekompleteerd met maatregelen, betrekking
hebbende op het toezicht op de naleving van de hierboven bedoelde voor-
schriften inzake de bestuurs- en organisatiestruktuur en van de sankties
bij de niet-naleving ervan.
5.7. De hier vóorgestelde algehele wettelijke regeling voor de gezondheids-
zorg zal de organisatorische inzichtelijkheid ten goede komen en daarmee
ook het peil en de kontinui'teit van de zorg. Met de demokratische struk-
tuur van ziekenhuizen en andere instellingen kan worden bereikt, dat de
medewerkers en ook de maatschappij ten behoeve waarvan de instelling
funktioneert bij het bestuur worden betrokken, dit alles steeds in het
licht van het uiteindelijk doel: een zo goed mogelijke behandeling, ver-
pleging en verzorging van de patiënten.
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SUMIvIARY

1. The present rcgulation of democratísation not suitable for hospitals
The partiápation in the management by means of works' councils in the Netherlands has been
devetopped in induatry. The fuBt Worlis' Councils Act (1950) has hardly or not found any ap-
plication outside industry.
In order to extend the field of application of this law, the Dutch legialator in the Works'
Councils Act 1971 has introduced a large conception of "enterprise", without adapting the law
itself to that effect. "Enterprise" is in this Act unjustly described as every independent unit,
operating in soáety, in which work is done by virtue of contract of employment.
The fact, that the works' counál ia beared apon the enterprise, being an ín industry functioning
profit-organization, hinden application of the Works' Councils Act in hospitals. For the hoapital
diffen in its esaential characteristics from enterprise: in purpose and social function; in
position on the mazket; in the way of being fmanced and in administradve ocganization.
In general one can say, that the application of the Works' Councils Act 1971 in hospitals, pre-
srnts the biggest problems there, where the regulations have been attuned to the "enterprise-
character". Problems however also rise with the application of regulations, which are not directly
connected with the character of the organization.
We suggest to suspend the Works' Councils Act 1971 for the hospitals. Also in the world of
govemment, hospitals and trade-unions the conviction prevails that for hospitals - perha~ as a
part of a greatcr category „non-profits" - a specific azrangement of participation in the mana-
gemrnt has to be designed.

2. A new structure of management and democratisation for the hospital

Discribing the structurc of management of the hospital one cannot pass the fact, that in hospi-
tals two types of organizations demonstrate themselves: tfu bureauaatic and the professional
one. The cooperation between bureaucracy and profession within hospitals can be chazacteriud
as an interaction in an unstable balance of powers, which cannot do without each other in order
to rcach their purpose.
The present structure of management in hospitals can shortly be typified as follows. The general
management lies in the hands of a managing board, that determines the policy. The boazd of
directors prepares the policy and takes care ~of its execution. Next to. that the board of direc-
tors carries out the daily management and control of the hospital. The supervision in ihe last
instance is done by the managing boazd.
As most physicians do not take pazt of the hospital-hierazchy, on account of a conuact of em-
ployment one usually considers the medical staff, which contains alle physicians, to be an organ
of the hospital. The whole of the professionals joins in this manner in the hospital-organization
and besides some influence on thier non-professional behaviour can be exercised.
In rnntrast with the leading opinion we don't rcgard the medical staff as an organ of the hospi-
tai. We make a distinction between the medical staff and the medical service. We consider the
staff to be the testing organ of the medical profession. ~e organizing position of the medical
specialists is decided by the fact, that they take part of the medical service, which just like the
other services form a group in the hospital.
Our vision on a modified structure of management in hospitals can be chazacterized as follows.
Yiiere is a boazd of directors, which is in charge with the management of dte hospital. It deter-
mines the general policy with due observe of some competences which are reserved for the se-
cond body: the supervisory council. The boazd carries out the daily management in and the
control of the hoapitaL The supervisory council ia compctent to take the fu~al decision con-
cerning the purpose and the function of the hoapital and to appoint and discharg the mem-
ben of the board of directon as well as the rnedical service.
The demoQatisation takes shape in the "institution-council", which is an organ of the hospital.
The board of directors and the supervisory council both designate out of their midst a person to
be member of the institution-council, the fellow-workers choose their repn-sentatives. The
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insátuáon-council in principle deádes about aspects of the socia! management, advises the
boazd of diredoa about intended organizaáonal deciaions, has to be consulted about the other
intended decisions of some importance and has the right of initiaáve with regard to alle parta of
the policy.
The legal persons, generslly used for hospitals, are the foundation and the associaáon.
We conaider these legal forms not suitable for hoapitals. Wc suggest that hoapita4, which as far
as atructure of management and organizaáon meet apecifie requirements, acquires juridical
personality in virtue of statutary provisions.

3. A democratic model-of the hospital based on self-maziagement

Our train of thought concerning the democratisaáon in hospitals culminates in the outline of a

democraác management-structure. Just for means of orientaáon we have considered some forms

of self-managemrnt: in Yugoslavian industry and health carc alao, in Peru and since 1970 at the

universiács in the Netherlands.
Starting point for the democraác structure of management, as characterized by us, is, that
aociety, inbehalf of which hospitals function, trusts the joint fellow-worken with the control of
insátution. Within this structure we distinguish the general assembly, the hospital-council, the
managing boazd and the supervisory board.
The gencral assembly, consisáng of all fellow-workers, takes dccisions on: the provision of
the purpose and the funcáon of the hospital, the establishment or modification of the atatute
and the definition of the general structure of oigaztizaáon. It compoaes the hospitalcounál and

confirms the appointment of the members of the managing board. In principle it meets once a

ytaz and moreover it can deáde by referendum.
liie highest management-body is the hospital-council, composed out of reptesentaáves of the

fellow-workers, completed with a number of inemben from outside the hospital as rcpresenta-

áves of society. The hospital-council is in chazge with the general management. The daily mana-

gement liea in thc hands of the hospital-managing board. The hospital-council appoints the mem-
bers of the managing board, having consulted the supervisory boazd; the appointment needs the

confirmaáon of the gcneral assembly.
The supervisory boazd, of which the memben are appointed by a regional council for the public

health, confirms dccisions, takcn by the general assembly, with regazd to the purpose and the

funcáon of the hospital. It appoints the memben of the medical service, on nominaáon of the

managing board and having consulted the hospital-council. It setáea the condiáons of employ-

ment of the fellow-worken and accomplishes a supervising funcáon.
The model, as mentioned above, needs further elaboration. With a view to that, we plead to
have the introducáon of a democraác structure of management in Dutch health care preceded
by experimental aelf-management in a number of hospitals.
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BIJLAGE I.

WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN
Wet van 28 januari 1971, Stb.54, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van
de werknemen in de onderneming door middel van ondememingsraden, zoals deze sindsdien
is gewijzigd.

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Art. 1. 1. Voor de tcepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:
a. Onu Minister: Onu Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
b. Raad: De Soáaal-Economische Raad, bedceld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
c. ondememing: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch ver-
band waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht;
d. ondernemer: de natuurlijke persoon en de niet-publiekrechtelijke rechtspersoon die een ondez-
neming in stand houdt;
e. bestuurder: hij die alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de
hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid;
f, bedrijfscommissie: de bevcegde bedrijfscommissie, bedceld in de artikelen 87, 43 en 46;
g. reglement: het reglement van de ondernemingsraad, bedoeld in aztikel 14.
2. Voor de tcepassing van het bij of krachtens deu wet bepaalde worden personen geacht in
een onderneming werkzaam te zijn, wanneer zij in die onderneming werkzaam zijn uit hoofde
van een met de betrokken ondememer gesloten arbeidsovcreenkomst. Personen die in meer dan
één ondememing van dczelfde ondememer werkzaam zijn, worden geacht uitsluitend werkzaam
te zijn in die onderneming van waaruit hun werkzaamheden worden geleid.
3. Voor de tcepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden de bestuurder of de
bestuurders van een onderneming geacht niet te behoren tot de in de ondememing werkzame
personen.

HOOFDSTUK II

De instelling van ondernemingsraden

Art. 2. 1. Iedere ondernemer die een ondememing in stand houdt waarin in de regel ten minste
100 pcrsonen werkzaam zijn, is in het belang van het gced functioneren van die ondememing
in al haaz dcelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging
van de inde onderneming werkzame personen een ondememingsraad in te stellen en te dcen wer-
ken overeenkomstig de voorschriften, gesteld bij of krachtens deu wet.
2. De bedrijfscommissie kan, indien dit haar voor een gcede toepassing van deu wet wenselijk
voorkomt, op verzcek van een ondernemer, van twee of ineer in een grcep verbonden onderne-
mers of van in een van de betrokken ondernemingen werkzame personen bepalen, dat twee of
meer ondernemingen die door die ondernemer of die ondernemen: in stand worden gehouden,
voor de toepassing van het eerste lid tezamen als één onderneming mceten worden aangemerkt.
3. Wanneer een onderneming onderdelen heeft in verschillende gemeenten, wordt elk van die on-
derdelen voor de tcepassing van het eerste lid als een afzonderlijke ondememing aangemerkt,
met dien verstande dat wanneer er in een gcmeente meerdere onderdelen zijn, deu laatsten te-
zamen als één onderneming worden aangemerkt.
4. De bednijfscommissie' kan, indien dit haaz voor een gcede tcepassing van deu wet wenselijk
voockomt, op verzcek van een ondernemer of van in een onderneming werkzame pecsonen be-
palen, zo nodig in afwijking van het derde lid, dat door haar aangewezen onderdelen van de be-
trokken onderneming, hetzij óp zichulf, hetzq tezamen met een of ineer andere onderdelen van
die ondememing, voor de tcepassing van het eerste lid als afzonderlijke ondernemingen moeten
worden aangemerkt.
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5. Hetgeen op grond van het tweede, derde of vierde lid als een onderneming moet wnrden aan-
gemerkt voor de toepassing van het eerste lid, geldt ook als onderneming voor de tcepasaing vau

de vetdere bepalingen van deu wet.
Art. 3. 1. De Raad kan op verzoek van een naar zijn oordeel voldoende representatieve organisa-
torische vertegenwoordiging van de betrokken ondernemers en van de betrokken werknemera bij

verordening bepalen, dat de in artikel 2, eente lid, bedodde verplichting voor een door hem aan-

grweun groep ondememers ook geldt, wanneer in hun ondernemingen in de regel minder dan

100 personen werkzaam z~n. Een zodanige verordening behoeft de goedkeuring van Onze

Ministcr.
2. Wanneer de Raad van de in het eerate lid bedoelde bevoegdheid gebruik maakt, geldt dc ver-

plichting tot het instellen van een ondememingsraad niet met betrekkíng tot een onderneming

waarin in de rcgel minder dan 25 personen werkzaam zijn.

