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Voorwoord

In zijn inleiding bij Shuchman's boek over de meest geavanceerde vorm van
medezeggenschap, welke na de tweede wereldoorlog in West-Duitsland tot
ontwikkeling is gekomen, heeft Hardman opgemerkt, dat de bestaande grenzen
steeds minder als zodanig worden ervaren, zelfs daar waar het nodig blijft,
dat iedere natie haar eigen sociaal-politieke doeleinden vaststelt en haar eigen

methoden ter bereiking daarvan bepaalt. Immers: `. .. even as the past does
not disappear into a social Lethe with the advance of the present, neither is
the experience of one nation and of its vital labor contingent obliterated by
markings on the map.'1

Er zijn vele en alleszins verklaarbare redenen aan te voeren, waarom deze
stelling, voor zover het de medezeggenschap betreft, ten aanzien van de na-

oorlogse relaties tussen Nederland en de Bondsrepubliek slechts zeer beperkt
schijnt op te gaan. Toch hopen wij, dat het besef zal toenemen, dat de pro-
blematiek van de medezeggenschap bij onze oosterburen onze volle aan-
dacht verdient, zodat wij, na lering te hebben getrokken uit hun inzichten
en ervaringen, beter in staat zijn, verantwoorde oplossingen te vinden voor

de talrijke en ingewikkelde vraagstukken, waarmede ook wij in dit opzicht
worden geconfronteerd.

1 augustus 1966 De schrijver.

1. A. Shuchmme, Codecermínation. Labor's middle way in Germany, Washington D.C. 1957,
p. IV.
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Inleiding

1. Opzet van deze studie

Wellicht mede door de verschijning van het Rapport `Herziening van het

ondernemingsrecht', en inzonderheid door de daarin tot uiting komende

denkbeelden over het `meespreken en mee-oordelen van de werknemer' over

bepaalde aangelegenheden van de ondernemingl schijnt de laatste tijd een

toenemende belangstelling te ontstaan voor de ervaringen, welke in West-

Duitsland zijn opgedaan met hetgeen men daar als `Mitbestimmung' pleegt

aan te duiden.2 Het mag merkwaardig heten, dat de ontwikkeling op dit

gebied in Nederland tot voor kort zo weinig de aandacht heeft getrokken, en

dat daaraan nog geen enkele monografie in ons taalgebied is gewijd; vooral

wanneer men in ogenschouw neemt, welk een omvang de literatuur over de

1. Rapport van de Commissie, ingesteld bij beschikking van de Minister vanJustitie van 8 april
1960, 's-Gravenhage 1965, p. 29.
2. Vóór 1965 is er slechts sprake van sporadische artikelen, bijv.: ,jr. j`. M. uan dcr Ven, `De

arbeider als partner in de onderneming. Enkele opmerkingen bij hedendaagse experimenten

in Duitsland', Sociaal Maandblad Arbeid 10 (1955), pp. 402-412; C. de Schipper,`Ervaringen en

problemen rond de Medezeggenschapsregeling in West-Duitsland',Sociaal Maandblad Arbeid

15 (1960), pp. 406-415; W. Po[ak, `Medezeggenschap in Duitsland', Het Vrije Volk 18 en 20

april 1962; P. Borst, `Twee boeken over de praktijk van de medezeggenschap in Duitsland',

Sociaal Maandblad Arbeid 19 (1964), pp. 777-785. Vanaf 1965 neemt de belangstelling

zienderogen toe. Wij noemen: P. Sanders, `Medezeggenschap in Duitsland veel verder dan

hier', Ruim Zicht 4 maart 1965; A. A. van Rh~n, `De werknemerscommissaris in Duitsland,

Economisch Statistische Berichten 31 maart 1965, pp. 296-299; P. ,~. Sanders, `Werknemers-

commissaris in Duitsland en Nederland', Economisch Statistische Berichten 7 april 1965,

pp. 316-319; ,~. L. ,~. M. uan der poes de Willehois, `Medezeggenschap in West-Duitsland,

historische achtergronden', Economisch Statistische Berichten 2 juni 1965, pp. 506-508; idem,

`Medezeggenschap in West-Duitsland, de wetgeving', Economisch Statistische Berichten

19 juni 1965, pp. 531-533; idem, `Ervaringen met de medezeggenschap in West-Duitsland',

De sociologische Gids 12 (1965), pp. 286-305; H. de Boer, `Medezeggenschap in West-Duitsland',

Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen 8(1965), pp. 138-143; id~m,

`De praktijk van de medezeggenschap in West-Duitsland', Tijdschrift voor Vennootschappen,

Verenigingen en Stichtingen 8(1965), pp. 149-156; (,~. C. ,~. Weyers), `Medezeggenschap in

West-Duiuland', De Katholieke Werkgever 27 apri11966, pp. 231-237; D. W. Ornul,` Stand van

zaken bij de medezeggenschap in Duiuland', Lijn en Staf 3(1966), juli~aug., pp. 7-9; idem,

`De Duitse medezeggenschap: een staat in de staat', Lijn en Staf 3(1966), sept., pp. 14-16.

Naar de Duiue medezeggenschap verwijzen bijv.: P. ,~. A. ter Hoeuex, `Ondernemingsstructuur

en de veranderende positie van de werknemers', Sociaal Maandblad Arbeid 20 (1965), pp.

438-453; A. A. uan Rh~n, `De werknemerscommissaris', De Economist 113 (1965), pp. 416-435 ;

P. A. Blaisse, `Enkele beschouwingén betreffende de structuur van de onderneming', Economisch

Statistische Berichten 26 mei 1965, pp. 476-480.
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I`TLEIDIIG

Mitbestimmung en de daarmede samenhangende vraagstukken in Duitsland
heeft aangenomen.

Een ter zake kundige als Horné merkt reeds in 1959 op, dat er meer dan
10 000 titels, boeken, kranten- en tijdschriftartikelen over dit onderwerp ge-
registreerd zijng, en een in 1963 verschenen en tot 31 december 1961 bijge-
werkte bibliografie over `Mitbestimmung und Betriebsverfassung' omvat niet
minder dan 502 pagina's.4

De thans bij ons groeiende aandacht voor de Duitse Mitbestimmung is
slechts gedeeltelijk te verklaren uit de stijgende interesse voor het probleem
van de medezeggenschap in het algemeen. Deze richt zich, zoals Lammers
constateert, steeds meer op `het vraagstuk van de `interne' medezeggenschap,
van de mate waarin en de wijze waarop de werknemers binnen het bedrijf
een stem in het kapittel zouden willen, moeten of kunnen krijgen'.6 Juist
deze formulering wijst duidelijk in de richting van iets wat er - althans in
Nederland - nog niet is.e Dit echter leidt tot grote moeilijkheden bij de dis-
cussie over de invoering van praktische maatregelen ter bevordering van de
medezeggenschap. Wanneer Van der Ven zich afvraagt, of de mogelijkheid
bestaat, om de voorstellen van de commissie-Verdam enigermate objectief te
beoordelen, constateert hij niet ten onrechte: `De discussie, vooral over het
werknemers-commissariaat, speelt zich in het algemeen af in een nogal emo-
tionele sfeer. Afgezien daarvan lijken de argumenten van vóór- en tegen-
standers te eenzijdig. De laatstgenoemden beroepen zich ... in hoofdzaak
op praktijkgegevens, die uiteraard niet in de richting van het nog niet be-
staande wijzen. De voorstanders daarentegen werken iets te veel met nog
niet gecontroleerde theoretische concepties . . .''

Hiermede raken wij een wellicht zwaarwichtiger reden, welke niet alleen
de toenemende belangstelling voor het Duitse Mitbestimmungs-gebeuren ver-
klaart, maar die tevens een uitvoeriger behandeling daarvan verantwoord
doet zijn. De moeilijkheid immers van alle navorsingen, die in dienst staan
van de verwezenlijking van rechts- en gedragsregels, is vaak gelegen in het
feit, dat aprioristische denkwijzen ontoereikend zijn om de talloze varianten
van de praktijk met enige nauwkeurigheid te voorspellen. Niet voor niets
stelt Sanders, sprekende over bepaalde aspecten van het rapport-Verdam, vast:
`met de versterkte invloed van het commissariaat (ten koste van de aandeel-

o. n. nornc, uer ceiuagce ~ieg, viumgen ~yog, p. i. ~1~e eerste druk dateert van 1959.)
4. A. Hocksuin-Rasch, Bibliographie zur Mitbestimmung und Betriebsverfassung, Kóln 1963.
5. C. ,~. Lammers e.a., Medezeggenschap en overleg in het bedrijf, Utrecht~Antwerpen 1965,
p. 12.
6. Om soortgelijke redenen als de `commiscie-Verdam' laten wij de situatie in de mijnindustrie
buiten beschouwing. Zie: Rapport enz., o.c., p. 22.
7. F. ,~. H. M. van der Vers, `Ondernemuigsstructuur op de helling', Sociale Wetenxhappen 8
(1965), p. 119.
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OPZET VAN DEZE STUDIE

houdersvergadering) gaat het Nederlandse voorstel de Duitse kant op ...'e
Het is daarom van groot belang, dat wij, staande voor grote beslissingen op
het gebied van de medezeggenschap in de onderneming, ons méér dan opper-
vlakkig oriënteren omtrent hetgeen zich met betrekking tot deze materie
over onze oostgrens reeds gedurende bijna twintig jaar heeft afgespeeld.

Ondertussen zullen twee feiten de behandeling van de Duitse ervaringen
voor een Nederlands publiek niet onbeïnvloed mogen laten. Het eerste is
dat van de relatieve onbekendheid met de achtergronden en de voorgeschie-
denis van de Mitbestimmung. Ook Brugmans moest al vaststellen, dat ge-
durende de negentiende eeuw in ons land weinig was gepresteerd op econo-
misch-historisch gebied, en dat Nederland in dit opzicht door de Duitse
wetenschap onder de voet dreigde te worden gelopen.a Sindsdien is onze
kennis - en daarmede bedoelen wij die welke buiten de enge kring van de
historici aanwezig is - der sociaal-economische geschiedenis van ons land en
van onze buurlanden vermoedelijk weinig toegenomen.

Het tweede feit hangt wellicht met het eerste samen. Mede onder invloed
van de oorlogsgebeurtenissen blijkt men nogal eens geneigd, bepaalde Duitse
initiatieven te relateren aan het stereotiepe beeld, dat men zich van `de'
Duitser heeft gevormd, en dat in vele gevallen weinig complimenteus is.
Dit kan gemakkelijk leiden tot een lichte geprikkeldheid, die onze objectiviteit
bij de beoordeling van bepaalde feiten min of ineer zou kunnen schaden.lo
Om deze reden is het noodzakelijk, duidelijk te laten zien, dat de Mitbe-
stimmung niet alleen een reactie is op het dictatoriale bestel van het `Derde
Rijk' maar tevens de voortzetting vormt van vele denkbeelden en initiatieven,
die in Duitsland vanaf de eerste opkomst van de industrialisatie op een de-
mocratische ondernemingsstructuur en een medebeslissingsrecht der werk-
nemers waren gericht. Hiertoe zullen wij aan de geschiedkundige achter-
gronden van de Mitbestimmung enige extra aandacht moeten besteden.

Uit bovenstaande overwegingen vloeit de indeling van deze studie logisch
voort. Dit eerste hoofdstuk houdt zich bezig met de opzet van het geschrift,
met de toegepaste onderzoekmethode en met een nadere bepaling van de
begrippen `medezeggenschap' en `Mitbestimmung', die, zoals wij zullen zien,
niet zonder meer met elkaar gelijkgesteld mogen worden. Hiermede samen-
hangend willen wij trachten tot een verantwoorde terminologie te komen,
die minder verwarrend is dan de thans veelal toegepaste.

8. P. Sanders, `Werknemerscommissaris in Duitsland en Nederland', Economisch Statistische
Berichten 7 april 1965, p. 319.
9. I. ,]. Brugmaru, `Wendingen in de economische geschiedenis', Economisch-Historische
Herdrukken, s-Gravenhage 1964, p. 37.
10. Zo schrijft Borst in een overigens naar een eerlijke beoordeling strevend artikel: `Indien
juist is, dat de M(itbestimmung) staat en valt met de gezindheid, betwijfelen wij of bij de
Duitsers voldcende zelftucht aanwezig is ...' P. Bmst, `Twee boeken over de praktijk van de
medezeggenschap in Duitsland', Sociaal Maandblad Arbeid 19 (1964), p. 785.
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INLEIDING

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de geschiedenis van de Mitbestimmung,

waarna wij in het derde hoofdstuk het daarop betrekking hebbende rechts-

systeem nader zullen uiteen zetten. Daarbij beperken wij ons niet tot een

behandeling van het recht van `Mitbestimmung' en `Betriebsverfassung',

doch ook dienen wij - vanwege de aanmerkelijke verschillen met de Neder-

landse situatie - enkele aspecten van het Duitse ondernemingsrecht in onze

beschouwingen te betrekken.
De twee daaropvolgende hoofdstukken hebben achtereenvolgens de prak-

tijk van en het waarde-oordeel over de Mitbestimmung tot voorwerp. Het

vierde hoofdstuk behandelt namelijk de feitelijke situatie, zoals deze hetzij

uit statistische gegevens, hetzij uit bepaalde onderzoekingen zichtbaar wordt.

Vervolgens wordt in het vijfde hoofdstuk aandacht besteed aan de zeer ge-

differentieerde meningen, die de direct betrokkenen alsmede buitenlandse

waarnemers zich over het Duitse Mitbestimmungs-instituut hebben gevormd,

en het besluit met een eigen kritische evaluatie daarvan. In het zesde hoofd-

stuk tenslotte gaan wij proberen, uit de ervaringen met de Mitbestimmung
enige lering te trekken ten behoeve van het beleid met betrekking tot de

verdere ontwikkeling van de medezeggenschap in Nederland.l'

Bij dit alles realiseren wij ons ten volle, dat een discussie als die over de mede-

zeggenschap gemakkelijk kan terecht komen in de door Van de~ Ven gesigna-

leerde `emotionele sfeer', en - voor zover dit oppervlakkig niet mocht blijken -

in het door Te~ Hoeaen aangeduide `Gesinnungsdenken', dat volgens hem

`beide vleugels van de commissie (Verdam) zo opvallend kenmerkt.'1Q Dat

deze kans bestaat is niet zo verwonderlijk. Het probleem immers van de

medezeggenschap, en zeker dat van die vorm daarvan, welke wij met de

term codeterminatie zullen aanduiden, is behalve een rechtsvraagstuk ook

een vraagstuk van macht, zoals ieder rechtsprobleem dit in zijn diepste kern

is. Ook Guardini heeft erop gewezen, dat zich in de dragers van de ontwik-

keling van de nieuwe tijd de noodlottige neiging doet gevoelen `om op steeds

radicalere en zowel wetenschappelijk als technisch volmaaktere wijze macht

uit te oefenen, maar niet openlijk haar partij te kiezen, door haar achter

gezichtspunten van nut, welvaart, vooruitgang enzovoort te verbergen'.~

De daaruit voortvloeiende vermenging van idealisme en pragmatisme, van

altruïsme en egoïsme, van huiver en hoop is vaak de reden waarom een

gesprek over deze problematiek zo moeizaam verloopt. Dit mag geen motief

zijn om de behandeling daarvan maar achterwege te laten. Een van de meest

I 1. Van een behandeling van de motieven vóór en tegen de Mitbestimmung moesten wij af-

zien om onze studie niet al te zeer te laten uitdijen. Met betrekking hiertce bevelen wij aan:

A. Chr'shnann und 0. ICunze, Wirtschaftliche Mitbestimmung im Meinungsstreit, 2 dln., K61n

1964.
12. P. ,~. A. ter Hoeven, `Ondernemingsstructuur enz.', o.c., p. 444. (Zie aant. 2.)

13. R. Guasdini, De moderne mens en het probleem van de macht (Ned ~vert.), Utrecht(Ant-

werpen 1949, p. 23.
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METHODE VAN ONDERZOEK

omstreden figuren rond de Mitbestimmung, Horné, die deze als weinigen
vóór hem even hartstochtelijk heeft verdedigd als aangevallen, besluit de
inleiding bij de tweede druk van zijn boek `Der beklagte Sieg' met de vol-
gende lapidaire woorden :`Die Mitbestimmung darf nicht nur von jenen
verteidigt werden, die - mit welcher Berechtigung auch immer - im Verdacht
stehen, nur um ihre eigenen Vorteile besorgt zu sein. Alle Gewinner loben
die Lotterie! Wenn eine offene Auseinandersetzung nicht mehr gefuhrt wird,
weil sie fur nicht lohnenswert gehalten oder aus naheliegenden Grunden
unterbunden wird, liegt die Zukunft der Mitbestimmung endgultig in der
Vergangenheit.'14

Hieraan behoeft niets meer te worden toegevoegd.

2. Methode van onderzoek

Uit het bovenstaande is wel duidelijk geworden, dat een bestudering van de
Mitbestimmung, welke beoogt meerdere facetten daarvan te belichten, een
veelzijdig karakter zal moeten dragen, hetgeen ons derhalve noopt tot een
slechts globale behandeling van de betreffende materie. Daarbij is het niet
alleen van belang ondubbelzinnig vast te stellen vanuit welke gezichtspunten
men deze studie verricht, maar ook op welke wijze de betreffende gegevens
zullen worden verzameld en uitgewerkt.

In de voorgaande paragraaf hebben wij reeds aangegeven, op welke onder-
delen van de Mitbestimmung wij onze aandacht vooral zullen richten. De
bestudering van deze objecten kan op verschillende wijzen geschieden. Men
kan deze bijv. beschouwen onder hun economische aspecten en dan onder-
zoeken, welke gevolgen de Mitbestimmung gehad heeft op de produktiviteit
of de investeringen. Men kan uitgaan van een meer juridisch gerichte be-
schouwingswijze en trachten te achterhalen, hoe de uitwerking van de wet-
geving is geweest op de rechtsverhoudingen in onderneming en bedrijf. Men
kan, desgewenst, de psychologische en sociologische consequenties navorsen,
die deze wettelijke regeling van de Mitbestimmung heeft teweeggebracht, en
het effect daarvan op de besluitvorming in de betrokken industrie en op de
geestesgesteldheid van de `Mitbestimmten' naspeuren.

Wij zijn van oordeel, dat al deze wijzen van benadering hun eigen ver-
diensten hebben en het met name mogelijk maken, om bepaalde punten
grondiger - wijl meer gespecialiseerd - te behandelen. In het kader van het
door ons gestelde doel, een algemeen oriënterende voorlichting te geven over
de betreffende materie, komt het ons echter het meest zinvol voor, de te be-
handelen problematiek primair te beschouwen vanuit het gezichtspunt der
sociale politiek, waardoor vrijwel alle van belang zijnde aspecten min of
meer aan bod kunnen komen.