3. Een gcedgekeurde vtrordening van de Raad als in het eerste lid bedoeld wordt in de Staats-

courant bekend gemaakt. Het bcsluit waarbij de goedkeuring is verleend wordt aan de vcet van

de verordening vermeld.
Art. 4. 1. De Raad kan, indien bijzondere omstandigheden naar zijn oordeel een goede tcepas-

sing van deu wet in de betrokken ondememingen in de weg staan, op verzcek van een naar zijn

oordeel voldoende repreuntatieve otganisatorische vertegenwoordiging van de betrokken on-

dernemers of van de betrokken werknemers bij verordening bepalen, dat de in artikel 2, eerste

lid, bedcelde verptichting ten aanzien van een door hem aangeweun grcep ondernemers niet

geldt. Een zodanige vcrordening behceft de gcedkeuring van Onze Minister.

2. Een gcedgekeurde verordening van de Raad als in het eerste lid bedceld wordt in de Staats-

courant bekend gemaakt. Het besluit waarbij de gcedkeuring is verleend wordt aan de vcet van

de verordening vermeld.
3. Onze Minister kan, de Raad gehoord, een vrijstelling als in het eerste lid bedceld verlenen aan

door of inede door publiekrechtelijke lichamen in het leven gercepen of gesubsidieerde rechts-

personen.
Art. 5. 1. De bedrijfscommissie kan, indien bijzondere omstandigheden naar haar oordeel cen

gcede toepassing van deze wet in de betrokken onderneming in de weg staan, aan een ondememer

op diens verzoek ten aanzien van een door haar aangeweun onderneming schriftelijk ontheffing

verlenen van de in artikel 2, eerstc lid, bedoelde verplichting.
2. Onze Minister kan een ontheffing als in het eerste lid bedoeld verlenen aan een door of inede

door een publickrechtelijk lichaam in het leven gercepen of gesubsidieerde rechtspersoon.

8. Een ontheffing wordt vecleend voor een tijd van ten hoogste vijf jaren. Een ontheffing kan on-

der voorwaarden worden verleend.
4. Zolang op een verzcek om ontheffing niet onherroepelijk is beslist, geldt de in aztikel 2,

bedcelde verplichting niet.

HOOFDSTUK III

Samenstelling en werkwiju van de ondernemingsraden

Art. 6. 1. Een ondernemingsraad bestaat uit de bestuurder van de onderneming, alsmede uit een

aantal andere leden díe door de in de onderneming weckzame personen rechtstrecks uit hun mid-

den worden gekoun. Dit aantal bedraagt in een onderneming: met 25 tot 50 personen: S leden;

met 50 tot 100 personen: 5 leden; met 100 tot 200 personen: 7 leden; met 200 tot 400 perao-

nen: 9 leden; met 400 tot 600 personen: 11 leden; met 600 tot 1000 personen: 131eden; met

1000 tot 2000 personen: 15 leden; en zo vervolgens bij elk volgend duiundtal personen 2 leden

meer, tot ten hoogste 25 leden.
2. Kiesgerechtigd zijn de peraonen die gedurende ten minste een jaaz in de onderneming werk-

zaam zijn geweeat.
S. Verkicabaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de penonen die gedurende ten minste drie

jaren in de onderneming werkzaam zijn geweest.
4. In het reglcment van de ondernemingsraad kan van het in het eerste lid ten aanzien van het

aantal leden, alsmede van het in het twcede en derde lid ten aanzien van de dieasttijd bepaalde

worden afgeweken.
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5. Tijdens een zittittgsperiode van de ondernemingsraad kan gcea wijziging worden gebracht in
het aantal gekoun leden van de raad op grond van vermeerdering of vermindering van het aantal
in de onderneming werkzame personen.
Art. 7.1. De bestuurder wijst een inde onderneming werkzame persoon aan die hem, wanneer hij
verhinderd is een vergadering van de ondernemingsraad bij te wonen, als lid van de ondememings-
raad vervangt. Hij is ook buiten het geval van verhindering gereclitigd zich in de vergaderingen
van de ondernemingsraad door de hiervoor bedcelde penoon te doen vervangen.
2. Wanneer een onderneming meer dan Eén bestuurder heeft, bepalen deun in onderling overleg
wíe van hen zittíng neemt in de ondernemingsraad en wie de laatstbedoelde bestuurder ingevolge
het eerste lid vervangt.
Art. 8. De bestuurder of zijn plaatsvervanger is voorzittcc van de ondememingsraad.
Art. 9. 1. De verkiezing van leden van de ondememingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke
stemming en aan de hand van een of ineer kandidatenlijaten.
2. Een kandidatenlijst kan worden ingediend door:
a. een vereniging van werknemers, die in de ondememing werkzame personen onder haar leden
telt, krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te beharti-
gen en als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts ten minste
twee jaar in het bezit is van rechtspersoonlijkheid, mits zij met haar leden in de onderneming
over de samenstelling van de kandidatenlijst overleg heeft gepleegd. Ten aanzien van een vereni-
ging die krachtens haar statuten geacht kan worden een voortzetting te zijn van een of inecr an-
dere rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van werknemers, wordt de duur van de rechts-
petsoonlijkheid van die vereniging of vcrenigingen voor de vaststelling van de tijdsduur van twee
jaar mede in aanmerking genomen;
b. een derde gedeelte of méér van diegenen van de in de onderneming werkzame kiesgerechtigde
personen die geen lid zijn van een vereniging als bedceld onder a. welke een kandidatenlijst heeft
ingediend, e~tter met dien verstande dat voor het indienen van een kandidatenlijst met 30 hand-
tekeningen kan worden volstaan.
3. De ondernemingsraad kan in zijn reglement bepalen, dat voor bepaalde groepen van in de on-
dememing werkzame personen afzonderlijke kandidatenlijsten worden ingediend, teneinde als
grondslag te dienen voor de verkiezing doór de betrokken personen van een tevens in het regle-
ment te bepalen aantal leden van de ondernemingsraad.
4. Elke kandidatenlijst is voor zover mogelijk zodanig samengesteld, dat alle groepen van in de
onderneming werkzame personen die daarop hun atem kunnen uitbrengen, in de ondememittgs-
raad kunnen zijn vertegenwoordigd.
5. De bedrijfscommissie kan op een met redenen omkleed verzcek van de ondernemer bepalcn,
dat een of ineer van de voorgestelde kandidaten door de indieners van de betrokken lijst door
andere kandidaten moeten worden vervangen. Alvorens te beslissen, stelt de bedrijfscommissie
de indieners van de betrokken lijst, alsmede de betrokken kandidaat of kandidaten, indien dezen
daazom verzceken, in de gelegenheid te worden gehoord. Een karididatenlijst waarop personen
voorkomen in strijd met een beslissing van de bedrijfscbmmissie, is ongeldig.
Art. 10. De ondernemingsraad stelt in zijn reglement nadere regelen betreffende de kandidaat-
stelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan, alsmede be-
treffende de vervulling van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad.
Art. 11. 1. De ondernemer draagt er zorg voor, dat de uitslag van de verkiezingen aan de in de
onderneming werkzame personen bekend wordt gemaakt.
2. Hij draagt er zorg voor, dat de namen en de functies in de onderneming van de gekoun leden
van de ondememingsraad blijvend worden vermeld op een plaats die vrij toegankelijk is voor alle
in de onderneming werkzame personen, op zodanige wiju dat daarvan gemakkelijk kennis kan
worden genomen.
Art. 12. 1. De gekozen leden van de ondernemingsraad treden om de twee jaar tegelijk af. Zij
zijn terstond herkiesbaar.
2. De ondernemingsraad kan in. zijn reglement bepalen, dat de gekozen leden, in afwijking van
het eerate lid, om de drie jaren aftreden. De ondernemingsraad kan voorts beperkingen vaststel-
len ten aanzien van de herkiesbaarheid.
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3. Wanneer een gckoun lid van de ondernemingsraad ophoudt in de onderneming werkzaam te

zijn, eindigt van rechtswege zijn lidmaatachap van de ondernemingsraad.

4. De gekozen leden van de ondernemingsraad kunnen te allen tijde als zodanig ontalag nemen.

~iij geven daarvan achriftelijk kennis aan de vooriitter.

5. Hij die optreedt ter vcrvulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdsdp

waarop degene in wiens plaats hij komt had moeten aftreden.

Art. 13. 1. De ondernemer, alsmede de ondernemingsraad kunnen een gekozen lid van die raad

bij de bedrijfscommissie met opgave van redenen voor ontslag als Gd van de ondernemingsraad

voordragen. De ondernemingsraad regelt in zijn reglement de bij een voordracht tot ontslag te

volgen rechtsgang. De betrokkene dient in de gekgenheid te worden gesteld over de voordracht

te worden gehoord.
2. De bedrijfscommissie bcslist na de voor ontslag voorgedragene in de gelegenheid te hebben

gesteld te worden gehoord.
3. Hangende de beslissing is de betrokkene in de uitoefening van zijn functie als lid van de on-

dernemingsraad geschorst.
Art. 14. 1. De ondernemingsraad regelt zijn werkwiju in een reglement, dat geen bepalingen mag

bevatten die in strijd zijn met deu wet.
2. Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent:
a. het aantal leden op wier verlangen de ondernemingsraad moet worden bijeen gercepen;

b. de wiju van bijeenrceping van de ondernemingsraad;
c. het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden;

d. de uitcefening van het stemrecht in de vergaderingen;
e. de vooriiening in het secretariaat;
f. het opmaken en het bekend maken aan de leden van de ondernemingsraad en aan de andere

in de onderneming werkzame personen van de agenda van de vergaderingcn van de ondernemíngs-

raad;
g. het tijdstip waarop de leden van de ondernemingsraad en de anderc in de onderneming werk-

zame personen uiterlijk in kennis dienen te worden gesteld van de agenda, welk tijdstip niet later

kan worden gesteld dan 7 dagen vóór de vergadcring, behoudens in spcedeisende gevallen;

h. het opmaken en het bekend maken aan de leden van de ondernemingsraad en aan de andere

in de onderneming werkzamc personen van de verslagen van de vergaderingen van de onderne-

mingsraad en van het jaarverslag van de ondernemingsraad.

3. Het reglcment behceft de gcedkeuring van de bedrijfscommissie.
Art. 15. 1. De ondernemingsraad kan voor de behandeling van aangelegenheden van door hem

aangewezen groepen van in de ondememing werkzame personen, dan wel voor de behandeling

van door hemaangeweun onderwerpen vaste commissies uit zijn midden inatellen. Deu commis-

sies kunnen, indien en voorcover zulks door de ondernemingsraad is bepaald, ten aanzien van die

personen ofonderwerpen de bevcegdheden van de ondernemíngsraad geheel of gedeeltelijk, al dan

niet voorwaardelijk, uitcefenen.
2. De ondernemingsraad kan, indien de onderneming verspreide onderdelen heeft, waarvoor niet

krachtens artikel 2 een ondernemingsraad is ingesteld, commissies instellenvoordebehandelíng

van aangelegenheden van die onderdelen. In deze commissies kunnen naast leden van de onder-

nemingsraad ook andere, in die ondcrdelen werkzame penonen zitting hebben. De tweede vol-

zin van het eerstc lid is van overeenkomstige toepassing.
3. De ondernemingsraad kan voorts commissies instellen ter voorbereiding van door hem te be-

handelen onderwerpen. In deze commissies kunnen naast leden van de ondernemingsraad ook

andere in de ondcrneming werkzame personen zitting hebben.

4. In ondernemingen waarin in de regel ten minstc 25 personen werkzaam zijn die de leeftijd van

21 jaren nog niet hebben bereikt, stelt de ondernemit~raad een ten minste voor de helft uit de-

u pen:onen bestaande vaste jongerencommissie in. Deu commissie dient de ondernemingsraad

van advies inzake alle aangelegenheden die uitsluitend of in overwegende mate van belang zijn.

voor de in de onderneming werkzame jeugdige personen. Aan de jongerencommissie kunnen geen

bevcegdheden van de ondernemingsraad worden overgedregen.
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5. De ondernemingsraad regelt in zijn reglement de wiju van samenstelling, alsmede de werkwij-
u van de door hem in te stellen commissies.
Art. 16. 1. De ondernemingsraad, alsmede de voorzitter van de ondernemingsraad kunnen een of
meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad,
met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Zij kunnen cen zodanige uitnodiging
ook dcen aan een of ineer beatuurders van de onderneming, dan wel aan een of ineer personen
als bedceld,in artikel 24, vijfde lid.
2. Aan de ín het eerstc lid bedcelde personen worden door de voorzitter tijdig de agenda van de
betrokken vergadering en de stukken die zij behceven verstrekt.
3. De leden van de ondememingsraad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid bedcelde
personen inlichtingen en advieun vragen.
4. Bíj bezwaar van de voorzitter van de ondernemingsraad of van de ondernemingsraad tegen het
uitnodigen van een deskundige beslist de bedrijfscommissie. Hangende de beslissing wordt het be-
trokken onderwerp niet behandeld, tenzij de ondernemingsraad of de voorzitter van de onder-
nemingsraad van oordeel is, dat de behandeling niet kan worden uitgesteld. In het laatste geval
wordt, wanneer de bedrijfscommissie het bezwaar verworpen heeft, het betrokken onderwerp
zo spcedig mogelijk opnieuw op de agenda geplaatst en in tegenwoordigheid van de deskundige
behandeld.
5. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige tcepassing ten aanzien van de commissies van
de ondernemingsraad.
Art. 17. 1. De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tij-
dens de normale arbeidstijd en in een door de ondememer daartce tcr beschikking gestelde
lokaliteit.
2. De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad behouden voor
de tijd gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering van de ondeme-
mingsraad of van een commissie van die raad geen arbeid hebben verricht, hun aanspraak op
loon. Voor de berekening daarvan is artikel 16SSc van het Burgerlijk Wetbcek van overeenkom-
stige tcepassing.
Art. 18. 1. De gekozen leden van de ondernemingsraad, alsmede de leden van de commissies van
die raad, zijn gcrechtigd hun arbeid gedurende een door dc ondernemingsraad bij zijn reglement
te bepalen aantal uren per maand te onderbreken voor gezameeilijk beraad, voor ander dan ge-
zamenlijk beraad, alsmede voor beraad met of raadpleging van andere al dan niet in de onderne-
ming werkzame personen, over aangelegenheden die in de ondernemingsraad of in een commissie
van die raad aan de orde zijn geweest of zullen komen. Artikel 17 is van overeenkomstige toc-
passing.
2. De gekozen leden van de ondernemingsraad zijn voorts gerechtigd hun arbeid gedurende een
door de ondernemingsraad bij zijn reglement te bepalen aantal dagen per jaar te onderbreken
voor het ontvangen van scholing en vorming, welke zij in verband met de vervulling van hun
taak als lid van de ondernemingsraad nodig oordelen. Artikel 17, tweede lid, is van overeen-
komstige tcepassing.
Art. 19. 1. Wanneer een gekozcn lid van de ondememingsraad of een lid van een commissie van
die raad hetzij in, hetzij buiten zijn werktijd andere al dan niet in de onderneming werkzame per-
sonen wil raadplegen over aangelegenheden die in de ondernemingsraad of in een commissie van
die raad aan de orde zijn geweest of zullen komen, stelt de ondernemer de voor deze raadpleging
nodige agendastukken kosteloos ter beschikking vanhet bétrokken Gd. Bij bezwaar van de onder-
nemer beslist de bedrijfscommissie.
2. Het eerate lid geldt niet met betrekking tot stukken ten aanzien waarvan artikel 20, eetste lid,
van tcepassing is.
Art. 20. 1. De gekoun leden van de ondememingsraad en de leden van de commissies van die
raad, alsmede de overeenkomstig artikel 16 geraadpleegde deskundigen zijn verplicht tot geheim-
houding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in hun hcedanigheid vernemen, alsmede van
alle aangelegenheden ten aanzien waarvan dc ondernemingsraad of de voonitter van de onder-
nemingsraad, dan wel de betrokken commisaie of de voorzitter van de betrokkrn commissie hun
geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karaltter mceten begrijpen.
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2. Het eente lid is van overeenkomstige tcepaasing ten aanzien van degenen die met het seereta-
riaat van dc ondememingsraad of van een commissie van die raad zijn belast.
S. De in het cerste lid bedoelde verplichting geldt niet tegenover óen die ingevolge een rechterlij-
ke opdracht zijn belast met een onderzoek naar de gang van zaken in de onderneming.
4. De in het eerste lid bedoeldc verplichting geldt voorts niet tegenover hem die door een geko-
un lid van de ondememingsraad of door een lid van een commissie van die raad wordt benaderd
voor raadpleging of beraad, mits de ondernemer, onderscheidenlijk degene die geheimhouding
heeft opgelegd, vooraf toestemming heeft gegeven voor het beraad met of de raadpleging van de
betrokken persoon en deu laatate schriftelijk heeft verklaard, dat hij zich ten aanzien van de
betrokken aarigelegenheid tot geheimhouding verplicht. In dat geval is ten aanzien van de be-
doelde persoon het eerste lid van overeenkomstige tcepasaing.
5. Een weigering de in het vorige lid bedoelde tocstemming te verlenen, wordt door de onderne-
mer, onderacheidenlijk door degene die geheimhouding heeft opgelegd, met rcdenen omkleed.
6. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het Gdmaatschap van de onder-
nemingsraad of van de betrokken commissie, noch door beëindiging van de werkzaamheden van
de betrokkene in de onderneming.
Art. 21. 1. De ondernemer draagt er zorg voor, dat de gekozen leden van de ondememingsraad
en de leden van de commissies van die raad niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de onder-
nemingsraad of van een commissie van die raad worden benadeeld in hun positie in de onderne-
ming.
2. Onvermínderd een krachtens andere wettelijke bepalingen vereiste tcestemming kan de onder-
nemer de dienstbetrekking van een in de ondememing werkzame persoon die geplaatst is op een
kandidatenlijst als bedceld in artikel 9 of die lid is dan wel korter dan twee jaaz gtleden lid is ge-
weest van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad, niet dcen eindigen dan na
voorafgaande toestemming van de kantonrechter. De tcestemming wordt gevraagd bij verzcek-
schrift. De kantonrechter verleent de tcestemming slechts, indien het hem aannemelijk voor-
komt dat de opugging geen verband houdt met het Lidmaatschap van de betrokkene van de on-
dernemingsraad of van een commissie van die raad. De betrokkene wordt in de gelegenheid ge-
steld te worden gehoord.
S. De in het vorige lid bedcelde toestemming is niet vereist, wanneer de beëindiging geschitdt we-
gens een dringende reden of door ontbinding van de azbeidsovereenkomst op grond van gewichti-
ge redenen.
Art. 22. 1. De kosten van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad komen ten
laste van de ondernemer.
2. Onder de in het eerste lid bedoelde kosten zijn begrepen de kosten van het overeenkomstig
artikel 16 raadplegen van deskundigen. De kosten van het anderszíns raadplegen van personen
komen slechts ten laste van de ondememing voor zover hij in hrt betalen daarvan toestemt.

HOOFDSTUK IV

Bevcegdheden van de ondernemingsraden

Art. 28. 1. De ondememer draagt er zorg voor, dat de ondememingsraad ten minste zes maal per
jaazbijeenkomt. In de vergaderingen kunnen alle aangelegenheden, dc ondcrneming betreffende,

aan de orde worden gesteld, ten aanzien waarvan de ondememer dan wel de ondernemingsraad
overleg wenselijk acht.
2. De ondememingsraad is bevcegd omtrent de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden aan
de ondernemer wensen en bezwaren kenbaar te maken en voorstellen te dcen.
Art. 24. 1. De ondernemer stelt de ondememingsraad binnen het raam van de in artikel 2S be-
doelde vergaderingen ten minste tweemaal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van za-
ken van de onderneming te bespreken.
2. Indien de ondernemer de verplichting heeft tot nederlegging van cen jaarrekening bij het han-
delsregister, wordt deu mede ter bespreking aau de ondernemingsraad verstrekt.
8. Indien op de ondernemcr gten verplichting rust tot nederlegging van een jaarnkening, leqt
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hij aan de ondernemingsraad ter bespreking over een van een tcelichting vooniene balans na
winstdeling, vermeldende:
aan de debetzijde:
1. het totaal der vaste activa;
2. hct totaal der andere vastleggingen op langc termijn;
3. het totaal der vlottende middelen;
aan de creditzijde:
1. het eigen vermogen;
2. het totaal der voorzieningen;
8. het totaal der vreemde middelen op lange termijn;
4. het totaal der vreemde middelen op korte termijn.
Bij elke hiervoor genoemde post wordt het bedrag vermeld, dat in de laatste voorafgaande jaar-
rekening bij die post was vermeld. Hoorts wordt aan de ondememingsraad mededeling gedaan van
dc behaalde netto-winst voor uitdelingen of het geleden netto-verlies over het bcekjaar.
Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een rechtspersoon waarin een andere rechts-
persoon door deelneming rechtstreeks of middellijk zeggenschap heeft over meer dan de helft
van het geplaatste kapitaal, kunnen de bovenbedcelde gegevens vervangen worden door de over-
eenkomstige gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening van de deelnemende rechtspersoon
of uit de samengevoegde jaarrekening, waarin de jaarrekening van de eerstbedcelde rechtspersoon
is verwerkt.
Indien de versttekking of inededeling van de hiervoor gencemde gegevens voor de ondernemer
bezwaarlijk is in verband met persoonlijke inkomens- of vermogensbelangen, kunnen de bedcel-
de gegevens in een zodanige vorm worden verstrekt als nodig is om de bekendmaking van per-
soonlijke inkomens- of vermogensbelangen.zoveel mogelijk te vermijden.
4. Indien een ondernemingsraad is ingesteld voor een of ineer onderdelen van een onderneming,
zullen, behalve de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens, aan de ondernemingsraad wor-
den verstrekt gegevens die een inzicht verschaffen in de mate waarin de desbetreffende onder-
delen tot de resultaten van de totale onderneming hebben bijgedragen.
5. Indicn de ondernemer een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperk-
te aansprakelijkheid is, zijn bij de in het eerste lid bedoelde bcsprekingen de commissarissen van
de vennootschap, als die er zijn, dan wel een of ineer vertegenwoordigers uit hun midden aan-
wezig. Is de ondernemer een vereniging of een stichting dan zijn de bestuursleden van die vereni-
ging of die stichting, die geen lid van de ondernemingsraad zijn, dan wel een of ineer vertegen-
woordigers uit hun midden aanwezig. De ondernemingsraad kan in een bepaald geval besluiten,
dat aan dit lid geen tcepassing behceft te worden gegeven.
Art. 25. 1. De ondernemer stelt, tenzij zwaarwichtige belangen van de onderneming of van de di-
rect bij de onderneming betrokken belanghebbenden zich daartegen verzetten, de ondernemings-
raad in de gelegenheid aan hem advies uit te brengen over een door hem of door een andere bij
de onderneming betrokken persoon te nemen besluit met betrekking tot:
a. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan aan een andere
ondernemer;
b. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een onderdeel daarvan;
c. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onder-
neming;
d. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming;
e. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;
f. het aangaan of vcrbreken van duutzame samenwerking van de ondememing met andere onder-
nemingen.
2. Artikel 24, vijfde lid, is van overeenkomstige tcepassing, met dien verstande dat de in dat lid
bedcelde personen alleen aanwezig behceven te zijn, indien de ondernetningsraad de wens daaz-
tce te kennen heeft gegeven.
S. De ondernemer verstrekt aan de ondernemingsraad een ovenicht van de beweegredenen voor
het bes[uit, afsmede van de gevolgen die het te nemen besluit naar zijn oordeel voor de in de on-