14. A. HornE, o.c., p. XV.
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INLEIDING

Dit vastgesteld zijnde dienen wij ons enkele ogenblikken te occuperen met
de wijze van verzameling en verwerking van de voor deze studie van belang
zijnde gegevens. Voor zover wij ons gaan bezig houden met de geschiedkundige
en juridische kanten van de Mitbestimmung kan de te volgen weg vrijwel
zonder aarzeling worden uitgestippeld. Binnen het kader van een algemene
beschouwing moet het immers a priori uitgesloten worden geacht, een origi-
neel bronnenonderzoek te verrichten naar de historische voorlopers van de
huidige Mitbestimmung, en het rechtssysteem, waarop deze beiust, op zelf-
standige wijze te interpreteren. Ten aanzien van beide gebieden zal de onder-
zoeker zich richten naar gezaghebbende schrijvers, die deze rechtstreeks heb-
ben geëxploreerd en met zoveel grondiger kennis van zaken hun eigen op-
vattingen zorgvuldig aan die van andere deskundigen hebben getoetst.

Minder duidelijk is de optimale werkwijze ten aanzien van het verzamelen
en verklaren van feiten en opvattingen met betrekking tot de recente Mit-
bestimmung. Op zichzelf zou hier de voorkeur moeten worden gegeven aan
de in de sociale wetenschappen gangbare methodiek van de systematische
observatie, aangevuld met participatie- en interviewtechnieken en afgerond
door een statistische analyse. Het is deze werkwijze, welke met meer of minder

succes door verschillende Duitse en buitenlandse onderzoekers met betrekking
tot deze materie is toegepast. Om meerdere redenen lijkt het nuttig, hierop
wat uitvoeriger in te gaan.

In de periode, verlopend tussen januari 1952 en augustus 1954 werd een
viertal onderzoeken over de Mitbestimmung verricht, welke de bekende so-
cioloog Dahrendorf nog in 1963 tot een kritische bespreking aanleiding hebben
gegeven.lb In 1956 verschijnt dan de studie van Blumenthal, door hemzelf aan-

geduid als een `report of experience'. Zijn werkwijze bestaat uit de onder-
vraging van functionarissen en personeelsvertegenwoordigers van een tiental
staalindustrieën. Daarbij merkt hij op :`As in many studies of this kind, selec-
tion of the specific techniques was influenced by the restrictions of time and
resources available for the field work, the often severely limited availability
of data and the difficulty of research in foreign lands.'18

Dit is ten dele een eendere constatering als die, welke men aantreft in de in
1957 verschenen dissertatie van ,~ost over enkele aspecten van het `Mitbe-
stimmungsrecht', waar deze vaststelt: `Um bei der recht unterschiedlichen
Praxis der einzelnen Betriebe ein fur die gesamte Bundesrepublik zutreffendes
Bild zu gewinnen, wiire die Untersuchung mindestens einer repr~sentativen
Auswahl von Betrieben unerlíisslich gewesen. Da diese Methode nicht nur

15. Dit betreft de ondeczceken van Pisker~B~aun, Neuloh, PopitzlBaMdt, en het zgn. Frankfurter
onderzcek. Zie: R. Dahrendorf, Das Mitbestimmungsproblem in der deutschen Sozialforschung.
Eine Kritik, Tiibingen 1963.
I6. W. Btwruntl~at, Codetermination in the German Steel Industry. A report of ezperience,
Princeton N.J. 1956, p. 9.
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Jahre, sondern auch erheblichen finanziellen Aufwand erforderte, musste sie
ausscheiden.'"

Enige jaren later, in 1960, wijdt Neuloh een uitvoerige studie aan de `Wirk-

lichkeit und Wirkungen' van de Mitbestimmung.18 De `realsoziologische
Fundierung' van de door hem opgeworpen problemen berust op resultaten

van en ervaringen met meerdere onderzoeken over langere tijd in de staal-

industrie van de Bondsrepubliek18, terwijl de observaties hoofdzakelijk ver-

richt werden in een onderneming met 10 000 personeelsleden, waarin de
Mitbestimmung reeds twaalf jaar had gefunctioneerd.20 De noodzaak van

een dergelijke grootscheepse aanpak van het onderzoek motiveert hij o.a.

met de opmerking, dat andere werkwijzen reeds tot onjuiste conclusies hebben

geleid :`Die Kurzfristigkeit der Beobachtung und die Fernsicht, mit der diese

Erhebungen durch,efuhrt wurden, haben zu manchen Fehlurteilen und Ver-

zerrungen gefuhrt, die dem Ansehen des deutschen Weges im Ausland nicht

immer dienlich waren.'21
In 1962 verschijnen twee belangrijke werken. Dit is op de eerste plaats

de coproduktie van Pottho,ff, Blume en Duaernell, welke een `tussenbalans' bevat
van tien jaar medezeggenschap.22 Blume richt zich hoofdzakelijk tot de `dragers
van de Mitbestimmung' : de vertegenwoordigers van de werknemers, die op

grond van de wettelijke bepalingen deel uitmaken van de Aufsichtsr~,te en

de Vorst~nde van de ondernemingen in de zgn. `Montan-industrie', met

welke term de mijnbouw en de staalindustrie kortheidshalve worden aan-

geduid. Ook zijn methodiek bestaat uit een `Auswertungskombination' van

schriftelijk te beantwoorden enquêteformulieren en kwalitatieve interviews.~
Voigt, die in hetzelfde jaar een knappe analyse geeft van de invloed van de
Mitbestimmung op de ondernemingsleiding, signaleert niet alleen zeer vele

misverstanden en ontoelaatbare generalisaties in het eerder genoemde boek

van Blumenthal24, maar vraagt zich ook ernstig af, waarin de `Aussagewert'
van interviewformulieren bij onderzoekingen over de uitwerking van de
Mitbestimmung eigenlijk bestaat. Op grond van gedegen speurwerk komt hij

tot de bevinding, dat het gevaarlijk is `wenn Bearbeiter ... die Ergebnisse

ihrer Fragebogen als objektiv erh~rtetes, wissenschaftlich einwandfreies Quel-
lenmaterial betrachten und entsprechend auswerten'. En hij voegt daaraan

17. P. ,~ost, Die Auswirkungen des Mitbestimmungsrechtes der Arbeitnehmer auf die Stellung

des Unternehmers im Betrieb, Kbin 1957, p. III.
18. 0. Neuloh, Der neue Betriebsstil. Untersuchungen iiber Wirklichkeit und Wirkungen der

Mitbestimmung. Tubingen 1960.
19. 0. Neuloh, o.c., p. XI.
20. 0. Neuloh, o.c., pp. 59 e.v., p. 351.
21. O. Neuloh, o.c., p. VIII.
22. E. Potthoff, 0. Blume, H. Duaernell, Zwischenbilanz der Mitbestimmung, Tuhingen 1962.

23. E. Potthaff e.a., o.c., pp. 61 e.v.
24. F. Voigt, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmungen. Eine Analyse

der Einwirkungen der Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland auf die Unter-
nehmungsfuhrung, in: F. Voigt und W. Weddigen, Zur Theorie und Praxis der Mitbestimmung, I,
Berlin 1962, pp. 204 e.v.
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toe :`Gerade in wesentlichen Bereichen der Mitbestimmung der Arbeitnehmer
ist ... die Problematik in Wahrheit erheblich vielschichtiger, als in den
Antworten in Fragebogen zum Ausdruck kommen kann'. ~ Dat is dan ook
de reden, dat hij een gedetailleerd vragenformulier door zijn medewerkers
slechts laat benutten als een leidraad voor de persoonlijke ondervragingen.
De omvang van zijn onderzoek kan men enigermate bevroeden, wanneer
men in aanmerking neemt, dat deze ondervragingen plaatsvinden in niet
minder dan vierenveertig ondernemingen van de kolen- en staalindustrie.2ó

Veelomvattend is ook het onderzoek over de toepassing van het `Betriebs-
verfassungsgesetz' waarvan - wederom - Blume in 1964 verslag uitbrengt.
Als exploratiegebied kiest hij 491 ondernemingen met ieder meer dan 200
werknemers die over zes verschillende industrietakken verdeeld zijn. Bij het
steekproefonderzoek maakt hij gebruik van een enquêteformulier voor de
verzameling van statistische gegevens, van een vragenlijst voor de gesprekken
met leden van Betriebsr~te, Wirtschaftsausschusse en Aufsichtsr~te en ten-
slotte van een `richtsnoer' voor de meer intensieve interviews met werkne-
mersvertegenwoordigers in ondernemingen die meer dan duizend personeels-
leden tellen.27

Uit bovenstaande beschouwingen, welke mede ten doel hadden, enige indruk
te geven van de omvang van het speurwerk naar de theorie en de praktijk van
de Mitbestimmung, moge duidelijk zijn, hoe weinig aanleiding er bestaat, om
een Nederlandse studie over dit onderwerp het karakter te geven van een
nieuwe verzameling van feitenmateriaal. Afgezíen van de tijd en de geld-
middelen die voor een dergelijk onderzoek zouden moeten worden uitge-
trokken, zou dit slechts kunnen worden verricht door een team van velerlei
specialisten, en ook dan nog voor een buitenlander op tal van bezwaren
stuiten.

Om deze reden menen wij, dat onze pogingen zich moeten richten op een
systematische verwerking van het rijke reeds aanwezige materiaal en op een
kritische evaluatie van de aldus verkregen inzichten. Dat deze evaluatie zich
niet behoefde te beperken tot een monoloog in de studeerkamer, maar een
zekere verdieping en verificatie kon ervaren door persoonlijke gesprekken
met Duitse functionarissen, die dagelijks met deze `Mitbestimmung' te maken
hebben, is een groot voordeel geweest, waarvan de resultaten, naar wij hopen,
althans impliciet in dit geschrift tot uiting zullen komen.

Het zou niet juist zijn, uit het bovenstaande af te leiden, dat wij ons nu maar,
bij gebrek aan beter, met een soort tweederangsonderzoek tevreden moeten
stellen. Terecht mag betwijfeld worden, of de hier en daar bestaande voorkeur
voor het verrichten van eigen deelobservaties en de verwerking van de daaruit
25. F. Voigt, o.c., p. 108.
26. F. Yoigt, o.c., p. 122.
27. O. B[ume, Normen und Wirklichkeit einer Betriebsverfassung, Tiibingen 1964, pp. 5-8.
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voortvloeiende gegevens wetenschappelijk zoveel betere, en vooral zoveel be-
trouwbaarder resultaten afwerpt dan datgene, wat Dahrendorf aanduidt als
`Sekundí3r-analyse'. In zijn eerder vermelde studie over het `Mitbestimmungs-
problem' in het Duitse sociale onderzoekEe zegt hij o.a.: `Von Soziologen
und Nichtsoziologen werden heute, teils im Routinebetrieb der Forschung,
teils in gezielten Erhebungen, viele Beobachtungen systematisch zusammen
getragen, die in ihrem ursprunglichen Kontext nur unvollkommene Dar-
stellung finden. Der zweite Blick auf Forschungsergebnisse steht zwar nicht in
sehr hohem ansehen beim Berufsstand; er kann aber dennoch hóchst fruchtbar
sein und zwar selbst dann, wenn er auch noch, wie im vorliegenden Fall,
vor den Toren der eigentlichen soziologischen Analyse stehenbleibt.'2s

Gedachten als deze, komende van de zijde van een vakgeleerde `pur sang',
mogen troostend zijn voor die adepten der wetenschap, die niet steeds in de
mate waarin zij dit zelf zouden wensen aan de primaire verzameling van
noodzakelijke gegevens kunnen deelnemen.

3. Enkele begrippen

In de inleiding van een van zijn werken heeft de bekende economist Walter
Eucken eens opgemerkt, dat `Die Wissenschaft ... gar nicht imstande ( ist), zu
Anfang ihrer Arbeit wissenschaftliche Definitionen zu geben'.30 Hij bedoelde
daarmede te zeggen, dat eerst het object van de studie onderzocht diende te
worden, vooraleer een nauwkeurige omschrijving daarvan mogelijk was.

Wanneer wij van deze alleszins verdedigbare methodiek afwijken, heeft dit
zijn goede redenen. Een verhandeling over aspecten van de Duitse mede-
zeggenschap confronteert ons niet alleen met laatstgenoemde Nederlandse
term, maar ook met woorden als `Mitbestimmung', `Mitwirkung' e.d., waar-
van de draagwijdte niet zonder meer blijkt. En zelfs waar dit wel het geval is
blijft het noodzakelijk, nadat wij hebben aangegeven, om welke materie het
in deze studie zal gaan, een verdere begrenzing van de daarop betrekking
hebbende begrippen tot stand te brengen.

In verband hiermee zullen wij op de eerste plaats een onderzoek instellen
naar de betekenis van het woord medezeggenschap, en vooral trachten na

te gaan, wat heden ten dage daaronder bij voorkeur wordt verstaan. Ver-
volgens zullen wij dezelfde werkwijze toepassen op de Duitse begripsaandui-
dingen rond de Mitbestimmung. Tenslotte gaan wij, zoals reeds eerder aan-

gekoncligd, de terminologie ontwerpen, die wij in de loop van deze studie
zullen hanteren.

28. Zie noot 15.
29. R. Dahrendorf, o.c., p. II.
30. W. Er~cken, Die Grundlagen der National~konomie, Jena 1943, pp. 9 e.v.; Cit. bij: F. Voigl,
o.c., p. 155.
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a. Medezeggenschap

In een recente publikatie constateert Ormel: `Medezeggenschap is een kamele-
ontisch woord. Het neemt de kleur aan van de omgeving, waarin het wordt
gebruikt.'31 Het is kennelijk zijn bedoeling, op deze wijze tot uitdrukking te
brengen, dat de betekenis van het woord medezeggenschap verandert met
de samenhang waarin het vóórkomt. Dat dit geschiedt, levert naar onze me-
ning geen al te grote moeilijkheden op; met talloze andere woorden is zulks
evenzeer het geval. De bezwaren beginnen pas, zodra er sprake is van méér
dan een onderscheid in `kleur'; wanneer bij een gelijkblijvende term de in-
houd van de daardoor aangeduide begrippen niet meer accidenteel, doch
essentieel gaat verschillen. Dit nu gebeurt bij de term `medezeggenschap' :
niet het feit, dat de `kameleon' van kleur verandert, doet verwarring ontstaan,
maar het feit, dat de `kameleon' niet langer een `kameleon' blijkt te zijn,
ook waar zijn uiterlijk onveranderd bleef. Een vluchtige excursie door de - wel
zeer omvangrijke - literatuur over dit onderwerp moge zulks illustreren.

Een van de eerste Nederlandse publikaties over de medezeggenschap is de
bekende, uit 1924 daterende, dissertatie van Van den Bergh, waarvan het
eerste hoofdstuk aanvangt met de uitroep: `Medezeggenschap ! De tijden ver-
anderen en'met hen de mensen; met hen ook de betekenis der woorden.'az
Van den Bergh stelt vast, dat medezeggenschap taalkundig niets anders kan be-
tekenen dan bevoegdheid om mede te `zeggen', doch dat het spraakgebruik
daaraan een dubbele zin hecht :`enerzijds wordt er een recht mede te beslis-
sen ... onder verstaan; anderzijds bedoelt men er mee een recht mede te
spreken, een recht gekend te worden'. Het feit, dat het woord medezeggenschap
deze tweevoudige betekenis heeft, acht de schrijver een voordeel. Dit maakt
het nl.: `in hoge mate geëigend om weer te geven het samenstel van rechten,
dat men met `medezeggenschap' der arbeiders bij de voortbrenging pleegt
aan te duiden', waaronder begrepen zijn `zowel medebeslissingsrechten' als
`rechten om gekend te worden'. `Het komt ons derhalve voor', aldus con-
cludeert Van den Bergh, `dat de Nederlandse taal in dit geval bij de vorming
van een term bij uitstek gelukkig is geweest. Gelukkiger dan de Duitse taal
met het woord `Mitbestimmungsrecht', dat, indien wij wel zien, niet meer
en ook niet minder dan ons `medebeslissingsrecht' aanduidt'.~

Een latere publikatie over de medezeggenschap is die van D~khuis, van
wie in 1938 een dissertatie verscheen over de rechtsgrond van `het' mede-

31. D. W. Ormel, Medezeggenschap in de onderneming. Een situatietekening, Deventer 1965,
p. 21.
32. G. oan den Bcrgh, De medezeggenschap der arbeiders in de particuliere onderneming,
Amsterdam 1924, p. 1.
33. G. oan den Bngh, o.c., pp. 1 e.v. Wij kunnen in dit kader helaas niet ingaan op de meest
saillante punten van zijn nog steeds zeer lezenswaardige studie.
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zeggenschap.~ Ook deze auteur constateert de veelzinnigheid van het
woord medezeggenschap, zoals vele anderen dit na hem hebben gedaan:
`Het spraakgebruik heeft niet alleen het geslacht van het woord onzeker ge-
maakt; sinds het begríp in ruimere kring besproken werd heeft het velerlei
gedaante aangenomen, zodat bij een bespreking ervan misverstanden in
allerlei vorm zich voordeden'.~ De schrijver gaat dan, op dezelfde wijze als
o.a. Van den Bergh zulks gedaan had, de verschillende betekenissen van het
woord `zeggen' na, om daaruit die van de term `medezeggenschap' af te leiden.
In tegenstelling tot Van den Bergh is D~khuis echter van mening, dat de veel-
zinnigheid van het woord medezeggenschap eerder een nadeel dan een voor-
deel inhoudt: `Door deze zwevende betekenis van het woord medezeggen-
schap is veel misverstand ontstaan ...'