403



derneming werkzame personen zal hebben en van de maatregelen die naar zijn oordeel naar aan-
leiding daarvan mceten worden getroffen.
4. De onderncmer is stteda verplicht de ondennemingaraad zo apoedig mogelijk van een besluit
als bedceld in het eerste lid in kennis te stellen en het advies van die raad in te winnen omtrcnt
de uitvoering van dat bealuit, met name met het oog op de gevolgen die dit voor de in de ondtr-
neming werkzame personen zal hebben. Het tweede en het derde lid zijn van overeenkomstige
tcepassing.
Indien de ondernemer ten aanzien van het betrokken besluit geen tcepaasing heeft gegeven aan
het eerste lid, stelt hij de ondernemingaraad in kennis van de zwaarwichtige belangen die zich
tegen de tcepassing van dat lid hebben verzet.
5. Indien een besluit het ontslag van een aanmerkelijk deel van de in de onderneming werkzame
personen ten gevolge zal hebben, bepaalt de ondernemer na overleg met de bestuurdera van de
in artikel 9, tweede lid, onder a. bedoelde verenigingen van werknemers, op welk tijdstip de on-
dernemingsraad over het betrokken besluit moet worden geraadpleegd, dan wel daarvan in ken-
nis mcet worden gesteld en geraadpleegd over de uitvoering daarvan. ~
Art. 26. 1. De ondernemer stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid aan hem advies uit te
brengen over een door hem of door een andere bij de onderneming betrokken persoon te ne-
men besluit mct betrekking tot de vaststelling of wijziging van:
a. een tarief- of een andere beloningsregeling;
b. een maatregel op het gebied van de opleiding;
c. een beoordelingssysteem;
d. een der hoofdlijnen van het aanstellings-, ontslag- of promotiebeleid;
e. een maatregel op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk,
een en ander voor zover betrekking hebbende op in de onderneming werkzame personen.
2. De in het eerste lid bedcelde verplichting geldt niet voor zover het betrokken onderwerp voor
dè onderneming regeling vindt in een collectieve azbeidsovereenkomst en voorts niet voor zo-
ver de ondememer op grond van aztikel 27 gehouden is de instemming van de ondernemings-
raad te vragen. Met een collectieve azbeidsovereenkomst wordt gelijk gesteld een regeling van
azbeidsvoorwaazden, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.
Art. 27. 1. De ondernemer behceft de instemming van de ondernemingsraad voor een doon c~m
of door een andere bij de onderneming betrokken persoon te nemen besluit met betrekking tot
de vaststelling of wijziging van:
a. een reglement als bedceld in aztikel 1637j van het Burgerlijk Wetbcek;
b. een pensicenregeling, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
c. een werktijd- of een vakantieregeling;
d. een maatregel op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne,
een en ander voor zover betrekking hebbende op de in de onderneming werkzame personen.
2. Het eerste lid geldt niet voor zover het betrokken onderwerp voor de onderneming regeling
vindt in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een andere regeling waazbij behalve de onder-
nemer een of ineer verenigingen van werknemers als bedceld in artikel 9, tweede lid, onder a.
partij zijn.
Met een collectieve azbeidsovereenkomst wordt gelijk gesteld een regeling van arbeidsvoorwaaz-
den, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.
8. Komt een ondernemer ten aanzien van een besluit als in het eerste lid bedceld niet met de on-
dernemirigsraad tot overeenstemming, dan kan hij zich tot de bedrijfscommissie wenden met
het verzcek het bealuit gced te keuren. De gcedkeuring van de bedrijfscommissie treedt in de
plaats van de instemming van de ondernemingsraad.
4. Eenbepaling in een reglement of in een regeling als bedoeld in het eerste lid, dan wel een maat-
regel als bedoeld in het eerste lid voor welker vaststelling of wijziging niet de vereiste instemming
van de ondernemingsraad, ondcracheidenlijk de goedkeuring van de bedrijfscommissie is verkre-
gen, is nietig.
De nietigheid geldt uitsluitend tea opzichte van dc in de onderneming werkzame penoon die bin-
nen een termijn van een maand nadat het besluit ter kennís van de daarbij betrokkenen ia ge-
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bradit, tegenover de ondernemer achriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. Is de on-
dememer van oordeel, dat het beroep op de nietigheid ten onrechte is gedaan, dan kan hij binnrn
een maand aan de kantomchter bij venoekschrift een beslisaing ter zake vragen. In dat geval
wordt de bepaling als geldig aangemakt zolang niet bij onherroepelijk geworden rechterlijke be-
slissing anden is bepaald.
Art. 28. 1. De ondernemittgaraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving ín de oo-
derncming van de wettelijke voorsduiften op het gl'bied van de azbeidsvoorw~rdrn, alsmede van
de wettelijke voorachriften ter bescherming van de in de ondememing werkzame penonen.
2. De ondernemingsraad bevordert voorts naar vermogen het werkoverleg, alsmede de spreiding
van bevoegdheden in de onderneming, zodat de in de ondememing werkzame personen zoveel
mogelijk worden betrokken bij de regeling van de arbeid in het onderdeel van de ondememing
waarin zij werkzaam zijn.
Art. 29. De ondememingsraad heeft het recht, al dan niet uit zijn midden een nader door de on-
dernemer te bepalen aantal bestuursleden te benoemen van door de ondernemer ten behceve
van in de onderneming werkzame personen opgerichte instellingen, behoudena voor zover bij of
krachtens de wet op andere wijze in het bestuur van een instelling is voorzien.
Art. 30. 1. De ondernemer is onvemtinderd het in utikel 24, tweede, derde en vierde lid bepaal-
de verplicht de ondernemingsraad en de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen te ver-
strekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig hebben.
2. Hij mag deu inlichtingen slechts weigeren indien zwaarwichtige belangen van de ondememing
of van de direct bij de ondememing betrokken belanghebbenden zich daartegen venetten.
3. De inlichtingen wordcn desgevraagd schriftelijk verstrekt.
4. Voorts verstrekt de ondernemer ten behceve van de in artikel 24, eerste lid, bedcelde bespre-
kingen ten minste eenmaal per jaar feitelijke gegevens waaruit blijkt het gevcerde algemene be-
leid ten aanzien van aanstelling, beloning, opleiding, promotie en ontslag van de in de onderne-
neming werkzame personen.
Art. 31. 1. De ondernemer stelt, tenzij zwaarwichtige belangen van hemzelf, van de onderneming
of van de betrokkene zich daartegen naar zijn oordeel verzetten, de ondememingsraad in kennis
van de voorgenomen benceming of het voorgenomen ontslag van een bestuurder van de onder-
neming.
2. De ondernemcr stelt, ook indien het vorige lid geen toepassing heeft gevonden, de onderne-
mingsraad zo spoedig mogelijk in kennis van de benceming of het ontalag van een bestuurder
van de onderneming.
Art. 32. I. De Raad kan op vencek van een naar zijn oordeel voldcende rcpresentatieve organi-
satorische vertegenwoordiging van de betrokken ondememeis en van de betrokken werknemers
bij verordening aan dc ondememingsraden in een door hem aangewezen grcep ondernemingen
verdere bevoegdheden dan de in dit hoofdstuk gencemde toekennen. Een zodanige verordening
behoeft de gcedkeuring van Onze Minister.
2. Een gcedgekeurde verordening van de Raad als in het eerste lid bedoeld wordt in de Staats-
courant bekend gemaakt. Het besluit waarbij de gcedkeuring is verleend wordt aan de voet van
de verordening vermeld.

HOOFDSTUK V

De antrale ondememingsraden

ArL 33. 1. Een ondernemer voor wie op grond van artikel 2 een verplichting tot het instellen van
meerdanéén ondememingsiaad geldt, kan voor twee of ineer van de betrokken ondcrnemingen,
naast de voor die ondememingen in te atellen ondememingsraden, een centrale ondernemings-
raad instellen. De betrokken ondememing:raden worden over de instelling van de centrale on-
dernemingsrsad gehoord.
2. De ondememer is verplicht een oentrale ondememinguaad in te stellen, wanneer de in het
eente lid bedcelde ondememingaraden in meerderheid de wens dautoe te kennen geven.
3. Dc voorgaande leden zijn van overeenlcomstige toepassing ten aanzien van twee of ineer in een
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grcep verbonden ondernemera voor wie een verplichting tot het imtellen van een ondernemings-

raad geldt.
Art. 34. I. Een centrale ondetnemingaraad bestaat, behalve uit een van dc bestuurdtrs van de

betrokken ondernemingen, die daartoe door de in artikel 33 bcdoelde ondernemer of onderne-
mers wordt aangeweun, uit leden, gekozen door de bctrokken ondernemingaraden uit de ge-

koun leden van elk van die raden.
2. Het aantal leden dat door elke ondernemingsraad kan worden gekozen wordt vastgesteld in

het reglement van de antrale ondememingsraad. Het rcglement bevat voorts voonieningen dat

de verschillende groepen van de in de betrokken ondernemingen werkzame petsonen zoveel mo-

gelijk in dc centrale ondememingaraad vertegenwoordigd zijn. Artikel 33, eerste lid, tweede vol-

zin, ia van overeenkomstige toepassing.
3. Een antrale ondernemingsraad kan in zijn reglement bepalen, dat van die raad, behalve de in

het tweede lid bedcelde leden, ook deel kunnen uitmaken vertegenwoordigers van ondernemin-

gen die door de betrokken ondeniemer of ondememers in stand worden gehouden, maar ten

aanzien waazvan geen verplichting tot het inatellen van een ondernemingsraad geldt. De centrale
ondememingsraad regelt in zijn reglement het aantal en de wijze van verkiezing van de bedcelde
vertegenwoordigers.
4. Ten aanzien van de centrale ondememingsraden zijn de artikelen 7, 8 en 10-22 van overeen-

komstige toepassing.
Art. 85. Ten aanzien van de bevcegdheden van de centrale ondernemingsraden zijn de artikelen

23-31 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat een centrale onderncmingsraad

uitsluitend gemeenachappelijke aangelegenhcden van de bctrokken ondernemingen behandelt.

De ten aanzien van die aangelegenheden aan de afzonderlijke ondernemingsraden tcekomende

bevoegdheden gaan over naar de centrale ondernemingsraad, voor zover dit in het reglement van

de centrale ondernemingsraad wordt bepaald.

HOOFDSTUK VI

De regeling van geschillen

Art. 36. 1. Iedere in een onderneming werkzame kiesgercchtigde persoon, alsmede een vereni-

ging van werknemers als bedceld in artíkel 9, tweede lid, onder a, kan van de ondememer, on-

derscheidenlijk van de voonitter van de ondernemingsraad de naleving vorderen van hetgeen bij

of krachtens deze wet is bepaald omtrent het instellen van een ondememingsraad en het vast-

stellen van een voorlopig reglement van die raad, alsmede omtrent de kandidaatstelling en de

verkiezing van een of ineer leden van een ondernemingsraad, een en ander voor zover deze nale-

ving van de ondernemer of van de voonitter afhangt.

2. Ieder gekozen lid van een ondernemingsraad, alsmede ieder lid van een commissie van een on-

dernemingsraad, kan van de ondernemer, onderscheidenlijk van de voorzitter van de onderne-

mingsraad dan wel de voonitter van de betrokken commissic van die raad, de naleving vorderen

van hetgeen overigens bij of krachtens deu wet is bepaald, een en ander voor zover deze nale-

ving van de ondernemer of van die voorzitter afhangt.

3. De kantonrechter is bevoegd tot kennisneming van een vordering als in de voorgaande leden

bedoeld. De betrokkcn geschillen worden aangemerkt als geschillen met betrekking tot een ar-

beidsovereenkornst.
4. Een vencekschrift aan de kantonrechter met betrekking tot een geschil als in dit aztikel be-

dceld is niet ontvankelijk, wanneer de verzoeker niet vooraf de bemiddelíng van de bedrijfscom-

missie omtrent de naleving van de in het geding zijnde verplichting heeft ingercepen. Het verslag

van de bevindingen van de bedrijfacommissie wordt bij het vencekschrift overgelegd.

Wazmeer de bedrijfscommissie haaz veralag naar het oordeel van de kantonrechter niet binnen

redelijke tijd heeft uitgebracht, dcet deze uitspraak zonder verslag van de bedcelde commissie.

5. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige tcepassing ten aanzien van de naleving van

hetgeen bij of krachtens deu wet is bepaald met betrekking tot een antrale ondernemingsraad.
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HOOFDSTUK VII

De bedrijfscommissies

Art. 37. 1. Voor groepen van ondernemingen worden door de Raad, ter behandeling van aange-
legenheden betreffende de ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraden van deze on-
dernemingen, commissies ingesteld, bedrijfscommissies genaamd.
2. Een bedrijfscommissie bestaat uit een door de Raad na overleg met de in aztikel 38 bedoelde
organisaties van ondernemers en van werknemers te bepalen even aantal leden, ten minste zes
bedragende, en een gelijk aantal plaatsvervangende leden.
Art. 38. 1. De leden en de plaatsvervangende ledcn van een bedrijfscommissie worden voor de
helft bencemd door de door de Raad daartoe aangewezen representatieve organisatic of organi-
saties van ondernemers en voor de helft door de door de Raad daartoe aangewezen representa-
tieve organisatie of organisaties van werknemers.
2. De Raad bepaalt het aantal leden en plaatsvervangende leden dat elke aangewezen organisatie
kan benoemcn.
Art. 39.1. De Raad stelt bij verordening nadere rcgelen omtrcnt de samenstelling en de werkwij-
ze van de bedrijfscommissíes. Daarbíj wordt aan deze commissie de bevoegdheid verleend com-
missies, al dan niet uit haar midden, in te stellen, die indien en voor zover zulks door een be-
drijfscommissie is bepaald, de bevoegdheden van die bedrijfscommissie geheel of gedeeltelijk, al
dan niet voorwaardelijk, uitcefenen.
2. De Raad stelt voorts regelen omtrent het voorzitterschap van de bedrijfscommissies. Daarbij
wordt aan deze commissies de bevcegdheid tcegekend, een voorzitter buiten de leden der com-
missie te kiezen, al dan niet met stemredit.
Art. 40. 1. Iedere bedrijfscommissie brengt jaarlijks aan Onze Minister en aan de Raad verslag
uit van haaz werkzaamheden in het afgelopcn kalenderjaar.
2. Onu Minister kan, de Raad gehoord, regelen stellen ten aanzien van de verslaggeving.
Art. 41. 1. De kosten van een bedrijfscommissie worden, voor zover daarin niet op andere wijze
wordt voorzien, door de in aztikel 38 bedcelde organisaties van ondernemers en werknemers ge-
dragen, naar evenredigheid van het aantal leden dat zij benoemen.
2. Wanneer een organisatie in gebreke blijft binncn de termijn, door de bedrijfscommissie gesteld,
haaz bijdrage in de kosten van de bedrijfscommissie te voldcen, kan de Raad de aanwijzing van
die organisatie intrckken, onverminderd de aansprakelijkheid van de organisatie tot het betalen
van haar aandeel in dc reeds gemaakte kosten. Door de intrekking vervalt het lidmaatschap van
de bedrijfscommissie van de door die organisatie benoemde leden en plaatsvervangende leden,
te rckenen van het tijdstip waazop het besluit van de Raad bij de bedrijfscommissie inkomt.
Art. 42. Ten aanzien van de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de bedrijfs-
commissies, alsmede ten aanzien van de personen die met het secretariaat van een bedrijfscom-
missie zijn belast, is artikel 20, eerste en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.
Art. 43. 1. Indien voor een grcep van ondernemingen een hoofdbedrijfschap of een bedrijfschap
als bedceld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie bestaat, treedt het bestuur van dat hoofdbedrijf-
schap als bedrijfscommissie in de zin van deu wet op. De artikelen 37, 38, 39 en 41 zijn in dat
geval niet van toepassing.
2. Indien voor de betrokken grcep van ondernemingen zowel een hoofdbedrijfschap als een be-
drijfschap bestaat, Medt uitsluitend het bestuur van dat bedrijfschap als bedrijfscommissie in de
zin van deze wet op.
Art. 44. 1. Van een besluit van een bedrijfscommissic, genomen op grond van een der aztikelen
2, tweede en vierde lid, 5, eerste lid, 14, derde lid, 27, derde lid, en 48, tweede lid, kan iedere
belarighebbende in bcroep gaan bij Onu Minister.
2. Het berocp moet worden ingediend binnen 30 dagen, nadat het besluit ter kennis van de be-
langhebbende is gebracht. Hangendc het beroep heeft het besluit gecn rechtsgevolgen.
3. Een wtigering om een besluit als in het eerste lid bedceld te nemen wordt aangcmerkt als cen
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afwijund beáluit. De bedrijfscommissie wordt geacht het nemen van een bcsluit geweigerd te

hebben, wanneer niet binnen een rcdelijke tijd een besluit is genomen.

Art. 45. 1. De besluiten van een bedrijfscommiasie, met uitzondering van die, bedoeld in artikel

86,vierde lid, kunnen, indien zij in strijd zijn met de wet of inet het algemeen belang, door Onze

Minister bij een met n~enen omkleed bealuit geheel of tcn dele worden venvetigd.

2. Hangende het onderzcek kan een besluit door Onze Minister worden geschorst. De achorsing

kan niet langer duren dan zes maanden.
3. Indien een bcsluit geheel of gedeeltelijk is vernietigd, draagt de bedrijfacommissie zorg, dat

voor zoveel nodig opnieuw in hetgeen is vernietigd wordt voorzien.
Art. 46. Indien voor de behandeling van aar~gelegenheden betreffende een ondernemingsraad

of een centrale ondernemingsraad meer dan één bedrijfscommissie bevcegd zou zijn, wijst de

Raad de commiaaie aan die voor de behandeling van de betrokken aangelegenheden als de krach-

tens deu wet bevoegde commissie zal optreden.

HC~OFDSTUK VIIa

Heffingen ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadleden

Art. 46a. 1. De Raad kan aan ondernemers op wie op grond van het bij of krachtens deu wet

bepaalde de verptichting rust een ondernemingsraad in te stellen, bij verordening een hcffing op-

leggen tcr bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadleden. Een zodanige ver-

ordening behceft de goedkeuring van Onze Minister.
2. Een heffing als bedceld in het eerste lid wordt vastgesteld op een percentage van het loon dat

voor de betrokken ondernemers voor premieberekening krachtens de Ziektewet in aanmerking

komt, dan wel zou komen indien van hen prcmie krachtens die wet zou worden geheven.

3: Indien en voor zover de betrokken ondernemers werkgever zijn in de zin van de Ziektewet,

wordt de htffing geihd door de bedrijfsvercnigingen, bedceld in de Organisatiewet Sociale Ver-

ukcringen.
4. De bedrijfscommissies zijn verplicht, aan de betrokken bedrijfsvereniging desgevraagd een op-

gavc te veratrekken van de ondernemers op wie, naar hun bekend is, de verplichting rust een on-

dernemingsraad in te stellen. Tevens zijn de bedrijfscommissies verplicht, aan een bedrijfsver-

eniging of aan een ondernemer desgevraagd een schriftelijke verklaring te verstrekken waaruit

blijkt of naar hun oordeel de hiervoor bedoelde verplichting op de betrokken ondememer rust.

5. Ten aanzien van de invordering van de heffmg door de bedrijfsverenigingen zijn de artikelen

11-16c van de Coórdinatiewet Sociale Verukering van overeenkomstige tcepassing. Voor wat

betreft het beroep tegen een heffingsaanslag wordt deze aanslag geacht te zijn opgelegd door de

Sociaal-Economische Raad.
6. In een verordening als bedceld in het eerste lid wordt door de Raad bepaald:

a. op welke wiju de afdracht van de heffing door de bedrijfsverenigingen aan de Raad geschiedt;

b. welke vergoeding door de Raad aan de bedrijfsverenigíngcn wordt verleend ter zake van de

werkzaamheden, verbonden aan de inning van de heffmg.

7. Een verordening als bedceld in het eerste Gd wordt niet vastgesteld dan na overleg met de

Sociale Verzekeringsraad.
Art. 46b. I. De Raad kan, onder door hem te stellen voorwaarden, uit de opbrengst van de in ar-

tikel 46a bedcelde heffingen geldelijke bijdragen verstrckken aan rechtspersonen die zich ten

dcel stellen de werkzaamheden van andere rechtspersonen op het gebied van de scholing en vor-

ming van ondernemingsraadleden te begeleiden en te ondersteunen.