Teneinde dit misverstand op te heffen, opteert de schrijver zonder aarzeling
voor één van beide betekenissen: `. .. reeds in den aanvang (mogen wij) er
den aandacht op vestigen, dat wij in onze onderzoekingen aangaande den
rechtsgrond van het medezeggenschap, hieronder verstaan: `medebeslissings-
recht'. In deze betekenis van het woord immers ligt de kern van het vraag-
stuk, en veelal is medezeggenschap in den zin van advies slechts bedoeld als
een tussenstadium op den weg naar het verkrij;en van een (mede)beslissings-
recht'.36 Het is dit medebeslissingsrecht, waarvan D~khuis in het vervolg van
zijn dissertatie ten stelligste ontkent, dat het `aan de werknemers zou toe-
komen of in de praktijk ooit aan hen verleend zou kunnen worden', om de
weergave van Van Haren te gebruiken.37

Van de na-oorlogse publikaties over de medezeggenschap verdient die van
Knaapen nog steeds bijzondere aandacht.38 Volgens de opvatting van Ruppert
is `het begrip medezeggenschap door niemand beter omschreven' dan door
deze auteur.39 Knaapen gaat uit van een medezeggenschapbegrip, dat niet
statisch is, doch dynamisch, en dat verschillende gradaties en etappen kent.
Hij verstaat eronder: `een groeiend recht van mede-beslissen, dat als het
ware etappengewijs verloopt van mede-beraadslagen en adviseren tot mede-
beslissen en mede-besturen, eerst alleen in personeelszaken en in technisch
opzicht, daarna ook commercieel en financieel'.4o

34. ,~. F. P. D~khuis, De rechtsgrond van het medezeggenschap. Een ondenoek naar de gezags-
verhoudingen in de onderneming, Assen 1938.
35. ,jr. F. P. D~khuis, o.c., p. 16.
36. ,jr. F. P. D~khuu, o.c., p. 17.
37. I. A. C. van Haren, Personeelsbeleid en Ondernemingsstructuur, Assen 1961, p. 39. Van
Haren (wiens verwijzing naar D~khui.c' publikatie zowel qua titel als qua jaartal onnauwkeurig
is), doelt hiermede kennelijk op diens uitspraak: `Medezeggenschap van de arbeider in de
leiding is in het algemeen niet bevorderlijk voor het nemen van snelle en juiste beslissingen,
zoo om de veelheid der medebeslissenden als het feit, dat zij daartce niet bekwaam geacht
mogen worden'. Zie ,~. F. P. Dijkhuis, o.c., pp. 170 e.v.
38. A. L. M. Knaapen, De ondernemingsraden en de ontwikkeling van het medezeggenschap,
Assen 1952.
39. M. Ruppert, Het doel van medezeggenschap: medeverantwoordelijkheid, in: ,~. Bierens de
Haan e.a., Wat denkt U van de medezeggenschap, Nijmegen z.j., p. 105.
40. A. L. M. Knaapen, o.c., p. 11.
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Het is begrijpelijk, dat een vakbondsfunctionaris, die graag de sprong wil
maken van het recht op medeberaad naar het recht op medebeslissing, de
definitie van Knaa~ien van harte zal verwelkomen. Hij kan er wellicht een
aanspraak aan ontlenen, de term medezeggenschap op elke situatie toe te
passen, en van deze situatie te eisen, dat zich daarin een groei van `minder'
naar `meer' voltrekt. Wetenschappelijk bezien betwijfelen wij echter of een
begrip `dynamisch' kan zijn; dit epitheton past bij de werkelijkheid, doch
niet bij het abstrahendum, zeker niet in zoverre het niet over graduele doch
over essentiële verschillen gaat in de te bestuderen realiteit. Het zwakke punt
in Knaapen's redenering ligt naar onze mening in het feit, dat hij niet vol-

doende het wezenlijke verschil tussen medeberaad en medebeslissen heeft
onderkend. Dit onderscheid wordt namelijk niet weggevaagd door de aan-
wezigheid van `glijdende' overgangssituaties in de praktijk.41

Geeft Knaapen tenminste blijk, dat hij bij het begrip medezeggenschap
welomschreven varianten wil onderbrengen, zulks is niet het geval bíj een

studie van In den Bosch over de medezeggenschap in Nederland, waar de de-

finitie van dit begrip pas na 118 pagina's summier ter sprake komt.
Deze auteur omschrijft `medezeggenschap' voor de Nederlandse situatie als

volgt: `Het in verschillende mate en op verschillende wijze ingeschakeld zijn
van de werknemers bij de besluitvorming in het produktie-proces binnen het

kader van de economische orde van het kapitalisme, welke gekenmerkt wordt
door een aanvaardbare mate van particulier kapitaalbezit en ondernemers-
initiatief.'42

In deze op zich niet onverdienstelijke definitie, welke helaas niet door
andere wordt aangevuld, is het onderscheid tussen medeberaad en mede-
beslissen geheel buiten beschouwing gebleven; het `ingeschakeld zijn van de
werknemers bij de besluitvorming' vormt het criterium voor de vaststelling
van een medezeggenschap, die zich op allerlei wijzen kan uiten, en die uit-
spraken toelaat als: `Het medezeggenschap in de onderneming nam in de
tweede helft van de vorige eeuw de vorm aan van kernen'.43

De tot dusverre geconstateerde dubbele betekenis komt kennelijk overeen
met het algemene Nederlandse taalbesef. Volgens Van Dale betekent `zeggen-
schap' :`vermogen of gelegenheid om te zeggen, te bevelen : zeggenschap over
iets hebben, krijgen, recht om daaromtrent iets te beschikken of te gelasten;
zeggenschap hebben in een aangelegenheid'.44 Uit de voorbeelden blijkt duidelijk,
dat zeggenschap een beschikkings-, een bevelsbevoegdheid betekent; het
`zeggen' is de uitoefening van een `gezag' en niet een `spreken zonder meer'.
Beschouwen we nu, wederom bij Van Dale, de betekenis van de term `méde-

41. Zie in dit verband ook de opmerkingen van F. M. J. Jansen en F. J. C. Nuyens, in: J. Bierens
de Haan e.a., o.c., pp. 68 e.v.
42. B. J. in den Bosch, Medezeggenschap in Nederland. Het sociale vraagstuk bedrijfsdemocra-
tisch benaderd, Assen z.j., p. 119.
43. B. J. in den Bosch, o.c., p. 1 I l.
44. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage 1961, p. 2428.
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zeggenschap' of `medezéggenschap' (vrouwelijk en onzijdig), dan zien we dat
dit gezagselement als het ware verbleekt is: de oorspronkelijke betekenis
wordt versluierd, en schrompelt ineen tot iets wat `niets' en wat `alles' kan
voorstellen: `het recht van in iets mee te mogen spreken; -(in 't bijzonder)
het recht van werknemers om in het beheer van een onderneming of een
bedrijf inee te spreken'.45 Dat is wel een heel andere benadering dan die
van Cobbenhagen, die `een aandeel in de zeggenschap' interpreteert als `een
aandeel in het gezag'.4e

Molenaar verstaat onder medezeggenschap eveneens `het recht van de ar-
beider in een onderneming of in een bedrijf, om in het beheer daarvan mee
te spreken'. `Dit medezeggenschap', zo vervolgt hij, `kan worden opgevat
hetzij als mede-beslissen, hetzij als gekend worden en gerechtigd zijn om
advies daarover uit te brengen, resp. voorstellen te doen.'" In zoverre zijn
ook de meer recente definities theoretisch in overeenstemming met de meer
dan veertig jaar geleden door Van den Bergh gegeven omschrijving.

Welke is echter binnen de gegeven mogelijkheden in het spraakgebruik de
meest gangbare betekenis? Waaraan denkt men in de eerste plaats, wanneer
men het woord `medezeggenschap' verneemt? Wij menen te mogen stellen,
dat daarbij `medeberaad' de voorkeur geniet boven `medebeslissen'. Hiervan
zullen wij verschillende voorbeelden aanhalen.

In zijn eerder genoemde publikatie ontrukt Ormel een definitie aan de
vergetelheid, die in 1926 is gegeven door de toenmalige secretaris van het
C.N.V., Amelink. Volgens deze betekende medezeggenschap: `overleg tussen
ondernemers en arbeiders in die zin, dat de wensen der arbeiders een element
vormen, dat mede over het resultaat van het overleg beslist'.48 Dit is niet
anders dan medeberaad. Dertig jaar nadien stelt Molenaar vast, dat in de
praktijk in Nederland aan de arbeiders of hun vakverenigingen een mede-
beslissingsrecht niet is toegekend :`Wat wij in Nederland aan invloed van
arbeiders in de bedrijfsvoering kennen, beperkt zich bijna uitsluitend tot
mede-spreken over beleidsaangelegenheden.'49 De respondenten uit de bundel
`Wat denkt U van de medezeggenschap' laten omstreeks 1948 hun gedachten
eveneens overwegend gaan in de richting van medeberaad.fia Zo spreekt
Biereru de Haan van `actieve medewerking en samenwerking'S1, Borst van
`overleg met en medeverantwoordelijkheid dragen door de arbeiders-

4~. Van Dale, o.c., p. 1180.
46. M. ,~. H. Cobbtnhagen, Gezag en medezeggenschap in de onderneming, in li. Roncken e.a.,
Het Katholicisme en de Moderne Wereld, Rolduc 1948, p. 93.
47. A. JV. Molenaar, Medezeggenschap, Winkler Prins Encyclopedie, dl. XIII, Amsterdam~
Bnissel 1952, p. 492. Een nieuwere uitgave van de `Algemene Winkler Prins Encyclopedie'
omschrijft `medezeggenschap van werknemers' op geheel andere wijze. Zie aldaar, dl. 7,
Brussel~Amsterdam 1958, p. 171.
48. D. W. Ormel, o.c., p. 14.
49. A. .N. Molenaar, ibidem.
50. ,~. Bierens de Haan e.a., o.c. Zie noot 39.
51. ,J. Bierens de Haan e.a., o.c., p. 18.
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groep'bs, Nuyens van `mede-oordelen, mede-overleggen en mede-adviseren'~,
om slechts enkele kenmerkende uitingen te noemen. Van Haren stelt in 1961
vast, dat men in ons land `bijna unaniem' van oordeel is, dat een medezeg-
genschap in de zin van een medebeslissingsrecht `onvermijdelijk tot sociale
en economische catastrofes zou leiden', en vervolgt: `Indien wij dan ook
spreken van in de praktijk ondernomen pogingen om de structuur van de
onderneming op het punt der medezeggenschap te wijzigen, kunnen wij ge-
voeglijk volstaan met een bespreking van die wijzigingen, die ten doel hebben
de werknemers bij het overleg in de onderneming te betrekken.'S4

A1 niet veel anders is het met de nog meer recente literatuur gesteld. Reeds
in het begin van dit hoofdstuk hebben wij Lammers geciteerd, die spreekt over
`een stem in het kapittel' voor de werknemers, en die op een andere plaats
de medezeggenschap definieert als `het geheel van wederzijds als legitiem
erkende oaerlegaormen, waarbij beïnvloeding van de besluitvorming van boven-
geschikten door ondergeschikten plaatsvindt'.~ Ormel, die zich waarachtig
wel heeft doen kennen als een voorstander van de ondernemingsraden, stelt
onomwonden vast, dat medezeggenschap bij de P.B.O. in het algemeen be-
tekent: `het tezamen-te-zeggen-hebben', maar dat `in de onderneming van
zulk een gelijkberechtigdheid tussen de werkgever en zijn personeel uiteraard
geen sprake (kan) zijn'.68 Zijn `situatietekening', getiteld: `Medezeggenschap
in de onderneming', heeft dan ook geenszins betrekking op een medezeggen-
schap in de zin van medebeslissen, doch op medeberaad.

Tegen deze achtergrond gaan zich dan de discussies afspelen over de de-
mocratisering van de ondernemingsstructuur, waarin met name het rapport-
Verdam zulk een voorname plaats inneemt. Onder de invloed hiervan vindt
een zekere accentverschuiving plaats bij de interpretatie van het woord mede-
zeggenschap, en wel in de richting van `medebeslissen'. Zo maakt Lulofs een
onderscheid tussen meeweten, meespreken en meebeslissen, welk laatste
`recht' door hem nader wordt geconcretiseerd.b' Ook Steenkamp geeft blijk
van het inzicht, dat `de medezeggenschap van de werknemers', die `beperkt
(is) tot informatie, overleg en advies', moet worden uitgebouwd door `andere
vormen te scheppen waardoor de democratisering en de controle op de
machtsuitoefening gerealiseerd kunnen worden', waarbij het uiteindelijk gaat
om de economische beslissingsmacht.58

52. ,3. Biereru de Haan e.a., o.c., p. 24.
53. ,~. Bierens de Haan e.a., o.c., p. 69.
54. I. A. C. van Haren, o.c., p. 40.
55. C. J. Lammers e.a., o.c., pp. 12 en 31.
56. D. W. Ormel, o.c., p. 21.
57. ,~. G. Lulofs, `Industriële Verhoudingen' in de welvaartsstaat, in: I. R. van Leerdam e.a.,
Vakbeweging in beweging, Meppel 1964, pp. 40-44.
58. P. A. ,~. M. Skenkamp, Democratisering van de gezagsverhoudingen in de onderneming, in:
M. G. Pla~kl e.a., De arbeidende mens in de toekomst, Utrecht 1964, pp. 41 e.v.
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Samenvattend menen wij te kunnen stellen, dat - los van alle theoretische
mogelijkheden die in de term medezeggenschap liggen opgesloten - thans
nog de meest gangbare betekenis die is van medeberaad, doch dat de inter-
pretatie hier en daar vooral de laatste jaren meer naar de betekenis van
medebeslissen overhelt. De daaruit zo gemakkelijk resulterende misverstanden
zouden grotendeels vermeden kunnen worden, indien een eenvoudige termi-
nologie ter beschikking stond, die een soortgelijke differentiatie zou vertonen
als die welke in het betrefFende begrippenarsenaal wordt aangetroffen.bs

b. Mitbestimmung en Mitwirkung

Zoals wij boven zagen, heeft reeds Van den Bergh opgemerkt, dat het woord
`Mitbestimmungsrecht' niet meer en niet minder dan ons `medebeslissings-
recht' aanduidt.80 Het is uiteraard de vraag, of deze in 1924 geconstateerde
situatie zich heeft bestendigd. Wat verstaat men heden ten dage in West-
Duitsland onder Mitbestimmung?

In een bekende Duitse encyclopedie treffen we de volgende omschrijving
aan: `Mitbestimmung, die insbes. von den Gewerkschaften geforderte Beteili-
gung der Arbeitnehmer an allen Entscheidungen, von denen ihr Schicksal
wesentlich beruhrt wird, und zwar in den Betrieben wie in den Unternehmen,
wie in den Wirtschaftsorganisationen. Das Wort M. wird heute uberwiegend
im engeren Sinne (gleichberechtigte Mitentscheidung) verwendet; gelegentlich
umfasst es aber auch die Mitwirkung (Unterrichtung unter Umst~nden mit
Einsichtsrecht in die Unterlagen, Anhi)rung, Mitsprache, Antragstellung,
l~berwachung).'81 Het is van belang, op te merken, dat in deze van 1955
daterende definitie `gelijkberechtigde medebeslissing' beschouwd wordt als
de primaire zin van het woord Mitbestimmung, en dat de betekenis van
meespreken e.d. slechts af en toe (`gelegentlich') daaraan toekomt.

,Jost voelt er niet veel voor, om te werken met een `Bindung des Begriffes
an die rechtliche Form, an einen formal juristisch formulierten Grad der
Beeinflussung'.62 Voor hem zijn de rechten op Mitbestimmung slechts `poten-
tielle Mitbestimmung', terwijl hij in zijn proefschrift juist de daadwerkelijke
Mitbestimmung wil bestuderen, waarin hij `ganz vom Ergebnis her'
een inzicht wenst te verkrijgen. Om het onderscheid aan te geven tussen
de begrippen `Mitbestimmung' en `Mitwirkung' zegt hij het volgende: `So
sind `Mitwirkung' und `Mitbestimmung' die gesetzlichen Ausdrucke zur
Bezeichnung des Grades der Beteiligungsrechte, die das Betriebsverfassungs-
gesetz der Belegschaft - vertreten durch den Betriebsrat - auf den einzelnen
Gebieten des innerbetrieblichen Geschehens gibt. Kriterium, ob `Mitbestim-

59. Het verschil tussen de medezeggenschap als recht, instituut e.d. komt later ter sprake.
60. Zie p. 10
61. Der grosse Brockhaus, dl. VIII. Wiesbaden 1955, p. 53.
62. P. Jost, o.c., pp. 74 e.v.
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mung' oder Mitwirkung im Sinne der Rechtslehre vorliegen ist, ob Arbeit-
nehmervertreter unmittelbar an der Willensbildung des Betriebes beteiligt,
oder in die Lage gesetzt wird, eine solche von der Betriebsleitung kommende
Willensbildung zu verhindern bzw. eine erfolgte Willensbildung nachtr~glich
wirkungslos zu machen. Ist dies der Fall, so liegt `Mitbestimmung' im Sinne
der Rechtslehre vor, andernfalls handelt es sich um Mitwirkung.'~ Ook hier
komt weer duidelijk naar voren, dat slechts dan Mitbestimmung aanwezig
wordt geacht, wanneer van een daadwerkelijke invloed van de ~verknemers
op de besluitvorming in de top van onderneming of bedrijf sprake is.

Een schrijver, aan wiens definitie van Mitbestimmung wij eveneens aan-
dacht moeten besteden, is Heckmann, in wiens Heidelberger dissertatie van
1963 zowel een `Systematik der Beteiligungsrechte' als een `Systematik der
Mitbestimmungsrechte' is opgenomen.84 Heckmann stelt in zijn proefschrift
een vergelijkend onderzoek in naar wat hij aanduidt als de `Mitgestaltungs-
rechte' van werknemers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Deze
`Mitgestaltungsrechte', waaronder hij deelname aan de leiding verstaat,
splitst hij in `Mitbestimmungsrechte' en `Mitwirkungsrechte'. Tot de `Mit-
bestimmungsrechte' rekent hij achtereenvolgens: het `Mitentscheidungsrecht',
het `Initiativrecht', en de `Widerspruchsrechte', welke laatste weer kunnen
bestaan uit een `suspensives Vetorecht', een `Einspruchsrecht', en een `Kon-
trollrecht'. Tot de `Mitwirkungsrechte' rekent hij : het `Mitberatungsrecht',
dat een `Recht auf Anhbrung' (`Mitspracherecht'), en een `Recht auf Unter-
richtung' omvat, alsmede de `Beteiligung im Aufsichtsrat'.

Heckmann gebruikt als `Oberbegriff' het begrip `Mitgestaltung', omdat hij
het bedrijf beschouwt onder het gezichtspunt van de prestatiegemeenschap,
waarin de leiding optreedt als een ordenend en vormgevend beginsel, en
waarin deelname aan deze leiding als `Mitgestaltung' wordt opgevat. Vanuit
dat gezichtspunt komt hij tot een strikt logische tweedeling: `Das Unter-
scheidungsmerkmal fur die beiden letztgenannten Bereiche ist darin zu er-
blicken, dass Mitwirkungsrechte die Durchsetzung der unternehmerischen
Entscheidungen nur vorzubereiten, nicht aber anzugreifen in der Lage sind,
w~hrend Mitbestimmung rechtlich notwendige Beteiligung der Befugten be-
inhaltet, die auf die Gultigkeit oder die Folgen einer vom Arbeitgeber bzw.
Unternehmer getroffenen Entscheidung einwirkt.'85 Hierdoor wordt het ver-
klaarbaar, dat hij de `Beteiligung im Aufsichtsrat' als Mitwirkung en niet
als Mitbestimmung beschouwt. In ieder geval blijkt ook bij deze schrijver

63. P. ~ost, o.c., p. 75. In zijn dissertatie maakt de auteur van dit juridische begrippenapparaat
geen gebruik, daar het hem om de de facto Mitbestimmung te doen is. Hij heeft het - helaas
zonder bronvermelding - vermoedelijk ontleend aan G. Erdmunn, Das Betriebsverfassungs-
gesetz vom 11 oktober 1952, Neuwied am Rhein 1954, p. 27. Zie in dit verband: W. Móllendorf,
`Grunds~tze der Mitbestimmung und Mitwirkung von Arbeitnehmern im Betrieb', in: Der
ósterreichische Betriebswirt 8(1958), p. 180.
64. D. Heckmann, Die arbeitnehmerischen Mitgestaltungsrechte und ihre Auswirkung auf die
volkswirtschaftliche Produktivittit, Heideiberg 1963, pp. 120 e.v.
65. D. H~ckmann, o.c., p. 8.
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overduidelijk, dat zijn opvatting van Mitbestimmung primair betrekking
heeft op het delen in de beslissingsmacht binnen de onderneming.