2. Ala voorwaarden, bedceld in het eerste lid, worden in ieder geval gesteld:

a. dat de betrokken rechtspersoon jaarlijks een begroting en een rekening van de met zijn in het

eente lid bedoelde taak verband houdendc inkomaten en uitgaven opstelt en ter gcedkeuring

aan de Raad voortegt;
b. dat de onder a. bedcelde rekening door of vanwege de Raad kan worden gecontroleerd;

c. dat de betrokken rechtspettoon erop toeziet, dat de werkzaamheden op het gebicd van de

scholing en vorming van ondernemingsraadleden, waarvoor door hem geldelijke ondersteuning
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wordt verleend, wat de kwaliteit betreft tenminste voldoen aan dc voorwaarden die gelden voor

de subsidiëring van vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen door het Rijk, cn dat deze

werkzaamheden voorts passen in de algemene oputvan het vomungs- en ontwikkelingawerk voor

volwassenen in Nederland, als aangegeven door de rijksoverheid.
Art. 46c. 1. De door de Raad ter bevordering van de scholing en vomung van ondernemingsraad-
leden geraamde inkomsten en uitgaven worden door hem jaarlijks als een afzonderlijkc dienst

op de begroting gebracht.
2. De betrokken uitgaven, alsmede de middelen die tot dekking daarvan hebben gediend, worden
jaarlijks afzonderlijk op de rekening van inkomsten en uitgaven van de Raad verantwoord.

HOOFDSTUK VIII

Overgangs- en slotbepalingen

Art. 47. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden ge-
steld ter bevordering van een gcede uiricering van dcze wet.
Art. 48. 1. De ondememer op wie de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad
rust, treft bij voorlopig reglement, voor zover nodig, de voorzieningen die tot de bevcegdheid

van de ondernemingsraad behoren, totdat de ondernemingsraad zelf die bevoegdheid uitoefent.

De vereniging of verenigingen van werknemers, bedceld in artikel 9, tweede lid, onder a, worden
over het voorlopige reglement gehoord.
2. Het voorlopige reglement behoeft de gcedkeuring van de bedrijfscommissie. Het vervalt op
het tijdstip waarop het in artikel 14 bedcelde reglement in werking treedt, maar uiterlijk een

jaar na de instelling van de ondememingsraad.
8. De voorg-dande leden zijn van overeenkomstige tcepassing ten aanzien van de ondernemer of
de ondernemers die een centrale ondernemingsraad hebben ingesteld.
Art. 49. 1. De ondernemer op wie de verplichting tot het instellen van een of ineer ondernemings-
raden rust, verstrekt desgevraagd aan het bevcegde districtshoofd van de Arbeidsinspectie inlich-
tingen omtrent de wijze van functioneren van de ondcmemingsraad of de ondernemingsraden die
door hem zijn ingesteld.
2. De ondememer zendt het jaarverslag van die ondememingsraad of van die ondememingsraden
mede ten behoeve van Onze Minister aan het in het eerste lid bedcelde districtshoofd.
3. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige tcepassing ten aanzien van de ondernemer of
de ondememers die een centrale ondememingsraad hebben ingesteld.
Art. 50. 1. De ondememingsraden, ingesteld krachtens de Wet op de Ondemcmingsraden (Stb.
1950, K 174) waarvan de instelling ook krachtens de onderhavige wet is vereist, blijven in stand
en worden geacht te zijn ingesteld krachtens deze wet.
2. De bepalingen in de reglementen van de in het eerste lid bedcelde ondernemingsraden, vast-
gesteld vóór dc inwerkingtreding van deze wet, die met het bij of krachtens dezc wet bepaalde
in strijd zijn, blijven van kracht tot zij zijn gewijzigd of ingetrokken, maar niet langer dan twee
jaren na de inwerkingtreding van deze wet.
Art. 51. De bedrijfscommissies, door de Raad ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemings-
raden (Stb. 1950, K 174), worden geacht door de Raad te zijn ingesteld krachtens deze wet.
Art. 52. De twaalfde titel van het eerste bcek van het Wetbcek van Burgerlijke Rechtsvordering
treedt gelijktijdig met deze wet in werking ten aanzien van de gedingen, bedoeld in de artikelen
21, tweede lid, en 27, vierde lid.
Art. 53. De Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1950, K 174) wordt ingetrokken.

Art. 54. 1. Deze Wet kan worden aangehaald als Wet op de ondememingsraden.

2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
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BIJLAGE II.

VOORBEELD-
REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN EEN ZIEKENINRICHTING
(Opgesteld door de Kommiaaie Ondememingsraden van de Nationale Ziekenhuisraad)

Begripsbepalingen

Artikel 1
In dit reglement wordt ventaan onder:
Wet: de Wet op de ondernemingaraden 1971 (Staatsblad nr 54)
instelling : ....................

(Ingevuld wordt de naam van de instelling waarin de ondememingsraad funktioneert. Het
begrip „instelling" in dit n-giement korrespondeert met het begrip „ondememing" in de
zin vazt de Wet.)'

bestuur: het bestuur van de instelling
(Het begrip „bestuur" in dit reglement konrcspondeert met het begrip „onderncmer" in
de zin van de Wet.)

direkteur (direktie): de direkteur (direktie) van de instelling
(Het begrip „d'uekteur" in dit reglement, respectievelijk het lid van de directie, korres-
pondeert met het beRrip „bestuurder" in de zin van de Wet.l

werknemert: degenen die kradttens een arbeidsovereenkomst in dienst van de instelling werk-
zaam zijn.

verenigingen: een vereniging van werknemers, als bedceld in artikel 9, lid 2 van de Wet.
raad: de overeenkomstig de Wet ingestelde ondernemingsraad van de instelling, waarvoor dit re-
glement geldt.

(Er bestaat geen bezwaar de raad in concreto anders aan te duiden dan „ondememings-
raad". )

Bedrijfskommissíe: De Bedrijfskommissie voor het Ziekenhuiswezen.

Taak
Artikel 2

De raad heeft tot taak in het belang van het gced funktioneren van de instelling in al zijn doel-
stellingen door middel van overleg, het geven van advieun en het nemen van besluiten op basis
van de in hoofdstuk IV van de Wet genoemde bevoegdheden, bij te dragen tot ren goede onder-
linge samenwerking binnen de instelling en daarbij het welzijn te bevorderen van allen die bij de
instelling betrokken zijn.

(In de taakomschrijving is getracht om het specifieke karakter van de ondernemingen wel-
ke instelling voor gezondheidszorg zijn tot uitdrukking te brengen.)

Artikel ?f
De raad onthoudt zich van bcslissingen over zaken, waarvan de regeling is voorbehouden aan het
overleg tussen organisaties van werkgevers en van werknemers.

(Het in.dit artikel bepaalde sluit aan bij het artikel 27, lid 2 van de Wet. Een en ander be-
tekent niet dat een gedaclttenwisseling over deze onderwerpen is uitgesloten.)

Samenstelling
Artikel 4
1. Ongerekend de voorzitter telt de raad .................... leden.

(Lid 1: Voor wat het aantal der hier bedoelde leden betreft wordt verwezen naar artikel 6
lid 1 van de Wet. Ook wordt de aandacht gevestigd op art. 6 lid 4 van de Wet, waarin de
mogelijkheid wordt geopend dat de raad zelf in zijn reglement van dit aantal afwijkt.)

~` De tusun haakjes geplaatste inspringende tekst is de toelichting bij het voorbeeld-reglement.
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2. De werknemers zijn ingedeeld in de volgende kiesgroepen tnet de daarbij vermelde aantallen
vertegenwoordigera in de raad:
......................... ......................... utels
......................... . ......................... utels
......................... . ......................... utels
etc.

(Lid 2: Het is wenselijk in ziekeninrichtingen zoveel mogelijk met afdelings- en~of grceps-
gewijze vertegenwoordigingen te werken. Met het oog op deze vorm van vertegenwoordi-
ging in de ondernemingsraad zijn hier de kiesgroepen ingesteld. Het wordt aan de instel-
lingen zelf overgelaten te bepalen welke groepen van afdelingen (diensten) of kategorieën
van personeel tot een kiesgroep behoren en over hceveel zetels elke kiesgrcep in de raad
bes~ikt.)

3. Als voorzitter, tevens Gd van de raad, treedt op de d'trekteur van de instelling resp. het lid
van de direktie daartoe door haarzelf aangewezen.
Als plaatsvervangend voorzitter van de raad treedt op een door de direkteur aan.te wijzen
persoon werkzaam in de inatelling, resp. een door de direktie uit haar midden aan te wijzen
persoon.

(Met het oog op het gced funktioneren van de raad is het van groot belang dat zoveel mo-
gelijk dezelfde persoon als voorzitter optreedt. Het verdient verder aanbeveling dat een
vaste plaatsvervanger wordt aangewezen.
Zie m.b.t. het bovenstaande azt. 7 lid 1 en 2 van de Wet.)

4. De raad wijst al dan niet uit zijn midden een sekretaris aan. Zodanige aanwijzing alsook het
treffen van nadere voorzieningen in verband met de uitcefening van het sekretariaat geschie-
den in overeenstemming met de vootzitter van de raad.

Zittingsduur, aftreden, herkiesbaarheid

Artikel 5

1. De gekozen leden van de raad treden om de twee jaar tegelijk af. Zij zijn terstond herkies-
baaz.

(De aanda~t wordt gevestigd op art. 12 lid 2 van de Wet, waaz de mogelijkheid wordt
geopend van het hiernaast bepaalde bij reglement af te wijken. )

2. Het lidmaatschap van de raad eindigt voorts door bedanken, door beëindiging van de dienst-
betrekking bij de instelling en door ontslag als bedceld in azt. 17 van dit reglement.

(In het systeem waarbij gewerkt wordt met kiesgroepen zou men zich kunnen voorstellen
dat nader zou worden bepaald dat het lidmaatschap van de raad tevens eindigt indien een
lid niet langer geacht kan worden vertegenwoordiger te zijn van de kiesgrcep, waartce hij
oorspronkelijk behoorde. De Wet echter laat een zodanige bepaling niet tce.)

Kiesrecht en verkiesbaarheid
Artikel 6

1. Met uitzondering van de voorzitter worden de leden van de raad gekoun door de kiesgerech-
tigde werknemers.

2. Kiesgerechtigd zijn de werknemers die op de dag dat de kandidaatstelling voor de verenigin-
gen van werknemers openstaat in dienst zijn bij de inatelling.

(Omdat de dag van de kandidaatstelling voor de werknemersorganisaties verschilt van die
van de ongeorganiseerden - men weet immers pas wie tot de ongeorganiseerden behoren
wanneer aan de werknemersorganisatie de gelegenheid ia geboden om kandidaten te ste!-
len - verdient het aanbeveling dat in de leden 2 en 8 wordt uitgegaan van een termijn die

voor georganiseerden en ongeorganisecrden gelijk ligt. Het bovenstaande houdt een afwij-

king in van het bepaalde in de Wet. Deze afwijking is toegestaan (zie art. 6 lid 4 van de
Wet).)
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S. Verkiesbaar tot lid van de raad zijn de werknemers die op de dag van de kandidaatstelling,
als bedoeld in het tweede lid, tenminste één jaar in dienst zijn.

(Wijkt af van de Wet. Afwijking is echter tcegestaan (Zie eveneens art. 6 lid 4 van de Wet).)

Regeling van de verkiezing

Artikel 7
1. De regeling van de verkiezing berust bij ....................

(De regeling van de verkiezing geachiedt door de raad zelf, of wordt door de raad opgedra-
gen aan een vaste kommissie ad hoc. Van een kommissie ad hoc kunnen eventueel ook
niet-leden van de raad deel uitmaken.)

2. Tijdig vóór de datum waazop de zittingsduur is veratrcken bepaalt de raad in overleg met de
direktie de datum van de kandidaatstelling en die van de verkiezing. De datum van de verkie-
zing ligt tenminate .......... weken vóór de datum van aftreden.

(Het verdient aanbeveling de datum van de verkiczing niet te lang (3 à 4 weken) vóór de
datum van aftreden te stellen, opdat de nieuwe ondememingsraad spcedig zijn werkzaam-
heden zal kunnen aanvangen. )

3. Tenminste .......... weken vóór de datum van de verkiezing wordt door de direktie per kies-
grcep ern lijst van alle kiesgerechtigde en verkiesbare werknemers bekend gemaakt. Geduren-
de één week na de bekendmaking is iedere werknemer bevcegd een verzcek tot wijziging van
de lijst bij de direktie in te dienen.

(Met het oog op een gced verloop van de procedure van de kandidaatstelling dient de ter-
mijn die verstrijkt tussen de bekendmaking van de Hjat en de datum van de verkiezing vol-
dcende num te zijn.)

Kandidaatstelling

Artikel 8
1. Kandidaatstelling geschiedt per kiesgrcep door het bij de ..........indienen van een of ineer lijs-

ten door:
a. verenigingen, welke lijst(en) is (zijn) opgesteld in overleg met de binnen de betrokken

kiesgroep werkzame leden-werknemers;
b. een derde gedeelte of ineer van de ín de betrokken kiesgrcep werkzame kiesgerechtigde

werknemers, die geen lid zijn van een vereniging, welke kandidaten heeft gesteld, met
dien verstande dat voor het indienen van een kandidatenlijst niet meer dan SO handteke-
ningen nodig zijn.
(Ingevuld wordt:de raad of de verkiezingskommissie(Zie ad azt.7 lid 1 van het reglement))

2. Door middel van sdiriftelijke openbare bekendmaking maakt de ..........tijdig bekend tot hce-
lang er gelegenheid bestaat tot kandidaatstelling.

(Hier in te vullen: de raad of de verkiezingskommissie (zie ad art. 7 lid 1). Hierbij dient te
worden bedacht, dat de in lid 1 sub b bedcelde werknemers praktisch gesproken pas kan-
didatep kunnen stellen nadat vaststaat welke verenigingen wel of geen gebruik hebben
gemaakt van het recht om kandidatenlijsten in te dienen. Daarmede valt rekening te hou-
den bij de vaststelling van de einddata van indiening van kandidatenlijsten.)

8. Zowel kandidaatstelleis, als bedceld in !id 1 sub b, als kandidaten dienen werkzaam te zijn
binnen de kiesgroep waarop de kandidaatstelling betrekking heeft.

4. De ..........stelt vast hceveel handtekeningen vereist zijn voor de kandidaatstelling als bedoeld
in lid 1 sub b en zorgt voor tijdige bekendmaking daarvan in de instelling. Hij~zij vergewist
zich ervan of de kandidaatstellers, al dan niet zijn aangesloten bij een vereniging, die aan de
kandidaatatelling heeft deelgenomen.

(Hier in te vullen: de raad of de verkiezingskommissie (zie ad art. 7 lid 1) Artikel9 lid 2
sub b van de Wet betekent bij het hanteren van het kiesgrcepensysteem dat 1~9 van de
ongeorganiseerden in een kíesgrcep een kandidatenlijst kan indienen. Hiervoor zijn maxi-
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maal 30 handtekeningen vereist. Bedraagt het aantal ongeorganiscerden in een kiesgrcep
meer dan 90 penonen dan kan met 30 handtekeningen worden volstaan. Bedraagt het
aantal ongeorganiseerden minder dan 90 dan is 1~3 van het aantal ongeorganiseerden in
de kieagroep de maatstaf voor het vereiste aantal handtekeningen. )

5. Kandidatenlijsten dienen mede te zijn ondertekend door de kandidaten, waarmede zij ver-
klaren een eventuele benceming als lid van de raad te zullen aanvaarden.

6. Kandidatenlijsten worden tenminste ..........weken vóór de verkiezingsdatum door de ..........
in de instelling bekend gemaakt.

(Gedacht wordt aan een termijn van omstreeks twee weken. Ook hier weer in te wllrn:
de raad of de verkiezingskommissie (Zie ad art. 7 lid 1 van het reglement).)

7. De kandidaten worden per kandidatenlijst geplaatst in de volgorde van voorkeur van indie-
ners van die lijst. Door loting wordt de volgorde van de lijsten bepaald.

Enkcle kandidaatstelling

Artikel 9
Indien niet meer kandidaten per kiesgroep zijn gesteld dan er zetels in de kiesgroep te bezetten
zijn, vindt in die kiesgroep geen stemming plaats en worden de kandidaten zonder meer geko-
zen verklaard.

A Verkiezing volgens hct stelsel van evenredige vertegenwoordiging

Artikel 10
1. De verkiezing vindt per kiesgroep plaats bij geheime schriftelijke stemming.

2. De ..........treft maatregelen in verband met het kiezen bij volmacht ingeval van ziekte of an-
derc dringende reden van verhindering van kiesgerechtigde werknemers.

(In te vullen: de raad of de verkiezingskommissie. Deze bepaling heeft ten doel alle kies-
gerechtigden in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen.)

3. Namens de raad worden op de plaats(en) van de stemming gewaarmerkte stembriefjes per
kiesgroep uitgereikt, welke terstond na invulling in de daartce bestemde stembus(sen) wor-
den gedeponeerd.

4. Iedere kiesgerechtigde werknemer kan één stem uitbrengen.

5. Het uitbrengen van stemmen geschiedt door invulGng op het stembriefje van het daartce
voor de naam van een kandidaat aangebrachte hokje. Andere aantekeningen maken een stem-
biljet ongeldig.

Toewijzing der zetels volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging

Artikel 11

1. Na de stemming wordt de kiesdeler berekend door het aantal per kiesgroep geldig uitgebrach-
te stemmen te delen door het per kiesgrcep te bezetten aantal zetels.

2. Iedere Gjst krijgt zoveel zetels toegewezen als de kiesdeler is begrepen op het aantal op die
lijst uitgebrachte stemmen.

3. Eventueel nog te verdelen restzetels worden tcegewezen volgens het stelsel van de grootste
stemoverschotten. Stemmen uitgebracht op een lijst die de kiesdeler niet haalde gelden als
overachotstemmen.

4. De aan een lijst tcegewezen zetels worden bezet door de kandidaten in volgorde van de lijst;
kandida[en die tenminste de helft van de kiesdeler hebben gehaald, gaan echter vóór even-
tueel hoger geplaatste kandidaten met minder atemmen.

5. Bij gelijk aantal ovcrschotstemmen wordt tussen de betrokken lijsten geloot.

413



6. De volledige uitslag vsu~ de atemming wordt door de ..........bekrnd gemaakt.
(In te vullen: de raad of de verkiezingskommissie (zie ad art. 71id 1 van het reglement).)

B Verkiezing volgens het penonenatelael

Artikel 10

1. De verkiezing vindt per kiesgroep plaats bij geheime schriftelijke stemming.

2. De ..........treft maatregelen in verband met het kiezen bij volmacht ingeval van ziekte of an-
dere dringende reden van verhindering van kiesgetrchtigde werknetnen.

(In te vullen: de raad of de verkiezingskommissie. Deze bepaling heeft ten dcel alle kies-
geredttigden in de gelegenheid te steUen hun stem uit te brengen.)

3. Namena de raad worden op de plaats(en) van de stemming gewaarmerkte stembriefjes per
kieagroep uitgereikt, welke terstond na invulling in de daartoe beatemde atembus(sen) wor-
den gedeponeerd.

4. Iedere kiesgerechtigde werknemcr brcngt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels te
vervullen zijn in zijn kiesgroep.

5. Het uitbrengen van stemmen geschiedt door invulling op het stembriefje van het daartce
voor de naam van een kandidaat aangebrachte hokje. Invulling van meer hokjes dan er zetels
in de kiesgrcep zijn en~of het maken van aantekeningen maken het stembiljet ongeldig.

Tcewijzing der utels volgens het penonenstelsel

Artikel 11

1. De beschikbare zetels worden na de stemming tcegeweun aan de kandidaten die aehtereen-
volgcns in de betrokken kiesgrcep het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. [n-

dien kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald wordt degene die in tijdsduur het

langst in de instelling werkzaam is verkozcn verklaard.
(Bij een gclijk aantal atemmen kan men ook het lot laten beslissen).

2. De volledige uitalag van de stemming wordt door de ..........bekend gemaakt.
(In te vullen: de raad of de verkiezingskommissie (zie ad art. 7 lid 1 van het reglement).)

Verg-aderingen

Artikel 12
1. De raad vergadert tenminste usmaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter zulks nodig

acht of tenminste .......... van de gekozen leden de voorzitter daarom verzoeken. Indien een

verzoek als hier bedceld de voorzitter heeft bereikt, zal deze binnen 14 dagen na dagteke-

ning van dit verzcek de gevraagde vergadering van de raad dcen plaatsvinden.
(Het verdicnt aanbeveling het benodigde aantal leden te stellen op maximaal 1~8 van de

gekozen leden).

2. Het tijdstip van de vergaderingen wordt bepaald door de voorzitter in overleg met de sekre-
taris. De raad vergadert als regel binnen de werktijd.

(Het verdient aanbeveling de vergaderingen op ecn vaste dag te doen plaatsvinden of te
wcrken met een vergaderschema.)

8. De leden worden door de sekretaris tenminste ....... ... dagcn tevoren, behoudens spcedeisen-

de gevallen, schriftelijk op de hoogte gesteld van de vecgederdatum, onder bijvceging van de

agcnda en bijbehorende stukken. Tevens wordt hiervan mededeling gedaan aan de andere in

de ondememing werkzame pcnonen, op een daartce door de direktie te bepalen plaats en

wijzc.
(Het is gewenst deze termijn zodanig ruim te atellen, dat voldcende gelegenheid bestaat

voor voorafgaand onderling overleg en beraad. Gedacht wordt aan een termijn van 14 da-

gen.)
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4. Een vergadering van de raad kan slechts doorgang vinden indien tenminste .......... van de ge-
koun leden aanwezig zijn.

(Het is duidelijk dat voor het gced funktioneren van de raad een zo groot mogelijk aantal
leden aanwezig is. Gedadtt wordt aan 2~?f van het aantal gekoun leden.)