Men zou kunnen stellen, dat de tot dusverre geciteerde schrijvers van een
overwegend juridische beschouwingswijze uitgaan, en dat zij daarbij klaar-
blijkelijk weinig moeilijkheden qua indeling en begripsomschrijving onder-
vinden. DuUernell betwijfelt evenwel, dat deze zaken zo eenvoudig liggen:
`Man kdnnte annehmen', zo zegt hij, `dass 10 Jahre Mitbestimmungspraxis
ausgereicht hátten, den Begriff `Mitbestimmung' klar zu umreissen. Die
unterschiedlichen Stellungnahmen beweisen uns aber das Gegenteil ...
Dabei stellen wir zunáchst einmal fest, dass es eine gesetzliche Definition
von Mitbestimmung nicht gibt.'sa

Na vervolgens verwezen te hebben naar enkele teksten uit het `Mitbe-
stimmungsgesetz' en naar sommige commentaren daarop, spreekt hij als
zijn mening uit, dat ook de daarin vervatte pogingen tot explicatie niet vol-
staan om tot een begripsverklaring te komen. Rekening houdend met de
genoemde wetsbepalingen stelt hij tenslotte voor, om onder Mitbestimmung
te verstaan: `die gleichberechtigte Teilhabe an der Plannungs- und Ent-
scheidungsgewalt im Unternehmen'.s'

Het beeld, dat wij ons op deze wijze van `Mitbestimmung' kunnen vormen
lijkt minder gecompliceerd dan dat, wat de term `medezeggenschap' bij ons
oproept: er is kennelijk een duidelijk onderscheid te bespeuren tussen het
begrip `Mitbestimmung', dat overwegend in de richting van medebeslissen
wijst, en het begrip `Mitwirkung' dat meer op `medeberaad' betrekking heeft.
Toch blijkt ook hier de praktijk de leer niet helemaal te volgen.

Zo weigert Potthoff, erkennende dat in de `Mitbestimmungsgesetze' ver-
schillende vormen van Mitbestimmung een juridische normering gevonden
hebben, het daaruit voortvloeiende onderscheid bij zijn geschiedkundig over-
zicht te benutten. Hij wenst de Mitbestimmung in het bedrijf te verstaan als :
`Einflussnahme auf betriebliche Entscheidungen im sozialen, personellen und
wirtschaftlichen Bereich'ga, waarmede hij veel meer de generieke betekenis
van ons begrip medezeggenschap benadert.

Op dezelfde wijze gaat Teuteberg te werk in zijn omvangrijke en gedegen
studie over de geschiedenis van de industriële Mitbestimmung in Duitsland, sa

Deze auteur wijst erop, dat het begrip Mitbestimmung in arbeidsrechtelijk,
economisch, sociaal-politiek en sociologisch opzicht verschillend wordt uit-
gelegd, zonder dat hij nader ingaat op deze `uneinheitliche(n) Interpreta-

66. H. Dwiernell, Mitbestimmung heute und morgen, in: E. Pottho~e.a.. o.c., p. 319.
67. H. Duvernell, ibid. Een soortgelijke definitie is te vinden bij A. Chrrstmann und 0. Kunze,
o.c. (zie noot 11), dl. I, p. 26, waar sprake is van `Teilhabe der Arbeitnehmer an der wirt-
schaftlichen Planungs- und Entscheidungsgewalt'.
68. E. Potthoff, Zur Geschichte der I~4itbestimmung, in: E. Potthoff e.a., o.c., p. 1.
69. H. ,}. Ter~ttberg, Geschichte der industriellen Mitbestimmung in Deutschland. Ursprung
und Entwicklung ihrer Vorlïufer im Denken und Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts, Tubingen
]961.
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tionen, an denen der Gesetzgeber nicht ganz schuldlos ist'.~ In verband
met de opzet van zijn publikatie ziet hij zich verplicht, zijn object zo ruim
mogelijk te omschrijven, en beschouwt hij de Mitbestimmung - in het voet-
spoor van Schipp - als een samenvattend begrip voor alle rechten, `die dem
Arbeitnehmer die M~glichkeit geben, auf den dynamischen Ablauf des
Wirtschaftsgeschehens sowohl auf innerbetrieblicher als auch auf uberbe-
trieblicher Basis einzuwirken'.71 Daarmede sluit hij de betekenis van mede-
beslissen niet uit, doch veralgemeent hij het begrip Mitbestimmung zodanig,
dat het ook van toepassing wordt op andere vormen van `Teilhabe des Arbeit-
nehmers an der Gestaltung des Betriebes und der Wirtschaft', waarmede het
wordt tot `ein neues Prinzip wirtschaftlicher und sozialer Machtverteilung'.72
Juist dit laatste woord duidt er echter op, dat Teuteberg op méér doelt dan
op medeberaad `tout court' : er is wel degelijk sprake van de uitoefening van
een reële invloed van werknemerszijde op de besluitvorming.

Uit het tot dusverre medegedeelde valt af te leiden dat - in tegenstelling tot
hetgeen bij ons met het woord medezeggenschap het geval is - de oor-
spronkelijke betekenis van Mitbestimmung grotendeels overeenkomt met
medebeslissen. Terwijl in Nederland het woord medezeggenschap van ouds-
her twee zeer verschillende begrippen tot uitdrukking brengt - waarvan het
begrip medeberaad gedurende lange tijd heeft gedomineerd - is dus in
Duitsland tot voor kort aan het woord Mitbestimmung geen andere bete-
kenis dan medebeslissen toegekend : zodra men medeberaad bedoelde, ge-
bruikte men het woord Mitwirkung. Tot voor kort, zeggen wij : sinds enkele
jaren immers is er een nieuwe ontwikkeling gaande, die met de naam Mit-
bestimmung niet alleen het specifieke begrip Mitentscheidung aanduidt, maar
ook het generieke begrip, dat zowel Mitentscheidung als Mitwirkung kan
omvatten.

Het meest systematisch is deze ontwikkeling geschetst door Weddigen, die
in 1961 een artikel over de Mitbestimmung samenstelde ten behoeve van
het `Handwórterbuch der Sozialwissenschaften'T~, en dit in 1962 deed volgen
door een knappe verhandeling over `Begriff und Produktivitát der Mitbe-
stimmung'74. In laatstgenoemde bijdrage wijst de schrijver erop, dat het
begrip Mitbestimmung in de sociaal-politieke literatuur van de laatste jaren
een zekere verruiming heeft ondergaan. Vroeger had het - goeddeels in over-
eenstemming met het spraakgebruik van het Westduitse arbeidsrecht - de

70. H. ,]. Teuteberg, o.c., p. XVII.
71. E. Scáifip, Das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer in Deutschland. Nurnberg 1952,
p. 7. Cit. bij H. ~. Teuteberg, ibid.
72. H. ,~. Tiuteberg, o.c., p. XVIII.
73. W. Weddigen, Mitbestimmung, in: HandwSrterbuch der Sozialwissenschaften, zugleich
Neuauflage des Handwbrterbuch der Staatswissenschaften, dl. VII, Stuttgart(Góttingen 1961,
pp. 367-380.
74. W. Widdigen, Begriff und Produktiviti;t der Mitbestimmung, in: F. Yoigt und W. Weddigen,
o.c., PP. 9-86.
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betekenis van het op bedrijfsniveau medebeslissen bij werkgeversbesluiten
door vertegenwoordigers van werknemers, wier toestemming bij deze be-
sluiten onontbeerlijk was. In deze zin stond het begrip `Mitbestimmung'
tegenover het begrip `Mitwirkung', dat gold wanneer de medewerking
van werknemers aan werkgeversbesluiten het element van medebeslissings-
bevoegdheid ontbeerde. Thans echter, zo betoogt Weddigen, heeft het begrip
Mitbestimmung in de sociale politiek het karakter gekregen van een tref-
woord, `dass fast alle Formen und Móglichkeiten einer mitentscheidenden
wie auch auf sonstige Weise mitwirkenden Zusammenarbeit von Arbeit-
nehmern in Arbeitsgemeinschaften mit Unternehmern an betrieblichen wie
iiberbetrieblichen Beschliissen der Wirtschaftsfiihrung und Sozialpolitik
umfasst'.'B

Na vervolgens enkele recente definities en de geschiedenis daarvan te
hebben besproken, formuleert Weddigen de Mitbestimmung als generiek
begrip: `Mitbestimmung i.w.S. ist die Teilnahme der Arbeitnehmer durch
ihre Vertretungen in Arbeitsgemeinschaft mit Arbeitgebern oder deren Ver-
tretern an Beschlussen uber Regelungen und Massnahmen, welche Fragen
vor allem sozialpolitischer oder personalpolitischer Art oder Angelegenheiten
der Wirtschaftsfiihrung betreffen.'76

Onder dit ruime begrip van Mitbestimmung, waarvoor hij dezelfde term
wil blijven benutten, rangschikt Weddigen dan het begrippenpaar `Mitbestim-
mung' in engere zin, aan te duiden als `Mitentscheidung'; en `Mitwirkung'",
aan te duiden als `Mitsprache'. Bij `Mitentscheidung' maakt het recht der
werknemers op deelname aan de te nemen besluiten de geldigheid daarvan
mede afhankelijk van de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming der
werknemersvertegenwoordigers. Bij `Mitsprache' bezitten de werknemers
slechts een recht tot het verkrijgen van inlichtingen en tot het aanhoord
worden, alsmede tot bespreking met de werkgever van te nemen besluiten,
evenwel zonder dat deze daarbij met het werknemersstandpunt rekening be-
hoeft te houden.78

De door Weddigen gelanceerde systematiek van het begrippenapparaat met
betrekking tot de Mitbestimmung biedt grote voordelen, omdat zij het inzicht
in de betreffende materie belangrijk kan verdiepen. In de praktijk zal men
echter meestal in plaats van het woord Mitentscheidung het woord Mitbe-
stimmung aantreffen. Van `gekwalificeerde' Mitbestimmung is dan sprake,
wanneer men die vorm van medebeslissen bedoelt, die in de eerder genoemde
`Montan-industrie' wordt aangetroffen, en waarin o.a. een paritaire ver-
tegenwoordiging van `Anteilseigner' en `Arbeitnehmer' in de Aufsichtsrat
wordt aangetroffen. Met `eenvoudige' Mitbestimmung bedoelt men die vorm
van medebeslissen, die berust op de bepalingen van het Betriebsverfassungs-
75. W. Widdigen, o.c., p. 13.
76. W. Widdigen, o.c., p. 14.
77. Ook het begrip `Mitwirkung' kan in ruimere en in engere zin genomen worden. In ruimere
zin is het een `mitbestimmende (mitentscheidende) Mitwirkung'. Zie Weddigen o.c., p. 15.
78. W. Weddigen, o.c., p. 15 e.v.
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gesetz, waarbij in de Aufsichtsral
vertegenwoordigers bestaat.79

Het beeld, dat wij ons tot dusverre gevormd hebben van de Mitbestimmung
is al met al tamelijk complex geworden en dit zou in nog hogere mate zijn
geschied, wanneer wij nader zouden zijn ingegaan op de `uberbetriebliche'
vormen daarvan, die in deze studie buiten beschouwing blijven. Voor een
goed begrip van het navolgende betoog volstaat het echter, indien wij de
begrippentrits van Weddigen: Mitbestimmung, Mitentscheidung en Mitsprache
duidelijk voor ogen houden, en daarnaast bedenken, dat het generieke begrip
`Mitbestimmung' overwegend naar medebeslissen tendeert, terwijl het woord
`medezeggenschap' primair verwijst naar medeberaad. ~

c. Codeterminatie en codeliberatie

In een aanvullende beschouwing met betrekking tot het taalgebruik van de
wetgever stemt Blume in met de opvatting van die wetenschapsbeoefenaars,
voor wie de aanduiding van begrippen een kwestie van conventie en doel-
matigheid is. Daarom zou men volgens hem zo veel mogelijk moeten ver-
mijden om met hetzelfde taalsymbool verschillende begrippen aan te duiden,
en eveneens, om hetzelfde begrip met verschillende taalsymbolen weer te
geven. Het feit, dat de wetgever zich ten aanzien van de terminologie be-
treffende de `Mitbestimmung' niet aan deze eenvoudige regels gehouden heeft,
noodzaakt de schrijver dan tot het accepteren van een z.i. onlogische op-
lossing.81

Hiermede rekening houdend, ligt voor de hand, dat wij ons hebben af-
gevraagd, of het raadzaam zou zijn bij de behandeling van een onderwerp
als dat van deze studie althans te beproeven een betere terminologie te
ontwerpen. Wat hebben wij immers tot dusverre moeten constateren? Op
de eerste plaats het feit, dat zowel het woord `medezeggenschap' als het woord
`Mitbestimmung' spraaksymbolen zijn, die ieder meerdere, en wel wezenlijk
verschillende begrippen representeren. Omvat namelijk het woord mede-

79. Zie voor dit onderscheid o.a. F. Voigt, o.c., p. 102. Men komt ook wel opvattingen tegen,
volgens welke slechts de gekwalificeerde Mitbestimmung als `Mitbestimmung' wordt aan-
gemerkt, en alle andere vormen als `Mitwirking'. Vgl. bijv. E. Lrnk, Die qualifizierte Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer und ihre wirtschaftliche Problematik, KSIn 1961, p. 2. Een
ander belangwekkend onderscheid is dat tussen`MitbestimmungdoordeBetriebsrat' en `organ-
schaftliche' Mitbestimmung, bij welke laatste de Mitbestimmung wordt uitgeoefend in Vor-
stand en Aufsichtsrat en de werknemersvertegenwoordigets toetreden tot de `organisatorisch
unverànderten Unternehmensorgane der Kapitalgesellschaften'. G. Schwarz, Wirtschaftliche
Mitbestimmung und Unternehmerfunktion, Frankfurt a.M. 1956, pp. 11 e.v.
80. Een verhelderend ovenicht van het begrippensysteem rond de Mitbestimmung kan men
aantreffen in: M. Beck, Wirtschaftsdemokratie. Ein Beitrag zur Problematik des Mitbestim-
mungsgedankens in der Wirtschaft unter besonderer Berucksichtigung des uberbetrieblichen
Aspektes, dargestellt am Beispiel der Forderungen des deutschen Gewerkschaftsbundes.
Winterthur 1962, pp. 36-38.
81. O. Btume, Normen und ~ti'irklichkeit enz.; pp. 77 e.v.
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zeggenschap zowel medebeslissen als medeberaad, dit is evenzeer het geval
met het woord Mitbestimmung, dat zowel naar Mitentscheidung als Mit-
sprache kan ver~r~jzen. Het onderscheid tussen beide begrippen: medebeslissen
c.q. Mitentscheidung enerzijds, en medeberaad c.q. Mitsprache anderzijds, is
echter, zoals wij boven betoogd hebben, niet van graduele doch van essen-
tiële aard, omdat noch het afzwakken van medebeslissing tot medeberaad
leidt, noch de versterking van medeberaad tot medebeslissing.82

Een tweede vaststelling, waartoe wij gekomen zijn, is gelegen in het ver-
schijnsel, dat zowel de term medezeggenschap als de term Mitbestimmung
niet alleen worden benut als generiek begrip (`OberbegrifF'), maar ook
worden gebruikt ter aanduiding van althans één specifiek begrip in ieder
taalgebied. Hierbij doet zich dan de additionele moeilijkheid voor, dat dit
specifieke begrip in de IVederlandse en de Duitse taal verschillend is. In
Nederland immers wordt het woord medezeggenschap, buiten zijn generieke
functie, aangewend om het specifieke begrip medeberaad aan te duiden;
wanneer men medebeslissen bedoelt wordt dit als regel uitdrukkelijk vermeld.
In Duitsland gebruikt men het woord Mitbestímmung buiten zijn generieke
functie ter aanduiding van Mitentscheidung; zodra men daar Mitsprache
beoogt, past men deze term of het woord Mitwirkung toe. Onder deze om-
standigheden meenden wij er goed aan te doen enkele termen te introdu-
ceren, die althans het voordeel hebben, dat zij aan de hierboven door Blume
gestelde wetenschappelijke eisen voldoen.

Teneinde de aansluiting te verzekeren bij het huidige taalgebruik willen wij
het woord medezeggenschafi, hoewel dit op zich minder gelukkig is, handhaven
ter aanduiding van het al dan niet gez"nstitutionaliseerde betrokken z~n aan werk-
nemers b~ de besluitaorming in de top aan de oaerwegend economisch gerichte organen
waarvan z~ deel uitmaken. Deze definitie vertoont, zoals de lezer reeds zal hebben
opgemerkt, enige overeenkomst met die van Lammers, welke wij eerder hebben
vermeld, doch wijkt daarvan ook op enkele belangrijke punten af. Met name
zijn wij van mening, dat diens beperking tot `overlegvormen' het medebe-
slissen ten onrechte buiten de inhoud van het begrip laat. De aldus gede-
finieerde notie van medezeggenschap komt in grote lijnen overeen met het-
geen door Weddigen met `Mitbestimmung i.w.S.' wordt aangeduid.

Onder dit hoofdbegrip van medezeggenschap brengen wij de twee speci-
fieke begrippen, die wij als medebeslissen c.q. Mitentscheidung, en mede-
beraad c.q. Mitsprache zagen vermeld. Het zelfstandig gebruikte werkwoord
`medebeslissen', eventueel veranderd in `medebeslissing' achten wij minder ge-
schikt, omdat daaruit te weinig blijkt, dat er van een entiteit sprake is, die
binnen het kader van de medezeggenschap een eigen rol vervult. Om deze reden
zullen wij daarvoor de term `codeterminatie' toepassen. Zo goed als deze
term in de Angelsaksische taalschat is opgenomen door de combinatie van

82. Zie p. 12.
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enkele van oorsprong Latijnse woorden~, is dit ook verantwoord ten aanzien
van de 1`Tederlandse nomenclatuur. Onder codeterminatie verstaan wij derhalve die
vorm van medeze~enschap, waarbij werknemers medebeslissend betrokken z~n bij de
besluitvormin~ in de top van de overwegend economisch gerichte organen waarvan zij
deel uitmaken.

Daarbij stellen wij niet als eis, dat er in de organen, waarin de besluit-
vorming plaatsvindt, volledige pariteit aanwezig is van vertegenwoordigers
van werkgevers- c.q. aandeelhouderszijde en vertegenwoordigers van werk-
nemerszijde, zoals dat bijv. bij de zgn. gekwalificeerde Mitbestimmung het
geval is. Voor ons is het toereikend, dat werknemers of hun vertegenwoor-
digers gelijkberechtigd aan de besluitvorming deelnemen. Codeterminatie is
derhalve ook aanwezig in de gevallen waarin de Arbeitsdirektor te zamen met
zijn technische en commerciële collega's in de Vorstand beslissingen treft; en
eveneens, waar twee werknemersvertegenwoordigers medebeslissen in een uit
zes personen samengestelde Aufsichtsrat. De beperking van het codetermi-
natiebegrip tot het proces van paritaire medebeslissing zou er logisch gezien
toe moeten leiden, dat geen van de leden van een bijv. uit drie personen be-
staand directieteam medebeslissingsbevoegdheid zou bezitten.84

Rest ons een taalsymbool te vinden voor hetgeen wij als medeberaad c.q.
Mitsprache hebben aangemerkt. Lulofs vermeldt als zodanig meeweten en

meespreken8b; anderen noemen een recht om `gekend te worden'88, mede-

overleg87, en advies.sa Weddigen rangschikt onder Mitsprache, zoals wij gezien
hebben, een `Informations-, Anhbrungs- und Vorschlagsrecht', alsmede een
`Mitberatungsrecht'.89 Ook hier is het weer ondoenlijk, al deze vormen van

niet-medebeslissende medezeggenschap met een van de bestaande Nederlandse

termen weer te geven. Ieder van deze termen geeft nl. een ondergeschikt aspect
weer van een veelzijdige werkelijkheid: medeberaad, gekend worden, advies,
meespreken en meeweten komen in de praktijk gecombineerd tot uiting. Om
datgene, wat in deze praktijk geconstateerd wordt, met één woord weer te

83. Volgens A. Shuchman, Codetermination. Labor's middle way in Germany, Washington D.C.
1957, p. 1. zou deze term voor het eerst zijn gebruikt in november 1951 door PhiliQ Munay,
de vrcegere voorzittervande CIO. Dit is zeker niet juist. Reeds in het tijdschrift `Advanced
Management' van maart 1951 kwam een artikel voor van S. L. H. Burk, dat de titel droeg
`Co-determination', en in oktober 1951 verscheen in de `Industrial and Labor Relations
Review' een bijdrage van W. H. Mc Pherson met als opschrift `Codetermination: Germany's
Move Toward a new Economy'. In zijn boek `The Politics oC German Codetermination',
Cambridge Mass. 1958, p. 20, suggereert H. ,~. Spiro zelfs, dat de term reeds in 1946 zou zijn
ontstaan: `The final signal of the birth of the new institution around this time (1946, Schr.)
was given by the coining of a new English word: `Codetermination'.'
84. Men merke op, dat ons begrip codeterminatie inhoudelijk minder ruim en derhalve qua
omvang ruimer is dan het door Widdigen gehanteerde begrip `Mitbestimmung i.e.S.' ofwel
`Mitentscheidung'.
85. ,~. G. Lulofs, o.c., p. 40.
86. Bijv. G. van den Bergh, o.c., p. I.
87. Bijv. I. A. C. van Haren, o.c., p. 39.
88. Bijv. S. Bcrgsma, De vermaatschappelijking van de onderneming, Deventer 1965, pp. 201 e.v.
89. W. Widdieen, o.c., n. 15.
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geven, willen wij de term `codeliberatie' voorstellen. Het woord `delibereren'
is bekend; een nieuwe aanduiding `codeliberatie' stuit naar onze mening
noch in taalkundig noch in ander opzicht op moeilijkheden. Onder codelibe-
ratie verstaan wij dus die vorm van medezeg~enschap, waarbij werknemers op andere dan
medebeslissende wijze betrokken zijn bij de besluitvorming in de top van de overwegend
econotnisch gerichte organen waarvan z~ deel uitmaken.

Zoals men ziet hebben wij de begrippen medezeggenschap, codeterminatie
en codeliberatie niet nader onderscheiden als `gedachte', als `geïnstitutionali-
seerde overlegvorm', of als `beïnvloedingsproces'; drie wijzen, volgens Lammers,
om de term medezeggenschap op te vatten. ao Wij menen niet, dat het zinvol is,
deze drie aspecten in de terminologie zelve tot uitdrukking te laten komen,
hoewel men dit onderscheid wel in het oog zal moeten houden. De context
waarin de verschillende termen gebruikt worden geeft de intentie meestal vol-
doende weer.

Ten besluite van deze uiteenzetting dient men zich wel te realiseren, dat de
door ons voorgestelde terminologie tot omvangrijke discussies aanleiding kan
geven, mede omdat zij nog vele vragen openlaat. Het is hier, dunkt ons, niet
de plaats, daarop nader in te gaan. Dit zou ons immers te ver voeren van het
onderwerp van deze studie. Het zal de belangstellende lezer niet moeilijk
vallen aan het einde daarvan te beoordelen, of de door ons toegepaste termen
enig voordeel hebben geboden, en na kennisname van eventuele andere sug-
gesties te beslissen, of de continuering van de hier voorgestelde benamingen
verantwoord is. sl

Overigens willen wij er - wellicht ten overvloede - de aandacht op vestigen,
dat de door ons gedefinieerde begrippen slechts benut zijn met betrekking
tot de particuliere onderneming c.q. het particuliere bedrijf.92 Ter behan-
deling van de medezeggenschap binnen het overheidsapparaat - zoals deze in
West-Duitsland bestaat op grond van het `Personalvertretungsgesetz' - zouden
onze definities waarschijnlijk op andere zij het analoge wijze moeten worden
geformuleerd. sa

90. Zie: C. ,]. Lammt~s e.a., o.c., pp. 26 e.v.
91. In dit verband verwijzen wij gaarne naar een artikel van ,~. G. Duchemin over `De Commissie
Verdam en de Medezeggenschap', Sociaal Maandblad Arbeid 5 maart 1965, pp. 503-513,
waarin deze een onderscheid maakt tussen constitutieve, controlerende en uitvoerende mede-
zeggenschap.
92. Op deze termen, c.q. op de termen `Unternehmen' en `Betrieb' komen wij elders in deze
studie terug. (Zie p. 79, noot 64, alsmede pp. 85-86.)
93. Het `Personalvertretungsgesetz' dateert van 5 augustus 1955. Een gewijzigde versie daarvan
is op 21 januari 1965 van kracht geworden. (Zie: Sitbert-Hitger, Arbeitsrecht, Heft 18: Personal-
vertretung, Heidelberg 1965).
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II. Geschiedenis

Wanneer Hoefnagels zich opmaakt, om de geschiedenis te schrijven van `een
eeuw sociale problematiek', stelt hij vast, dat er aanleiding bestaat, om het
beginpunt van zijn studie eerder te leggen dan bij de aanvang van de periode,
waarin de sociale kwestie als zodanig naar voren treedt. `Om inzicht te krijgen,
waarin de sociale problematiek bestaat, is het gewenst, uit de feiten te leren,
hoe een maatschappij, die nog niet door de sociale kwestie beroerd wordt,
verschilt van de maatschappij, zoals wij die kennen, een maatschappij waarin
de sociale strijd een feit is.'1

Op grond van een soortgelijke redenering komt het ons wenselijk voor,
binnen het kader van deze studie enige aandacht te besteden aan de histo-
rische ontwikkelingen, welke in Duitsland geleid hebben tot de thans be-
staande vormen van medezeggenschap. Ook hier is het nuttig, de huidige
regelingen het hun toekomende reliëf te geven, door ze te confronteren met
de periode, waarin deze nog niet bestonden. Nog klemmender is evenwel de
overweging, dat wij gevaar lopen de Duitse medezeggenschap niet in het juiste
perspectief te plaatsen, wanneer wij ons niet voldoende realiseren, dat aan
de na-oorlogse ontwikkeling daarvan een eeuw van geleidelijke ontplooiing
der medezeggenschapsgedachte en -praktijk is vooraf gegaan. Het is vanuit
deze overtuiging, dat Potthoff opmerkt, dat het tot goed begrip van het `Mit-
bestimmungsgesetz' van 1951 niet voldoende is, om de ontstaansgeschiedenis
sedert het einde van de tweede wereldoorlog na te gaan. Immers: `Die Wurzeln
der Mitbestimmung reichen bis weit in das 19. Jahrhundert'.2

Bij de navolgende beschouwingen zullen wij op de eerste plaats nagaan,
hoe reeds vroeg in de vorige eeuw denkbeelden naar voren kwamen, om de
arbeiders een zekere mate van medezeggenschap toe te kennen.

Het is vooral Teuteberg geweest, die op deze tot voor kort vrijwel onbekende
ontwikkelingen in zijn magistrale werk over de geschiedenis der industriële

1. H. Hoefnagels S. ,J., Een eeuw sociale problematiek. Van sociaal conflict naar strategische
samenwerking, Assen 1957, p. 3.
2. E. Potthoff, Zur Geschichte der Mitbestimmung, in: E. Potthoff, 0. B[umc und H. Dwiernell,
Zwischenbilanz der Mitbestimmung, Tubingen 1962, p. 1.
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Mitbestimmung in Duitsland de aandacht heeft gevestigd.3 Van de door hem
verstrekte gegevens zullen wij een dankbaar gebruik maken.

De geschiedenis na f 1850 wordt door ons niet, zoals wellicht voor de
hand ligt, in de simpele orde van de opeenvolgende gebeurtenissen behandeld.

Dit zou de weg van de minste weerstand zijn geweest, doch deze geeft onvol-

doende gelegenheid om tot uiting te doen komen, welke factoren tot de huidige
codeterminatie hebben geleid. Liever willen wij de methodiek volgen, welke

Neuloh bij de bespreking van de `Betriebsverfassung' van de kolen- en staalin-

dustrie van het Roergebied aanduidt' en die door Teuteberg in zijn slotbe-

schouwingen met instemming wordt vermeld en uitgewerkt.5 Neuloh stelt vast,

dat de Duitse medezeggenschap, historisch beschouwd, het resultaat is van drie

`oorsprongslijnen', die hun beginpunt vinden buiten de ijzer- en staalindustrie

en de grote bedrijven, welke lijnen hij betitelt als: `Angebotslinie der Unter-

nehmer, Forderungslinie der Arbeiterbewegung und Gesetzgebungslinie'. Op

andere methoden van classificatie heeft deze indeling vóór, dat zij de ge-

schiedkundige ontwikkeling duidelijker structureert.

1. De eerste theoretici

Het tijdperk, dat verliep tussen de tweede vrede van Parijs in 1815, en de

maartrevolutie van 1848, en dat in Duitsland kernachtig wordt aangeduid

als de `Vor-márz', kan in vele opzichten vergeleken worden met de periode,

die wij sedert de tweede wereldoorlog meemaken, en waarin de noodzaak

van heroriëntatie en het optreden van culturele stroomversnellingen ons

nauwelijks enige rust gunnen. Binnen enkele decennia had men, hetzij uit

de verte, hetzij van nabij, diep-ingrijpende ontwikkelingen aanschouwd, die

het totale wereldbeeld van die tijd grondig veranderden. Een gebeurtenis als

de Franse revolutie deed alle tronen wankelen en bewees voor ieder die daar

aandacht voor had, dat menselijk gezag voor mensen buigen moest. De op-

komst en de nederlaag van Napoleons prille keizerrijk demonstreerden niet

alleen de vergankelijkheid van alle aardse roem, maar gaven ook een gevoel

van eigenwaarde aan de vele naamlozen, die met de wapens in de hand

aan de agressie hadden weerstaan, terwijl de meer gefortuneerden zich van

conscriptie en krijgsbedrijf konden verre houden.
Minder verbreid over de massa's, maar reëel aanwezig, waren de gevolgen

van de `Auflcl~rung' : een nieuw rationalisme trad in de plaats van tot dan

toe klakkeloos aanvaarde stellingen. Men weigerde om zonder meer te aan-

3. H. ,~. Terdtberg, Geschichte der industriellen Mitbestimmung in Deutschland, Ursprung
und Entwicklung ihrer Vorl~ufer im Denken und Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts, Tubingen,

1961.
4. O. Neutoh, Die deutsche Betriebsverfassung und ihre Sozialformen bis zur Mitbestimmung,
Tiibingen 1956, pp. 108 vlg.
5. H. ,]. Tiuteberg, o.c., pp. 525-534.
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vaarden, wat tot dan toe alleen op gezag van de heersende klassen was ge-
accepteerd. Daarnaast werden de eerste tekenen van de industrialisatie zicht-
baar. Meer wellicht, dan zij die juist vóór ons geleefd hebben, kunnen wij,
die aan het begin staan van het atoomtijdperk, de dramatische geladen-
heid proeven van de regels, waarin Goethe uitdrukking geeft aan zijn vrees
voor de komst van de machine: `Das uberhandnehmende Maschinenwesen
qu~lt und ~ngstigt mich: es w~lzt sich heran, wie ein Gewitter, langsam,
langsam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treffen'. e

Veel aandacht besteedde men bij de opkomst van de industrialisatie in Duits-
land aan de eerdere ontwikkelingen in Frankrijk en Engeland. Zo schreef
Gustaa aon Mevissen, een van de vele jonge leidende zakenlieden en bestuurders
die in deze tijd studiereizen naar Engeland maakten, dat Duitsland de mo-
gelijkheid had, om van de ervaringen, die Engeland en Frankrijk in het in-
dustriële leven hadden opgedaan, te profiteren. En hij voegde er aan toe:
`Die Theorie kann hier - ein seltener Fall - der Praxis das Gesetz diktieren.''

Lag in Engeland de nadruk op de praktijk van de industrialisatie, in
Frankrijk had men zich sedert de revolutie meer theoretisch bezig gehouden
met de problemen van het proletariaat. Het lag voor de hand, dat men
in Duitsland de invloed van beide landen op het gebied van de mensbe-
schouwing in de industrie in sterke mate ondervond. Dit kwam vooral tot
uiting in het feit, dat gedurende de eerste decennia van de negentiende eeuw
de vertalingen van Engelse en Franse schrijvers in de Duitse sociale literatuur
een dominerende plaats innamen, en dat niet slechts de gedachten over de
fabrieksarbeiders, maar ook de voorstellingen die men had over hun feitelijke
toestand grotendeels uit Frankrijk en Engeland afkomstig waren.8

Mede onder invloed van de klassieke Duitse wijsbegeerte werd het fabrieks-
arbeidersprobleem al spoedig opgevat als een zedelijk-opvoedkundig vraag-
stuk. Men wilde van de fabriek een soort levensschool maken, die opleidde
tot orde, vlijt, spaarzaamheid en zedelijkheid.

In die tijd ook duikt het begrip `association' op: een veelzinnige notie,
waaronder men o.a. verstond de vrijwillige aaneensluiting van arbeiders en
ambachtslieden, het oprichten van produktie-ondernemingen op co~pera-
tieve basis en het samengaan van ondernemers en arbeiders op grond van
winstdelings- of partnerschapregelingen. Deze gedachte was een logisch uit-

6. ,~. W. aon Coe~lu, Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden. In: Gcethes
Werke, hrsg. von E. Merian-Cenast, Bd. 9, Basel 1944, p. 366, Cit. bij H. ,J. Tiuteberg, o.c., p. 1.
Hoe snel deze industrialisatie zich voltrok blijkt uit een mededeling van Stadler: omstreeks
1800 waren er slechts ~ 85 000 niet in de landbouw werkzame arbeiders; omstreeks 1850
was dit aantal tot één miljcen gestegen; in 1882 werkten reeds meer dan 8 miljcen arbeiders
in industriële en ambachtelijke bedrijven. Zie: H. Stadler, Die Gewerkschaften. Ein Staat im
Staate, Miinchen 1965, p. 11.
7. ,J. Han,uen, Gustav von Mevissen, Ein rheinisches Lebensbild 1815-1899, Berlin 1906,
Bd 1, p. 184, en Bd 2, p. 84. Cit. bij H. ,}. Teuteberg, o.e., p. 2.
8. H.,~. Teuteberg, o.c., p. 3.
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vloeisel van het liberale denken uit die dagen: enerzijds wilde men alle hinder-
nissen vermijden, die een politieke en economische ontwikkeling in de weg
stonden, doch anderzijds zag men zich genoodzaakt, het vacuum dat door
het verdwijnen van de oude gilden was ontstaan, op een of andere wijze op
te vullen.

Uit publikaties van die dagen, zoals het in 1848 uit het Frans vertaalde
boek van Michel Chevalier over het arbeidersprobleem, kan men opmaken,
hoezeer deze associatiegedachte de gemoederen in beweging bracht en hoe
zij reeds de kiemen bevatte van de latere opvattingen over de medezeggen-
schap :`Die Association - oder wí3hlen wir ein gewichtigeres Wort ... die Ver-
bruderung - ist das Elixier, welches uns von der moralischen Krankheit zu
heilen vermag ... Die Association in der Arbeit, die Association in der
Vertheilung der Fruchte der Arbeit, die Association in der Konsumtion, die
Association in den verschiedenen Abstufungen, bald den Meister mit dem
Arbeiter umfassend, bald unter den Arbeitern allein oder nur unter einigen
derselben errichtet, bald auf den Meister beschr~nkt, oder ein anderes Mal
sich auf eine ganze industrielle Kórperschaft ausdehnend, zuweilen endlich
die ganze Nation in sich schliessend - bildet ein sicheres Mittel, je nach den
Umstánden allen sich ergebenden Bedurfnissen zu entsprechen.s

Van soortgelijke achtergronden uit opererend hielden de sociaal-theoretici
zich in de eerste helft van de negentiende eeuw bezig met het arbeiders-
probleem, dat veelvuldig geïdentificeerd werd met het probleem van de
armoede, het zgn. pauperisme. Een aantal schrijvers uit deze periode, zoals
Hegel en Von Stein, beperkte zich ertoe, om de maatschappelijke toestand te
analyseren, en beschouwde het als niet-wetenschappelijk om daaruit gevolg-
trekkingen te maken voor de sociale politiek. Andere auteurs, waarvan wij
er hieronder enkele zullen noemen, waren erop uit, tot praktische conclusies
te komen, en verandering te brengen in de heersende toestanden. Het waren
deze schrijvers, die latere ondernemers zouden inspireren tot een progressief
sociaal beleid, vaak op een moment, dat de arbeiders en hun vertegenwoor-
digers het belang daarvan nog maar nauwelijks inzagen.