5. De ukretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergadering.

6. Alle besluiten van de raad, behoudens het bepaalde in artikel 20 van dit reglement, worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij blanko stemmen geacht worden niet
te zijn uitgebracht. Bij stakiug van stcmmen wordt het desbetreffende onderwerp in de vol-
gende vergadering andermaal aan de orde gesteld. Indien alsdan de stemmen opnieuw staken,
wordt het voorstel geadit te zijn verworpen.

7. Een door de sekretaris samen te stellen uittreksel van de verslagen van de vergaderingen, als-
mede het jaarverslag van de raad worden djdig aan de werknemers bekend gemaakt op een
door de raad in overleg met de direktie tc bepalen wijze.

(Het is van belang op betrekkelijk korte termijn het uittreksel vrij te geven, bij voorkeur
binnen 14 dagen).

Toehoorders

Artikel 18

1. Ten aanzien van personen die in de instelling werkzaam zijn doch niet op arbeidsovereen-
komst, heeft de raad het recht, onverminderd de mogelijkheid om deskundigen uit de nodi-
gen, een of ineer representanten van hen als tcehoorders tot zijn vergaderingen of tot verga-
deringen van kommissies toe te laten. Zij kunnen aan de besprekingen deelnemen, doch heb-
ben geen stemrecht.

(Teneinde de mogelijkheid te openen om met name de specialisten die in algemene zie-
kenhuizen veelal niet op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn toch bij het werk van de
raad te betrekken is deu bepaling opgenomen. Aanwijzing van (een) toehoorder(s) kan
geschieden door de gezamenlijke (medische) specialisten.

Kommissies

Artikel 14
1. De raad kan voor de behandeling van aangelegenheden van door hem aangewezen grcepen

van werknemers, dan wel voor de behandeling van door hem aangewezen onderwerpen vaste
kommissies uit zijn midden instellen.

(Artike! 15 lid 2 van de Wet bepaalt dat in ondememingen met verspreide vestigingen,
waarvoor geen ondernemingsraad is vastgesteld, vaste kommissies kunnen worden inge-
gesteld, waarin ook niet-leden van de raad zitting kunnen hebben.)

2. De raad stelt, indien in de instelling tenminste 25 personen beneden de 21 jaar werkzaam
zijn een vaste jongerenkommissie in Aan deze kommissie is opgedregen het adviseren aan
de ondememingsraad inzake alle aangelegenheden, die uitsluitend of in overwegende mate
van belang zijn voor de in de onderneming werkzame jeugdige personen.

(Bevcegdheden van de raad kunnen aan dcze kommissie niet worden overgedragen.)
S. De raad kan voorts kommissies instellen ter voorbereiding van door hem te behandclen on-

derwerpen. In deze kommissie kunnen naast leden van de ondernemingsraad ook andere
werknemers zitting hebben.

4. Samenstelling, taak werkwiju en bevcegdheden van de kommissies worden door de raad
vastgesteld.
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Tussentijdse vakatures bij het stelsel van evenredige vertegenwoordiging

Artikel 15

1. Ingeval van een tussentijdse vakature wordE de opengevallen plaats ingenomen door diegene

die bij de laatste verkiezing als eersriolgende op de betrokken kandidatenlijst werd vermeld.

2. Degrne, die overeenkomstig het voorgaande lid het lidmaatachap van de raad heeft verkre-

gen, treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

Tussentijdse vakatures bij het personenstelsel

Artikel 15

1. Ingcval van een tussentijdse vakattue wordt de opengevallen plaats ingenomen door de kan-

didaat die bij de laatst gehouden verkiezing na de laatste gekozen kandidaat in de betrokken

kicsgroep het grootste aantal stemmen heeft behaald op de kandidatenlijst waarop zich een

vakature voordoet. Als op deze wijze niet in een tussentijdse vakature kan worden voorzien,

wordt een tussentijdse verkiezing gehouden, tenzij .......... gedeelte van de zittingsperiode van

de ondernemingsraad reeds is verstrcken.
(Hier is een keuze gemaakt uit de verschíllende mogelijkheden die er zijn.)

2. Degene, die overeenkomstig het voorgaande lid het lidmaatschap van de raad heeft verkre-

gen, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aflreden.

Onderbreking arbeid

Artikel 16

1. De gekozen leden van de raad alsmede de leden van de kommissies hebben het recht gedu-

rende ten hoogate .......... ttren per maand hun arbeid te onderbreken voor beraad of voor

r,tadpleging van al dan niet in de instelling werkzamc personen over aangelegenheden, die in

de raad of in een kommissie van de raad aan de orde zijn geweest of zullen komen.

(Zie ten deu art. 18lid 1 van de Wet. Gedacht wordt aan vier uren (halve dag) per roaand.)

2. De gekoun leden van de raad zijn gerechtigd jaarlijks gedurende ........... dag(en) hun arbeid

te onderbreken voor het ontvangen van scholing en vorming, welke noodzakelijk is voor een

gcede vervulling van hun lidmaatschap.
(Zie ten deu art. 18 lid 2 van de Wet. Omdat in ziekeninrichtingen nog geen ervaring is

opgedaan met deze materie rond scholing en vorming, wordt voorshands gedacht aan om-

strecks S dagen per jaar, zijnde een week per zittingsperiode. De genoemde termijnen

zijn enigszins gerelateerd aan de gemiddelde duur van een vormingskursus.)

Ontslag als lid van de raad

Artikel 17

1. Zowel het bestuur als de raad kunnen een gekoun lid van de raad met opgaaf van redenen

voor ontslag als lid van de raad bij de bedrijfskommissie voordragen.

(Zie in deze art. 13 van de Wet.)

2. Van het voomemen tot een zodanige voordracht wordt de betrokkene - en indien het voor-

nemen bij de direktie bestaat, ook de raad - in kennis gesteld.

3. Binnen één week nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om tenake gehoord te

worden, waarbij hij zich door een raadsman kan dcen bijstaan, wordt de voordracht aan-

hangig gemaakt bij de bedrijfskommissie.

4. Hangende de beslissing neemt de betrokkene geen deel aan het werk van de raad.
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Geheimhouding

Artikel 18
1. De leden van de raad en van de kommissies, alsmede tcehoorders en geraadpleegde deskun-

digen, zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, welke hun ter vertrouwelijke ken-
nisneming is verstrekt, of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

(De geheimhouding dient wel beperkt te blijven, zodat een goede kommunikatie niet on-
nodig wordt belemmerd.

2. De plicht tot geheimhouding vervalt noch door beëindiging van het lidmaatschap van de raad
noch door beëindiging van het lidmaatschap van kommissies, noch door beëindiging van de
dienstbetrckking met de instelling.

Kosten

Artikel 19
1. Alle kosten nodig om de raad in staat te stellen zijn taak naar behoren te vervullen komen

ten laste van de instelling.
(Hieronder vallen uiteraard ook de onkosten voor kommissie en e.v. deskundiqen. Zie
in deze art. 22 van de Wet.)

Wijziging en aanvulling van het reglement

Artikel 20
1. Besluiten tot wijziging of aanvulling van dit reglement behceven de meerderheid van ten-

minste 2~3 van de leden van de raad.

2. Voorstellen tot wijziging of aanvulling worden pas in stemming gebracht, indien zij tenmin-
ste .......... weken vóór de betrokken vergadering ter kennis gebracht zijn van de leden van de
raad en van de overige werknemers.

(Gedacht wordt aan een enigszins langere termijn dan de in art. 12 lid 8 genoemde. Ge-
dacht wordt aan 3 weken.)

S. Een wijziging of aanwlling van het reglement treedt slechts in werking na gcedkeuring door
de Bedrijfskommissie.

Slotbepaling
Artikel 21
1. Ingeval van een verschil van inzi~t over de uitleg en de tcepassing van dit reglement zal de

raad de wedeczijdse standpunten schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan dc Bedrijfs-
kommissie met het verzcek terzake te bemiddelen dan wel een uitspraak te dcen.

2. Intussen zullen de onderwerpen, waarover het verschil van inzicht is gerezen, niet verder door
de raad worden behandeld.
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STELLINGEN

1. In plaats van de wettelijke regeling van de ondernemingsraad dient
een regeling te komen van de werknemersmedezeggenschap in alle hiër-
archisch gestruktureerde organisaties. Een dergelijke regeling kan desge-
wenst in onderdelen op soorten van organisaties worden toegespitst.

2. De stelling „Verregaande democratisering in de gezondheidszorg zal
deze onbetaalbaar maken" (C.P.M. Dekkers, Peptische afwijkingen bij
inerinsufficiëntie, diss. Utrecht 1973) is niet alleen onjuist, maar getuigt
bovendien van een beklagenswaardig onbegrip ten aanzien van de fun-
damentele be.tekenis van demokratisering.

3. Het verdient aanbeveling, dat spoedig duidelijkheid wordt geschapen
in de wettelijke terminologie betreffende de begrippen `onderneming'
en `bedrijf'.

4. Naar analogie van het administratief recht dient er een stelsel van al-
gemene regelen betreffende het besturen van privaatrechtelijke organi-
saties te worden on twikkeld.

5. De huisvesting van buitenlandse werknemers in Nederland kan door
partikulier initiatief niet doeltreffend worden verzorgd, indien met na-
me de gemeentelijke overheid zich onvoldocnde van haar verantwoor-
delijkheid in deze bewust is en zij niet haar volle medewerking verleent.

6. Wijkcentra dienen door de overheid kosteloos aan de bewoners van de
wijk beschikbaar te worden gesteld, mits de akkomodatie optimaal wordt
benut voor de sociale-en kulturele opbouw in de wijk.

7. Als rechtsvorm voor organisaties met een samenwerkingskarakter is
de stichting ongeschikt.

8. Voor het ontslag op staande voet (art. 1639o B.W.) dient een regeling
in de plaats te komen, die voorziet in de mogelijkheid om een plotseling
verstoorde arbeidsverhouding weloverwogen te beëindigen volgens een
procedure, waarin de belangen van beide partijen tot gelding kunnen
worden gebracht.

9. De in de Structuurnota Gezondheidszorg genoemde oogmerken voor
verbetering van de wettelijke regelingen betreffende de gezondheids-
zorg - het goed funktioneren en de beheersbaarheid van de gezondheids-
voorzieningen - kunnen mede door kodifikatie van deze wetgeving
worden bereikt.

10. De juridische relatie van medische specialisten met het ziekenhuis,
waarin zij werkzaam zijn, dient gestalte te krijgen in een medewerkers-
kontrakt, zoals bepleit door Van der Ven (F.J.H.M. van der Ven, De
aard der arbeidsovereenkomst, Alphen a~d Rijn 1972), waarin niet -
zoals bij de azbeidsovereenkomst - de ondergeschiktheidsverhouding,
maar juist de funktionele zelfstandigheid op de voorgrond staat.

Stellingen, behorend bij het prcefschrift van F.C.B. van Wijmen, Het ziekenhuis; demokratise-
ring en bestuursstruktuur, diss. Tilburg, Lochem 1975.
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