Een van de eersten, die zich uitsprak over de arbeiderskwestie was de Mun-
chense hoogleraar Franz Xaver von Baader, die als econoom en sociaal-filosoof
een enorme werkkracht aan de dag legde. Reeds omstreeks 1835 stelde hij
vast, dat het weliswaar niet juist zou zijn, om de vooruitgang van de industrie
en het gebruik van machines stop te zetten, maar dat anderzijds de nadelige
gevolgen van de industrialisatie beslist moesten worden voorkomen. Een van
deze gevolgen bestond, naar zijn mening, in de absolute monopoliepositie
van de werkgever ten opzichte van zijn arbeiders. Op grond daarvan kwam
hij tot het voorstel, de arbeiders een vertegenwoordigend lichaam toe te staan,

9. M. Chaaatier, ~1ber die Arbeiterfrage, vert. Aachen 1848, p. 179. Cit. bij H. ,~. Ttateberg,
o.c., p. 7.
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dat zou optreden niet alleen in de bestaande parlementen, standenvergade-

ringen en landdagen, maar ook in de uitvoeringsorganen van de regering,

zoals de landraden in de districten en de provincies.'o

Omstreeks dezelfde tijd verscheen een anoniem geschrift, dat zich, zoals ge-

bruikelijk, bezig hield met het bovengenoemde pauperisme. De auteur daar-

van was de pedagoog-schrijver Immanuel Wohlwill, een onderwijzerszoon, die

in 1829 tot doctor in de wijsbegeerte was gepromoveerd.ll Dit geschrift was

gericht tegen een dat jaar door Carl Godeffroy gepubliceerde verhandeling, ge-

~iaamd `Theorie der Armuth', waarin deze de nood der fabrieksarbeiders als

berustend op een onveranderlijke natuurwet afschilderde en de heersende

ellende als een geneesmiddel voor de menselijke samenleving aanmerkte. Dit

werk maakte Wohlwill's verontwaardiging gaande, zoals het ook reeds het

`Hamburger Volksblatt' verleid had tot de stekelige opmerking `es sei ein

Buch erschienen uber die Kunst, den Armen zu helfen und dabei sein Geld

zu behalten'.12 Teneinde paal en perk te stellen aan de `schreeuwende on-

rechtvaardigheid', dat de uit de arbeid voortvloeiende winst alleen maar aan

de ondernemer ten goede kwam, eiste Wohlwill `eine gemischte schiedsrich-

tec~liche Behórde aus sachkundigen, rechtschaffenen Abgeordneten der

Lohnherren und der Arbeiter, denen von Obrigkeitswegen eine Anzahl

f~higer, achtbarer Personen zur Vertretung des allgemeinen Rechtes und zur

Vermittlung der einander gegenuberstehenden Interessen beizugeben w~re.''3

Men ziet, hoe vroeg in de geschiedenis er reeds sprake is van een soort `sociaal-

economische Raad'. Hoe actueel klinkt dit alles, zelfs tegen de achtergrond

van hedendaagse discussies, vooral wanneer men leest, dat naar Wohlwill's

opvatting `der Lohn in Verh~ltnis zu den Preisen der Lebensmittel und den

Gewinnen der Eigentumer fur bestimmte Termine, unter Mitwirkung von

Geschworenen aus der Mitte der Beteiligten' door de overheid moest worden

vastgesteld, en dat de regering over deze gemengde commissies meer `eine

leitende Aufsicht, als gebieterische Strenge' moest uitoefenen, en zich zoveel

mogelijk diende te onthouden van het geven van bevelen, wanneer men

langs de weg der arbitrage en met algemene instemming iets tot stand kon

brengen.14

~b'ederom een stap verder zette, omstreeks dezelfde tijd, de staatsrechtsge-

leerde en econoom Robert aon Mohl, die zich bewust distancieerde van de

zuiver optimistische opvattingen over de industriecultuur, zoals die door de

aanhangers van de Manchester School gehuldigd werden. In zijn opstel

`l~ber die Nachtheile der ... fabrikm~ssigen Industrie' signaleerde hij als

10. H. ,~. Teuteberg, o.c., pp. 13 e.v.
11. (I. Wohlwill), Beitráge zur Theorie des Armenwesens, Hamburg 1834. Cit. bij H. j`.
f.euleberg, o.c., pp. 19 e.v.
12. Cit. bij H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 22.
13. I. Wohlwi[l, o.c., p. I 1. Cit. bij H. ,3. Teukbesg, o.c., ibidem.
14. I. Wohlwill, o.c., pp. 90 e.v. Cit. bij H. ,~. Teukberg, o.c., p. 23.
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grootste bezwaar de afhankelijke positie waarin de arbeider in de fabriek
verkeerde: `Will er nicht Hungers sterben mit den Seinigen, so muss er in
einer Fabrik arbeiten, ein wesentlicher Teil seiner Person ist die Maschinerie,
die einem Dritten gehbrt'.15 Teneinde de tegenstellingen in het bedrijf op te
heffen, wilde hij een `association' oprichten, die uitging van het beginsel `die
Verschiedenheit der Interessen der Kapitalisten, des Unternehmers und des
Arbeiters dadurch auszugleichen, dass der Arbeiter durch Teilnahme am
Kapitalbesitz und Gewinne ebenso wie an der Unternehmung und ihrem
Gewinne herangezogen wird'.ls

In verband met deze `winstdelingsregeling' moest de ondernemer `bei der
Berechnung des reinen Gewinnes eine Abordnung von Seiten der Arbeiter
beiziehen und derselben die Einsicht seiner Bucher' toestaan, `wobei ubri-
gens nicht nur eine Beeidigung auf strengste Geheimhaltung uber hierbei
erlangte Kenntnisse am Platze w~re, sondern auch die Personen ausserhalb
der Zahl der Arbeiter von diesen gew~hlt werden k~nnten'.17 Von Mohl was
echter, zoals Teuteberg opmerkt, niet van mening, dat de arbeiders in staat
waren de commercieel-technische leiding van een onderneming over te nemen,
of daarin mede te beslissen: `Einen Einfluss auf den Betrieb nach seiner tech-
nischen und merkantilistischen Richtung ktinnte wohl den Arbeitern ohne
grbsste Gefahr hinsichtlich der nótigen Intelligenz nicht anvertraut werden.
Wir fuhlen zwar wohl, ... dass daneben ... einer der unerfreulichsten Zuge
des Fabriklebens bestehen bleibt, n~mlich die Abh~ngigkeit so vieler von den
etwaigen Missgriffen der Leitenden. Allein, hier scheint wirkliche Hilfe un-
mëglich zu sein. Eine demokratische Leitung von grossen Gewerbeunterneh-
men wáre v~lliger Unsinn.'ls

Hier zien wij een verheugende differentiatie tussen het constateren van een
wenselijke situatie en het vaststellen van de praktische onmogelijkheid, om
deze onder de gegeven omstandigheden te verwezenlijken. Een realistische
benaderingswijze, die helaas niet steeds het kenmerk is van vele hedendaagse
discussies over de medezeggenschap.

Een van degenen, die de ideeën van Von Mohl zelfstandig tot verdere ont~vik-
keling brachten, was ,~ohannes Alois Perthaler, een Oostenrijks jurist en politi-
cus. In 1843, op zesentwintigjarige leeftijd, publiceerde hij zijn eerste ge-
schrift: `Ein Standpunct zur Vermittlung socialer Missst~nde im Fabriks-
betriebe'.19 Perthaler beschouwde de sociale kwestie als een publieke aangele-
genheid, waarmede de staat zich diende bezig te houden, teneinde `sociale
stormen' af te wenden. Hij laakte de anti-sociale instelling van de `fabrieks-
heren' en de daaruit voortvloeiende vijandigheid. De verhouding tussen werk-

I~. Cit. bij H. ,]. Teuteberg, o.c., p. 25.
16. Cit. bij H. ,~. Teutebesg, o.c., p. 26.
17. Cit. bij H. ~. Teutebesg, o.c., ibidem.
18. Cit. bij H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 27.
19. H. ,~. Tiuteberg, o.c., p. 36.
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gever en werknemers moest z.i. georganiseerd worden; er moest - zoals dat
vroeger bij de gilden het geval was - een nieuwe `Vergesellschaftung' plaats-
vinden, waardoor de gevaarlijke arbeidersmassa werd ontbonden en naar
een geordende activiteit geleid, die het welzijn van de staat bevorderde. Hij
nam de arbeiderscommissies van Von Mohl ongewijzigd over, maar verbond
daaraan, zoals Teuteberg vaststelt, voor het eerst het idee van een sociale
bedrijfsgemeenschap: `Der ganze Personenstand einer Fabrik bildet eine
Art socialer Familie oder socialen Hauswesens, welches die Leitung und
Anwendung gewisser Naturkr~fte zu seiner Besch~ftigung macht, von deren
Resultat sie nach Massgabe ihrer Betheiligung ihr Einkommen beziehen.
Der Arbeiter wird zum Unternehmer im untergeordneten Sinne, so wie der
Unternehmer nur der geistige Mitarbeiter wird und der Kapitalist den
Boden hergibt . . .'Eo

In een tijd, dat het tot de goede toon gaat behoren, niet van `personeel'
maar van `medewerkers' te spreken, zou deze taal nog modern zijn. Welis-
waar is de hele conceptie van Pertiialer nog doortrokken van het patriarchale
karakter, dat typerend was voor de relaties tussen werkgever en werknemers
in'die tijd, maar hetgeen hij naar voren bracht over de sociale aspecten van
de industrie was toen volkomen nieuw. In zijn visie is de arbeider, wat zo
vaak geschiedde, niet meer produktiemiddel, zoals de machine een produktie-
middel is; hij wordt tot zelfstandig doel van het ondernemingsgebeuren: `er
ist ... nicht mehr der Maschine gleich und mit dieser dem Unternehmer als
auszubeutende, bewegende Kraft gegenubergestellt: er ist in die Kategorie
der Wesen gehoben, die in der ganzen Unternehmung als Zweckdastehen'.zl

De vraag rijst natuurlijk, of deze gedachten van Baader, Wohwill, Von Mohl
en Perthaler ook werkelijk invloed hebben gehad op de praktijk van het in-
dustríële leven van het negentiende-eeuwse Duitsland. Teuteberg beantwoordt
deze vraag ontkennend. De betrokken sociaal-theoretici, zo zegt hij, zagen
zich gesteld tegenover een tot dan toe onbekend verschijnsel in het sociale
leven. Geen van allen hadden zij de gevolgen van de industrialisatie aan
den lijve ondervonden: hun denkbeelden daarover hadden zij ontleend aan
verhalen van anderen, aan literatuur en aan reizen in het buitenland. De in-
dustrialisering stond in Duitsland en Oostenrijk nog in de kinderschoenen,
zozeer zelfs, dat een `Staatslexicon' in 1847 nog vermeldde, dat de Duitse
literatuur over de arbeiderskwestie nog zo beperkt is `da uns glucklicherweise
der Gegenstand noch ferner liegt'.sa

De betekenis van deze auteurs ligt, meer dan in de praktische resultaten
van hun geschriften, in het feit, dat zij, tegen de achtergrond van het nog
onbedorven optimisme van die dagen en het geloof aan de vooruitgang, oog

20. H. ~. Teuuberg, o.c., p. 38.
21. H. J. Teuteberg, o.c., p. 39.
22. H. ,~. Teukberg, o.c., p. 41.
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hebben gehad voor de afhankelijkheidspositie van de arbeider en de noodzaak
hem meer bij het ondernemingsgebeuren te betrekken. Als zodanig kunnen
zij met recht als grondleggers van de gedachte der medezeggenschap worden
aangemerkt.

2. Initiatieven aan ondernemerszijde

Bepaalde aanduidingen wekken bij vele mensen soortgelijke associaties op.
Wie het woord communist hoort uitspreken, zal meestal niet denken aan de
directeur van een grote onderneming; wie de term kapitalist verneemt, ziet
beslist niet in eerste instantie het beeld oprijzen van iemand, die hardnekkig
streeft naar de omverwerping van de bestaande orde. Toch treft men commu-
nisten aan onder directeuren en hoge ambtenaren en is een kapitalistische
levensopvatting allerminst steeds afwezig bij degenen, die nog niet in het
bezit kwamen van de rijkdommen die ze anderen demonstratief misgunnen.

Met het uitspreken van `medezeggenschap in het bedrijfsleven' is het een
eendere zaak. Velen kunnen zich nog wel indenken, dat er enkele kamerge-
leerden zijn geweest die deze medezeggenschap hebben bepleit, maar overigens
beschouwt men haar dikwijls als een typisch stokpaardje, dat van oudsher met
wisselend succes door de arbeiders en hun vakorganisaties bereden is. Geheel
onvoorstelbaar is dan de gedachte, dat het niet deze kringen, doch een aantal
vooruitstrevende ondernemers zijn geweest, die de eerste pogingen onder-
nomen hebben om tot een zekere medezeggenschap van hun arbeiders te
komen. In dit opzicht verlopen de ontwikkelingen in Duitsland en in Neder-
land vrijwel parallel. Ten aanzien van ons eigen land constateert bijv. Van
der Ven ondubbelzinnig, dat `de eersten, die zich in Nederland met het vraag-
stuk der medezeggenschap van werknemers in opbouwende zin hebben bezig
gehouden, .. . ondernemers (zijn) geweest'. En hij vervolgt: `lang voordat
het een wens van de arbeiders of een eis van de vakbeweging was, hebben
breeddenkende ondernemers als Van Marken en Stork fabriekscommissies of
kernen in het leven geroepen, waarmee zij overleg konden plegen omtrent
de personeelsbelangen en de gang van zaken in het bedrijf'.~

Met betrekking tot Duitsland stelt Teuteberg aan het einde van zijn studie
over de geschiedenis der medezeggenschap vast, dat zijn onderzoek het be-
wijs heeft opgeleverd `dass die erste Realisierung des Mitbestimmungsge-
dankens eindeutig auf das Konto einiger sozial eingestellter Betriebsleitungen
geht, die mit der Einfuhrung von Betriebsvertretungen zuniichst einmal ihre
mitmenschliche Verpflichtung gegenuber ihren Belegschaften zum Ausdruck
bringen wollten'.24 Dit bleek ook in Duitsland bijna iedereen vergeten te zijn,
toen in 1945 de belangrijke discussies plaatsvonden over de invoering van de

23. F. ,~. H. M. oan der Ven, Bedrijfsleven en Democratie, Leiden 1955, p. 154.
24. H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 525.
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codeterminatiewetgeving: `Die Initiative einiger weniger Arbeitgeber bei der
Errichtung der Arbeiterausschussse .. war bei der Kontroverse um die
Mitbestimmungsgesetze nach 1945 den meisten Rednern und Autoren kaum
bewusst, obwohl das fruhzeitige unternehmerische Angebot in dieser Frage
den Gang der Entwicklung inauguriert und entscheidend beeinflusst hat.
Der oft gehórten Meinung, dass es sich bei der Mitbestimmung nur um eine
reine Gewerkschaftsángelegenheit handle, fehlt deshalb jede historische
Grundlage.'~

Alvorens de initiatieven van ondernemerszijde in Duitsland nader te be-
schouwen, is het nuttig, deze te plaatsen in het perspectief van de heersende
opvattingen in de negentiende eeuw. In zijn voortreffelijke studie over de
sociale geschiedenis van de industriële arbeidswereld duidt Michel de toen
ondernomen pogingen om tot oplossing van de sociale kwestie te komen,
aan als `het eerste stadium' van de strijd om de sociale ordening van de
arbeid.2ó Hij stelt vast, dat men, ten dele in samenhang met de gedachten
van de in de verschillende landen optredende `Sozialreformer' en ten dele
zelfstandig daarnaast, door de gehele negentiende eeuw een rode draad kan ~
zien lopen van praktische bedrijfspolitieke experimenten, welke voor het.
grootste gedeelte uitgingen van ondernemers. Steunend op een studie van
Geck27 vermeldt hij als de meest verbreide en relatief ineest succesvolle reeks
van proefnemingen die, welke voortvloeide uit het traditionele patriar-
chalisme. Dit patriarchalisme ziet hij achtereenvolgens in twee hoofdvormen
te voorschijn treden: een paternalistische en een protectorale. De pa-
triarchaal georiënteerde bedrijfspolitiek, ging, aldus Michel, uit van de ge-
volgen van de hierarchische opbouw van het moderne bedrijf, en de daaruit
voortvloeiende distantie en vervreemding tussen hoog en laag. Deze nadelen
trachtte men op te hefTen door de invoering van `gezinsachtige' kenmerken
in de bedrijfsorganisatie, waarbij men zich baseerde op een bestaande tech-
niek een bestaand economisch doel en een bestaande ondergeschiktheids-
verh~~ ~ding.

Het paternalistische type van deze patriarchale bedrijfspolitiek streefde een
menselijke ordening na van de bedrijfsarbeid naar het voorbeeld van de ver-
houding welke bestond tussen landheer en ondergeschikten of vader en
kinderen: een vorm van bevoogding, welke treffend tot uiting kwam in
de zegswijze: `Alles voor de arbeider, niets door hem'. Deze houding leidde
tot afwijzing van vakorganisaties en fabriekskernen.

Naarmate de arbeidersmassa zich meer als zodanig aftekende en zelfstan-
diger werd, nam het protectorale type van deze bedrijfspolitiek in betekenis
en omvang toe. Michel wijst erop, dat deze politiek, in tegenstelling tot

25. Ibidem, pp. 525-526.
26. E. Miclu[, Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt. Ihre Krisenformen und Ge-
staltungsversuche, Frankfurt a.M. 1960, p. 161.
27. L. H. Ad. Guk, Die sozialen Arbeitsverh~ltnisse im Wandel der Zeit, Berlin 1931.
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vroeger, meer pedagogisch dan autoritair was ingesteld : men wilde de ar-

beiders opvoeden tot zelfstandigheid en door hun vrijwillige medewerking
hun geestelijke en zedelijke hoedanigheden verbeteren. In het patriarchale
motief werden coëperatieve elementen opgenomen, en men streefde, mede

onder de nog nawerkende invloed van middeleeuwse gildenideeën, naar
samenwerking tussen ondernemers en arbeiders. Vanuit deze gedachtengang
groeide vanaf 1870 het aantal arbeiderskernen, gevormd op initiatief van
ondernemers. Michel duidt deze aan als een `Form begrenzter Mitbestim-
mung', doch stelt met enige weemoed vast, dat hun invloed en betekenis

een geheel andere werd vanaf het moment dat zij - in Duitsland in 1891 -
wettelijk erkend en later voorgeschreven werden: `ihre Vermittlerrolle im
Betrieb schwand, und an die Stelle der schwachen Ans~tze zur Kooperation
trat ein Nebeneinander und Gegeneinander der Kooperationspartner'.28 In

het licht van deze beschouwingen zijn de initiatieven aan ondernemerszijde
ten aanzien van een bevordering der medezeggenschap beter te begrijpen.

Om tot een nog vollediger inzicht te komen, dient men zich goed te door-
dringen van de onvoorstelbare rampspoed, waarin rond de helft van de
negentiende eeuw de arbeidersbevolking allerwege verkeerde. De eerste
theoretici, waarvan wij er enkele noemden, konden zich, naar een uitspraak
van Teuteberg, nog bewegen `im luftigen Gebiet der Theorie und Phantasie'.
Hun ideeën waren `vorwiegend deduktiv aus den weiter entwickelten Zu-
stïnden der franzësischen und englischen Industrie abgeleitet, w~hrend die
Welt des deutschen Handarbeiters kaum einer von ihnen aus eigener An-
schauung kannte'.a9 Ondertussen was de nood echter onrustbarend gestegen.
Evenals van Nederland met recht gezegd kon worden `het is al leed en ellende'

en `Een afzichtelijk pauperisme teisterde de volksklasse'30, moest dit ook van
de arbeidersklasse in Duitsland worden geconstateerd. Potthoff vermeldt, om
dit te kenschetsen, het volgens hem in de literatuur dikwijls aangehaalde
bericht, waarin de generaal Von Horn in 1828 aan de Koning van Pruissen
mededeelt `dass die Rheinprovinz infolge Ausbeutung der jugendlichen Ar-
beitskr~fte durch die Fabrikarbeit das erforderliche Truppenkontingent nicht
mehr zu stellen imstande sei'.31

Als er dan ook in 1839 in Pruissen een `Kinderschutzgesetz' tot stand komt,

28. E. Michel, o.c., pp. 165-166. Men vergelijke in dit verband de kennelijk door Michel
geïnspireerde, doch niet als zodanig gesignaleerde uitspraak van Tirekberg: (o.c., pp. 530 e.v.)
`Die nach 1891 neu geschaffenen Betriebsvertretungen verktirperten einen ganz anderen
Typus bzw. machten einen inneren Funktionswandel durch: Die ursprungliche Vermittler-
rolle verschwand immer mehr; an die Stelle der friedlichen und vertrauensvollen Kotiperation
trat ein Neben- und Gegeneinander, da in zunehmendem Masze ausserbetriebliche Verb~nde
und Organisationen sie in ihrer Richtung zu beeinflussen versuchten.'
29. H. ,~`. Teuteberg, o.c., p. 44.
30. L. ,~. C. Yerberrse, De nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw, Amsterdam
1950, p. 29.
31. E. Potthoff, o.c., p. 2.
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moet men de motivering daarvan niet op de eerste plaats zoeken in sociale
bewogenheid - al was die hier en daar manifest aanwezig - maar in de
`Milit~runtauglichkeit' van de door de fabrieksarbeid verzwakte jongere
generatie.g~

Omstreeks 1840 ziet men in Duitsland een daadwerkelijke bemoeienis ont-
staan met de noden der arbeidersklasse. Terwijl in Pruissen koning Friedrich
Wilhelm IV in 1843 nog niets beters wist te doen, dan de oude geestelijke
broederschap van de `Zwanenorde' weer tot leven te wekken, teneinde die
te maken tot middelpunt van een aantal verenigingen, die zich moesten wijden
aan ziekenverzorging, armenzorg en reclassering, werd in brede kringen van
de burgerij de overtuiging levend, dat men alles in het werk diende te
stellen, om het zelfrespect van de werkende klasse te verhogen. Dit gafde stoot
tot de vorming van verenigingen van arbeiders- en ambachtslieden, vrijwel
steeds op initiatief van vooruitstrevende liberale fabrikanten en hoge amb-
tenaren.

Van deze verenigingen was wel de belangrijkste de `Centralverein fur das
Wohl der arbeitenden Klassen', die in 1844 te Berlijn werd opgericht door een
aantal prominenten uit de nijverheid en de Pruisische burocratie, die door
hun werk inzicht hadden gekregen in de sociale toestanden van de arbeiders-
klasse. Anders dan de theoretici, die de ellende der massa niet uit eigen aan-
schouwing kenden, waren deze vertegenwoordigers uit de praktijk van het
bestuur en het bedrijfsleven `ein vergleichsweise nuchternes Gremium, ohne
das Pathos der utopischen Sozialreformer und ohne philosophische Theo-
rien'.~ Zij waren de typisch liberale overtuiging toegedaan, dat men de
arbeidersklasse slechts dan duurzaam op een hoger niveau kon brengen,
wanneer deze zelf actief bij dit proces betrokken werd. Bij de realisering van
hun opzet, welke organisatorisch de oprichting van talrijke hulpverenigingen
meebracht, streefden zij naar een deelname van arbeiders en ambachtslieden
aan het bestuur van de instellingen, welke men in het leven wilde roepen.
Deze instellingen richtten zich op een breed gamma van werkzaamheden
en omvatten spaarkassen, zieken- en begrafenisfondsen, steun- en pensioen-
kassen, kinderbewaarplaatsen en scholen.

In het licht van de latere ontwikkeling der medezeggenschap is het bijzonder
belangwekkend, te zien, hoe de Berlijnse historicus Adolf Wilhelm Schmidt in
1845 tegen de achtergrond van de activiteiten der hulpverenigingen betoogt,
dat naast de technische vooruitgang en de opvoering van de produktie ook
aandacht besteed moet worden aan wat hij noemt de `soziale Gemeinsinn'.
Naar zijn opvatting kan de massa-armoede slechts overwonnen worden, als
ook dit solidariteitsbesef aanwezig is. Op de vraag, hoe deze `soziale Gemein-

32. O. Natrtoh, Der neue Betriebsstil. Untersuchungen iiber Wirklichkeit und Wirkungen der
Mitbestimmung, Tubingen 1960, p. 7.
33. H. ,J. Teuteberg, o.c., pp. 48-49.
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sinn' moest ontstaan, antwoordt hij bondig: `durch die Theilnahme der
Arbeiter selbst an der Leitung der Association und der Verwaltung ihrer
Einrichtungen', om te vervolgen: `uberall, wo sich lebenskr~ftige Schópfungen
des Associationsgeistes entfaltet haben, sehen wir daher auch die Theilnahme
als wesentliche Lebensbedingung anerkannt, als den Nerv, die die massen-
hafte Gliederung in fester Einheit zusammenh~lt'.~

In het revolutiejaar 1848 zet de `Centralverein' dan een nieuwe en belang-
rijke stap: bij een bestuursvergadering met de afgevaardigden van de regio-
nale en plaatselijke verenigingen wordt het probleem van de `gewerbliche
Corporationen und Vereinigungen' aan de orde gesteld. Na een groot aan-
tal zittingen, aan dit onderwerp gewijd, komt men tot een ontwerptekst,
waarin men opnieuw de algemene invoering van zieken- en ondersteunings-
kassen voor arbeiders bepleit, en de eis stelt, dat alle belanghebbenden in een
bedrijfstak zich zouden samenvoegen in een corporatief verband, aangeduid
als `fabrieksvereniging'. Het merkwaardige in deze ontwikkeling is, dat deze
fabrieksverenigingen paritair moesten worden opgezet, en dat ze voor de
eerste maal ook in het bedrijf zelfbepaalde bevoegdheden zouden verwerven.~
Het zou ons te ver voeren, deze belangwekkende ontplooiing van de demo-
cratisering van het bedrijfsleven in detail te volgen. Voldoende zij het, te
vermelden, dat de door de `Centralverein' geformuleerde beginselen reeds
spoedig hun weerslag zouden vinden in de Pruisische wetgeving, zij het in
veel mindere mate dan de ontwerpers voor ogen stond. Het gestelde ideaal
zou echter langs andere wegen en zonder wettelijke dwang bij verschillende
vooruitstrevende ondernemers in een of andere vorm verwerkelijkt worden.
Een aantal van deze ondernemers moge hier kortelings worden vermeld.
Hun activiteiten met betrekking tot de vrijwillige instelling van een zekere
medezeggenschap vallen vrijwel samen met de groei van de arbeiderskernen,

De eerste ons bekende arbeiderskern werd door de eigenaar van een katoen-
drukkerij, Carl Degenkolb, in Eilenburg opgericht. Deze was een vooruitstrevend
industrieel, die de leiding had over een voor die tijd reusachtig bedrijf inet
meer dan duizend personeelsleden en een relatief hoge mechanisatiegraad.
Dit verhinderde hem niet krachtig stelling te nemen tegen de wijd verbreide
kinderarbeid, en reeds vóór 1850 te eisen, dat deze volledig zou worden
verboden. Volgens Degenkolb moest de beloning van de ouders zodanig zijn,
dat zij hun hele gezin daarvan konden onderhouden, zonder dat zij op kinder-
arbeid waren aangewezen.3ó

Op zijn initiatief werd in 1850 een overeenkomst aangegaan tussen vier
katoendrukkerijen in Eilenburg, waarin niet alleen de rechten van de onder-
nemers, maar ook hun verplichtingen jegens hun werknemers werden vast-

34. Die Zukunft der arbeitenden Klassen und die Vereine fiir deren Wohl. Eine Mahnung an
die Zeitgenossen, Berlin 1845, pp. 61 e.v. Cit. bij H. ,]. Tiukbng, o.c., p. 54.
35. H. ,~. Tiukberg, o.c., p. 57.
36. Over Degenkolb, zie H. ,3. Teukberg, o.c., pp. 216 e.v.
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gelegd. Men besloot o.a. een gemeenschappelijk fabrieksreglement in te voeren,
de bestaande zieken- en pensioenfondsen samen te voegen en een gezamenlijke
en uniforme arbeidersvertegenwoordiging in de vier fabrieken tot stand te
brengen. Deze vertegenwoordiging behelsde een fabriekscommissie in iedere
fabriek, alsmede een fabrieksraad voor alle fabrieken gezamenlijk. De fabrieks-
commissies bestonden uit de eigenaar of hun plaatsvervanger, en uit een ge-
schoolde en een ongeschoolde arbeider, die beide door de betreffende groepe-
ringen gekozen waren. De fabrieksraad was op analoge wijze samengesteld.

Dat zowel de fabriekscommissies als de fabrieksraad met voor die tijd zeer
behoorlijke bevoegdheden waren uitgerust blijkt duidelijk uit de betreffende
statuten: men moest de orde in de fabriek handhaven, toezicht houden op
de kinderen die daar werkten, bemiddelen bij geschillen tussen arbeiders,
beslissen over straffen en boeten, klachten behandelen van arbeiders over
hun werkgevers, arbeidstijd en opzegtermijnen vaststellen, toezicht uitoefenen
op de opvoeding en de scholing van jongere arbeiders en zelfs onenigheden
bijleggen, die eventueel zouden ontstaan tussen de bij deze overeenkomst be-
trokken fabrikanten. Ook de `buitenwacht' was zich van deze elementen van
medezeggenschap zeer wel bewust, hetgeen bijv. tot uiting kwam in een
verslag van Adolf Wilhelm Lette in de `Mittheilungen des Centralvereins fur
das Wohl der arbeitenden Klassen', dat nog in hetzelfde jaar 1850 verscheen.
Deze prees daarin de uit de fabriekscommissies en fabrieksraden blijkende
`medezeggenschap' en merkte op, dat `kein Mittel geeigneter und sicherer
ist, um unter den Arbeitern selbst die Elemente des Rechtes, der Ehre und
guten Sitte zur Anerkennung zu bringen, die Achtung vor dem Gesetz und
der gesellschaftlichen Ordnung zu beleben, als die LJbertragung einer Mit-
aufsicht iiber den sie zun~chst beriihrenden Kreis dieser gesellschaftlichen
Ordnung und eine Teilnahme an der Entscheidung der in diesen Kreis
gehi5renden Streitigkeiten und ~bertretungen durch aus ihrer Mitte gew~hlte
Richter'.37

Hoe in vele gevallen het bestuur van een ondersteuningsfonds zich ontwik-
kelde tot een arbeiderscommissie kan bijzonder duidelijk geïllustreerd worden
aan de hand van de gebeurtenissen bij de Mechanische Weberei Daaid Peters
8L Co. in Neviges-Elberfeld. In 1861 werd een ondersteuningskas opgericht
voor de arbeiders in deze onderneming. Het bestuur daarvan bestond uit
een voorzitter - de vertegenwoordiger van de firma - en vijf fabrieksarbeiders,
waarvan er drie door de arbeiders gekozen en twee door de voorzitter be-
noemd werden. Het bestuur had dus een - in de zeer ruime zin genomen -
`paritaire' samenstelling. Geleidelijk aan ging het zich met andere dan onder-
steuningszaken bemoeien : men richtte een spaarkas op met een later verplicht
lidmaatschap, regelde de stuklonen en ontwierp een fabrieksreglement. Mede
onder invloed van de inmiddels ingevoerde wetgeving, welke fabriekszieken-

37. Cit. bij H. ,3. Teuteberg, o.c., p. 221.
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fondsen eiste, veranderde het arbeidersbestuur ter onderscheiding van het
ziekenfondsbestuur in 1886 zijn naam in `É1ltestenrat'.

Deze `Raad der Oudsten' bestond uit een vertegenwoordiger van de firma
als voorzitter zonder stemrecht, en uit acht leden, welke voor de helft door
de algemene ledenvergadei-ing werden gekozen, en voor de andere helf~ door
de firma werden aangewezen. In artikel 9 van de statuten van deze `tlltes-
tenrat' wordt o.a. opgemerkt: `In der Stellung als `Vertrauensm~nner von
Arbeitern und Arbeitgebern' haben die Mitglieder des ?~ltestenrates ferner
gemeinsam mit den Teilhabern der Firma Rat zu pflegen uber:

a. Feststellung und t~nderung der Fabrikordnung,
b. tlnderung in den Stiicklóhnen,
c. Beschriinkung und Ausdehnung der Arbeitzeit,
d. Massregeln zur Beseitigung von Gefahren und Erh6hung qualitativer

~vie quantitativer Leistungen . . .'ae

Na deze eerste ontwikkelingen ziet men in Duitsland overal arbeiderscom-
missies ontstaan.39 Erkennend, dat het moeilijk is, deze ondubbelzinnig in
bepaalde categorieën te onderverdelen, tracht Teuteberg toch, uitgaande van
de meest op de voorgrond tredende bedoelingen der werkgevers, tot een
zekere classificatie te komen.40 Daarbij onderscheidt hij arbeiderscommissies
van een sociaal-liberale richting, sociaal-ethisch georiënteerde arbeiderscom-
missies en die, ontstaan krachtens de opvattingen over een constitutioneel
fabriekssysteem.

Bij de sociaal-liberale richting overheersten aan ondernemerszijde zekere
nuttigheidsbeginselen : men wilde de spanningen verminderen tussen de the-
oretisch bestaande rechtsgelijkheid en de praktisch aanwezige rechtsongelijk-
heid en was blij te kunnen beschikken over een orgaan, dat mogelijkheden
bood om de sociale aangelegenheden grotendeels af te handelen, en waarmee
men zo nodig snel overleg kon plegen over andere zaken die voor de onder-
neming van belang waren. Een voorbeeld van dit soort opvattingen kan men
vinden bij de porseleinfabrikant Lorenz Hutschenreuther, die in 1872 een `Lokal-
verein' oprichtte in zijn fabriek te Selb. Buiten hemzelf bestond het bestuur
daarvan uit acht leden, waarvan er vijf door het personeel werden gekozen.
Een andere exponent van deze richting was de algemeen directeur van de
`Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft' in Dessau, Wilhelm Oechelhliuser. Naar
zijn mening was de oprichting van een vertegenwoordigend lichaam in de
fabriek de meest urgente maatregel, om tot oplossing van het arbeiderspro-
bleem te komen. Daarbij streefde hij zeer beslist niet alleen het welzijn der
arbeiders na: zelf gaf hij openlijk toe, dat hij tegelijkertijd daarmede zijn

38. Cit. bij H. ~. Teuteberg, o.c., p. 224.
39. Zie hierover o.a.: A. Shucl~man, Codetermination. Labor's middle way in Germany, Wash-
ington D.C. 1957, pp. 11-22.
40. H. ,7. Teuteberg, o.c., pp. 228-316.
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socialistische tegenstanders de wind uit de zeilen wilde nemen. De `oudsten-
college's' in de fabriek moesten er zorg voor dragen, dat de sociaal-democratie
in de fabriek geen aanleiding tot agitatie kon vinden. Hoezeer zulks ook be-
grijpelijk was in het licht der tijdsomstandigheden, achteraf valt te betreuren,
dat op zich nastrevenswaardige zaken zowel door voor- als tegenstanders ten
behoeve van bepaalde politieke doeleinden werden verdedigd en bestreden.

Meer sociaal-ethisch gefundeerd waren de pogingen om tot oprichting van
arbeiderscommissies te komen van een aantal ondernemers, die de bestaande
spanningen toeschreven aan een gebrek aan christelijke saamhorigheid. Op
godsdienstige gronden stelden zij zich teweer tegen de klassenstrijdgedachte
van Marx, en zij beleden als hun vaste overtuiging, dat de christelijke maat-
schappij één groot gezin vormde. Dit gezinsideaal werd zonder meer op de
fabriek overgedragen, in overeenstemming met gedachten, die in Frankrijk
reeds door Frédéric le Play waren verdedigd. Vanuit deze opvattingen ont-
stond bijv. de fabriekskern bij de Mechanische Weberei Franz Brandts in
Mónchen-Gladbach, waarin ten aanzien van de vaststelling van het fabrieks-
reglement de werknemers gelijke rechten hadden als de werkgever.

Bijzonder ver ging in zijn opvattingen Max Roesler, die in 1884 in zijn kera-
miekfabriek te Schlierbach (Hessen-Nassau) een fabriekscommissie instelde,
waarover hij zich bij meerdere gelegenheden geestdriftig uitliet. Na jarenlange
ervaring met deze commissie gaf hij in 1895 als zijn mening te kennen, dat
de arbeidersvertegenwoordiging `ein beratender und bestimmender Einfluss
nach Massgabe der ~rtlichen Verh~ltnisse' moest hebben bij aanname en
ontslag, bij beroepsopleiding, leerlingwezen en opstelling van het fabrieks-
reglement. Bovendien moest ernaar ge3reefd worden, de commissieleden de
geschiktheid bij te brengen tot het behandelen van loonproblemen, en dienden
deze waarheidsgetrouw te worden voorgelicht over de gang van zaken in en
de vooruitzichten van de onderneming. Zo nodig moest men een door de
fabrieksvertegenwoordiging gekozen commissie inzage verlenen in de boeken
en de calculaties, en hen de balans en de daarbij behorende stukken voor-
leggen.41

Met dergelijke maatregelen rangschikte hij zich al min of ineer in de ge-
lederen van die ondernemers, wier gedachten in de richting gingen van een
constitutioneel fabriekssysteem. Fabrikanten als Louis Piette en Garl Mez hadden
al lang tevoren de fabriek vergeleken met de staat. Reeds in 1847 gaf laatst-
genoemde uiting aan zijn visie op de toekomst, toen hij in de standenverga-
dering van het groothertogdom Baden opmerkte: `Mir scheint es, die h~here
Industrie wird Phasen durchlaufen wie die staatlichen Verh~ltnisse. Jetzt
steht sie in einem despotischen Zustande; es wird die Zeit kommen, wo wir
fur die Industrie einen konstitutionell-monarchischen Zustand erhalten werden,

41. M. Roesler, ~ber den Arbeiterkrieg, Berlin 1895, p. 47. Cit. bij H. ,J. Teukberg, o.c., p. 253.
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und wer kann wissen, ob nicht auch fur sie die republikanischen Zustíinde
kommen.'4a

Niet alleen uit de kring der kerken werden stemmen hoorbaar om tot een
constitutionele regeling te komen van de gezagsstructuur in de fabriek'a, ook
vooraanstaande economen, die ten dele behoorden tot de zgn. Katheder-
socialisten, realiseerden zich, dat het belangrijke probleem der gezagsverhou-
dingen in de onderneming een wettelijke grondslag van node had, die men
vaak naar analogie van de toewijzing der staatsmacht wilde construeren.

Met welk een vooruitziende blik de bestaande problematiek hier en daar
werd onderkend, blijkt overduidelijk uit de drie vragen, welke de bekende
econoom Gustaa Schmoller wenste te zien opgelost:
1. Kan en mag het grote bedrijf in handen blijven van individuele per-

soonlijke eigenaars? Mag het lot van hun fabrieken afhankelijk zijn van
hun particuliere wederwaardigheden?

2. Hoe moet de positie, carrière en opleiding geregeld worden van de steeds
groter wordende tussenlaag van beambten, ingenieurs, commerciële krach-
ten en werkmeesters, die zin in de grotere bedrijven tussen de directie en
de arbeiders schuift?

3. Moet de rechtspositie van het toenemende aantal arbeiders niet opnieuw
geregeld worden, teneinde wrijvingen en conflicten binnen de perken te
houden, en zodoende de grote bedrijven en de maatschappij niet in gevaar
te brengen?~
Schmoller was ervan overtuigd, dat de oude toestanden onmogelijk konden

worden gehandhaafd en waarschuwde zeer nadrukkelijk voor een te conser-
vatief beleid. `Die leitenden, kapitalbesitzenden Kr~fte', zo riep hij uit in
1889, `haben nur die Wahl zwischen der kommenden sozialen Revolution,
welche unsere ganze wirtschaftliche Kultur begraben kann, und zwischert

einem Mitreden der Arbeiter in Form der englischen Gewerkvereine und in
Form der bescheidenen deutschen Arbeiterausschusse. Ein dritter Weg ist
unmëglich.''b

Van degenen, die de opvattingen betreffende een constitutioneel fabriekssys-
teem het eerste in de praktijk hebben gebracht, is de Berlijnse fabrikant
Heinrich Freese een der belangrijkste. Potthoff wijst erop, dat in diens experiment

42. Verhandlungen der Standeversammlung des Grossherzogtums Baden, 1847148, Bd. 1.
Cit. bij H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 254.
43. Voorbeelden zijn: F~anz Hitze, die een `konstitutionelle Verfassung im Fabrikbetrieb'
bepleitte, en Friedrich Naumann, die de arbeiderscommissies beschouwde als `Vorschulen des
in der Zukunft kommenden Fabrikparlamentarismus'. Zie: E. Potthoff, o.c., pp. 5 e.v.
44. G. Schmoller, Grundriss der allgemeinen Volkswirtschafulehre, ler Teil, p. 435. Cit. bij
E. Potthoff, ibidem.
45. C. Schmoller, l~ber Wesen und Verfassung der grossen Unternehmungen. Leipzig 1890,
p. 439. Cit. bij H. ,~. Teuteberg, o.e., p. 287.

39



GESCHIEDENIS

voor het eerst sprake is van een recht op medezeggenschap.48 Freese realiseerde
zich zeer terecht, dat de eenzijdige behandeling van de personeelsaangelegen-
heden in de fabriek niet in overeenstemming was met de liberale gedachten
over gelijkheid en rechtvaardigheid, en meende, dat constitutionele inrichtingen
van staat en gemeente zonder meer in het bedrijf konden worden toegepast.
Gevormd door grondige studie van wijsgerige, geschiedkundige en sociaal-
politieke werken, en in het bezit van een brede ontwikkeling welke hij tijdens
talrijke reizen had opgedaan - waarbij hij o.a. de bekende fabrikant ~. C. aan
Marken in Delft leerde kennen - , stelde hij zich tot doel, om de mens in de in-
dustrie, die voor zijn levensonderhoud op de fabriek was aangewezen, te
maken tot een gelijkberechtigd medewerker, die zich verbonden voelde met
de werkgever en diens belangen.47

Op 3 augustus 1884 voerde hij een `Fabrikordnung' in, welke in de vol-
gende jaren telkens weer gewijzigd werd, teneinde aan de vertegenwoordigers
der arbeiders steeds grotere bevoegdheden toe te kennen. Freese's `grondwet'
voorzag in een `oudstencollege' van vijftien leden, waarvan er ieder jaar elf
werden gekozen door de algemene vergadering van alle personeelsleden, en
vier werden benoemd uit de rijen van de beambten en arbeiders. Dit benoe-
mingsrecht had hij zichzelf voorbehouden, om de hogere beambten en de
arbeidsters een kans te geven in het college opgenomen te worden. Hij achtte
dit benoemingsrecht in het begin noodzakelijk, doch duidde het later zelf aan
als een `rest van het patriarchale stelsel', waarvan hij in 1909 vrijwillig afzag.
Volgens het door hem ingevoerde constitutionele systeem namen de arbeiders
reeds medebeslissend deel aan de wetgeving, terwijl elders hoogstens van mede-
beraad sprake was. Bij dit experiment kan men derhalve voor de eerste maal
van een werkelijke codeterminatie spreken.48

Ook op andere gebieden was Freese zijn tijd verre vooruit: in 1889 ver-
anderde hij de gebruikelijke kerstgratificatie in een winstaandeel van aan-
vankelijk 20~0, en later 70~0; luj liet de tarieven in vrije onderhandelingen
tussen de werkplaatschef en zijn arbeiders vaststellen en voerde reeds in 1892
vrijwillig de achturige werkdag in. Enkele andere door hem genomen initia-
tieven waren : de oprichting van een onderlinge brandverzekering, van een
ideeënbus en een fabrieksbibliotheek; de invoering van een zomervakantie, en
zelfs, vermakelijkerwijze, van het gemeenschappelijk inkopen van bier.49

Een ander experiment op het gebied van de constitutionele fabriek werd

46. E. Potthoff, o.c., p. 4.
47. Vgl. hiertoe: H. ,~. Teuteberg, o.c., pp. 260 e.v., alsmede O. Neuloh, Die deutsche Betriebs-
verfassung enz., p. 76.
48. Van de later wettelijk erkende arbeiderskernen zegt Freese zelf: `Sie sind meist nur mit
bescheidenen Rechten ausgestattet worden. Sie sind aber das Anzeichen einer ver~nderte n
Stellung der Arbeiter in den Betrieben. Der erste Schritt vom absoluten zum konstitutionellen
Fabrikregiment ist unternommen'. H. Freese, Die konstitutionelle Fabrik, Jena 1909, p. IV.
49. H. Freese, o.c., passim. De collectieve bierinkoop liep, naar de auteur zelF mededeelt, op
een grote mislukking uit!
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doorgevoerd door Ernst Carl Abbe, wiens systeem door Michel niet ten on-
rechte wordt aangeduid als `ein besonders markantes und dauerhaftes Beispiel

einer ... Humanisierung des Betriebslebens'.60 Het radicalisme, waarmede

deze zijn opvattingen in de praktijk bracht, leidde ertoe, dat hij, evenals

Freese, door zijn collega's-werkgevers beschouwd werd als een `Aussenseiter
der Unternehmerschaft', die verraad pleegde aan de heersende denkbeelden
over de eenzijdige gezagsstructuur in de onderneming.61 Abbe, die directeur

was van de `optische Werkstïtten von Carl Zeiss' in Jena, streefde er ernstig
naar, de menselijke waardigheid centraal te stellen, en niet door instellingen
van weldadigheid maar door invoering van rechtsstructuren zijn arbeiders

hulp te bieden. Daartoe wilde hij zijn totale personeel bij de gang van zaken

in de onderneming interesseren, en besloot luj deze in een stichting om te
zetten, hetgeen in 1889 zijn beslag kreeg.

Hoofdstuk V van de Stichtingsakte voorzag in de oprichting van een ar-

beiderscommissie van tenminste twaalf leden, ieder jaar bij geheime stemming

te kiezen door de werknemers van achttien jaar en ouder uit de volwassen
arbeiders met één jaar of langer dienstverband. Deze commissie zou het recht
hebben, op eigen initiatief te vergaderen, en haar denkbeelden aan de onder-
nemingsleiding voor te leggen. Zij moest `eine wirkliche Arbeitervertretung
sein, nicht eine Kulisse, hinter welcher zuletzt wieder der Unternehmer
stecken kann'.52 De betreffende arbeiderscommissie werd in 1896 ingesteld

en kwam in januari 1897 voor het eerst bijeen. Iedere grotere afdeling koos

één vertegenwoordiger op vijftien personeelsleden; iedere kleinere afdeling
één vertegenwoordiger op acht personeelsleden. De omvang van dit college

werd zodoende abnormaal groot - in 1906 had men uiteindelijk een `Mam-

mut-Ausschuss' van 132 vertegenwoordigers -, hetgeen ertoe leidde, dat allerlei
moeilijkheden ontstonden in de samenwerking, zodat vanaf 1902 een `Com-
missie van Zeven' de eigenlijke vertegenwoordiging van de arbeiders ten op-

zichte van de directie ging vormen.
De medezeggenschapsrechten van dit orgaan betroffen het bestuur van de

sociale instellingen en de Stichting, de regeling van loonkwesties, het overleg

bij ontslag van personeelsleden en de controle op het leerlingwezen. De voor-

naamste taak van de bedrijfsvertegenwoordiging bestond evenwel in de mede-

werking bij de uitvoering van de winstdeling, waartoe de arbeiderscommissie

als geheel regelmatig inzage kreeg van de jaarstukken en waartoe de hoogte

van de winstuitkering met haar besproken werd.
Hoe progressief Ernst Abbe ook was, hij dacht er nog niet aan, om aan de

arbeiders een werkelijk medebeslissingsrecht te verlenen. Hij erkende zelf,

dat de arbeiderscommissie slechts geringe bevoegdheden had :`er hat im

wesentlichen nur die Befugnis, in allen Angelegenheiten nur `gehárt' zu

50. E. Michet, o.c., pp. 168-169. Zie ook H. ,7. Teuteberg, o.c., pp. 266 e.v.
51. Zie hiertce 0. Neuloh, o.c., p. 89.
52. E. Abbe, Gcsammelte Abhandlungen, Bd. 3, Sozialpolitische Schriften, Jena 1906, p. 25U;
Git. bij H. ,~. Tertttberg, o.c., p. 268.
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werden, eine beratende Mitwirkung in allen Angelegenheiten, die das Inte-
resse der Arbeiterschaft beriihren ...'~ Aan het einde van zijn loopbaan ge-
komen, wees hij een medebeslissingsrecht nog eens uitdrukkelijk af, waarbij
hij uitging van de redenering, dat men bij het toekennen daarvan aan de
arbeiderscommissie ook de volle verantwoordelijkheid voor het onderne-
mingsgebeuren moest overdragen: `Wenn im `Zukunftsstaat' etwa die Arbei-
terausschusse die grossen Betriebe dirigieren sollten, zo wurde das auch nur
dann m6glich sein, wenn sie die Verantwortung haben.'~

Het zou ons te ver voeren, op andere experimenten van ondernemerszijde uit
die dagen nader in te gaan. Zij dragen de gemeenschappelijke signatuur, dat
zij de overgang vormen van wat Neuloh aanduidt als de `uneingeschr~nkte
monotype Betriebsverfassung' naar een `zweiseitige Betriebsverfassung', en
wel doordat de ondernemer vrijwillig afstand doet van bepaalde hem wettelijk
toekomende rechten.bs Daarbij geve men zich niet over aan de illusie, dat
deze op vrijwilligheid berustende afstand van macht bij de arbeidersmassa
en haar steeds aan invloed toenemende vakorganisaties met gejuich ontvangen
werd. Het tegendeel was vaak het geval. In sociaaldemocratische kringen
verwachtte men, in het voetspoor van Friedrich Engels, de spoedige ondergang
van de burgerlijk-kapitalistische maatschappelijke orde, die slechts door het
verdwijnen van de heersende klassen haar beslag kon krijgen. In deze visie
paste geen belangengemeenschap tussen de `uitbuiters' en de `proletariërs'.

De sociaaldemocratie was er alles aan gelegen, om de eenheid der partij
te verzekeren en de arbeiders van de onverzoenlijkheid der bestaande tegen-
stellingen te doordringen. In deze geest duidde een man als August Bebel de
door werkgevers getroffen maatregelen verachtelijk aan als `Palliativmittel-
chen'.~ Een ander, Max Schippel, de sociaaldemocratische redacteur van de
Berlijnse `Volkstribune', was van oordeel, dat de arbeiderscommissies nooit
een werkelijk onafhankelijke vertegenwoordiging konden vormen van de
arbeidersbelangen tegenover het kapitaal, aangezien zij hun voortbestaan
daaraan te danken hadden. Zijn in 1891 gepubliceerde argumentatie bevat
twee elementen, die men - zij het in andere bewoordingen - tot in onze dagen
door tegenstanders van de codeterminatie hoort aanvoeren: `Hier steht jedes
kapitalistische Unternehmen mitten im Konkurrenzkampf drin, und kann
nur kapitalistisch geleitet werden, wenn es gedeihen und nicht unterliegen
will', en: `Es lebt und w~chst von der Ausbeutung der Arbeit - wie kann es

53. E. Abbe, ~7ber die Aufgaben des Arbeiterausschusses, o.c., p. 253. Cit. bij H. ,~. Teukberg,
o.c., pp. 269-270.
54. E. Abbe, o.c., p. 254.
55. Over de `Sozialformen der deutschen Betriebsverfassung' zij verwezen naar 0. Neuloh,
o.c., PP. 64 e.v.
56. H.,3. Teuteberg, o.c., pp. 303 en 305. Zie ook dit hoofdstuk, p. 51.
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da der Arbeit das Recht einr~umen, in ihrem, d.h. gegen die Arbeiteraus-
beutung gerichteten Sinn die Leitung zu beeinflussen?'~~

Wanneer Michel, terugblikkend op deze experimenten aan ondernemerszijde,
de balans opmaakt, komt hij tot de conclusie, dat deze eerste reeks van po-
gingen, om het sociale bedrijfsprobleem door middel van industriële maat-
regelen binnen een individualistisch economisch en maatschappclijk bestel op
te lossen, mislukt is, omdat zij geen duurzame en navolgenswaardige sociale
structuur tot stand kon brengen. En verwijzend naar Goetz Briefs, die in zijn
`Betriebsfiihrung und Betriebsleben in der Industrie' van een soortgelijke
gedachtengang had blijk gegeven, stelt hij vast: `Ja, sie musste fehlschlagen,
weil sie, abgesehen von allem anderen, unvertr~glich mit dem liberalen
Konkurrenzsystem war, das Wettbewerbskraft, ~1~endigkeit, Kostensenkung
verlangte und damit zu einer steten Verminderung jener sozialen Leistungen
zwang, die einen wesentlichen Bestandteil der paternalistischen und protek-
toralen Betriebspolitik ausmachten.'~

Natuurlijk kan men zich afvragen, of dit inderdaad zo is, en of de mis-
lukking van de ondernemersinitiatieven niet juist veroorzaakt werd door de
afkeer welke men in marxistische kringen daarvan had. Het een zowel als
het ander is naar onze mening het geval. Nadat de marxisten zich tijdens
de oorlog van 1870~71 achter de Parijse Commune hadden geschaard, werden
ze een tijdlang als vijanden des rijks en als landverraders beschouwd. Hun
aanhang nam echter weer krachtig toe ten gevolge van de malaise van 1873
met zijn dalende lonen en zijn wijdverbreide werkloosheid. Het liberaal-kapi-
talistische stelsel kon de gevolgen daarvan voor de arbeiders niet afwenden.59

3. Eisen van vakorganisaties

Wanneer men eenmaal kennis heeft genomen van de wensen van de eerste
theoretici en de praktische experimenten van allerlei ondernemers met be-
trekking tot de realisatie van een zekere medezeggenschap, steken daarbij de
eisen aan arbeiderszijde wat mager af. .Neuloh, van wie, zoals wij zagen, de
indeling van de medezeggenschap naar bepaalde `Herkunftslinien' afkomstig
is, laat deze eisen beginnen in 1884 en wel op `uberbetrieblicher Ebene', met het
ontwerpvande S.P.D. voor een arbeidsbeschermingswet, waarin de invoering
van een `Wirtschaftsparlament' met paritair bezette arbeidskamers voorzien
was.80 Teuteberg daarentegen doet, o.i. meer terecht, de lijn van de arbeiders-
eisen aanvangen in het revolutiejaar 1848: `Die Forderung nach einer demo-

57. M. Schippel, `Arbeiterausschiisse', in Die neue Zeit, J.g. 9(1891) Bd. 1, p. 133. Cit. bij
H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 307.
58. E. Michel, o.c., p. 166.
59. Vgl. hiertoe: H. Stadler, Die Gewerkschaften. Ein Staat im Staate, Munchen 1965, pp. 17 e.v.
60. O. Neuloh, o.c., p. 110.
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kratischen `Organisation der Arbeit' im Jahre 1848 erwies sich, wenn auch in
andere `Terminologien' gekleidet, als eine ~lusserungsform der demokra-
tischen Freiheit, als eine l~bertragung der politischen Verfassungswunsche in
den wirtschaftlich-gesellschaftlichen Bereich .. .'81 Wel stonden bij deze re-
volutie politieke doeleinden op de voorgrond: men wenste een door de grond-
wet gegarandeerde vrijheid, men wilde vrijheid van drukpers en van verga-
dering, maar daarnaast streefde men niet minder naar een oplossing van de
sociale noden. Het eigenlijke onrustige element van de revolutie, zo stelt

~ Teuteberg vast, waren de ambachtsgezellen, die beroepsmatig en maat-
schappelijk ontworteld waren: zij vormden de hulptroepen voor de revolutie,
en werden tot dragers van het verzet, dat door burgerlijke intellectuelen werd
gedirigeerd. Zij verzetten zich niet zozeer tegen de bestaande maatschappelijke
orde, maar stelden zich vooral te weer tegen het moderne industriële fabrieks-
systeem, met het doel weer terug te keren tot de oude gilden.

Bij deze ambachtsgezellen voegden zich de fabrieksarbeiders:beidegroepen
eisten eendrachtig een rechtvaardige en democratische `arbeidsorganisatie',
waaronder zij verstonden een `Gewerbe-, Handwerks- und Fabrikenordnung,
die dem arbeitenden Menschen ein Mindestmass gesellschaftlicher Gleich-
berechtigung und Teilhabe bei der Regelung seiner Arbeits- und Berufs-
angelegenheiten sicherte'.82

De term `organisation du travail' was in 1839 geïntroduceerd door de
Franse politicus Louis Blanc, en men gebruikte deze ter aanduiding van de
meest verschillende zaken, evenals zulks met het woord `association' het geval

was. Men ervoer de kloof, die gaapte tussen de nagestreefde politieke gelijk-
heid aller burgers en de in de dagelijkse praktijk ondervonden ongelijkheid
in de opkomende industrie als een onverdraaglijke zaak. Omstreeks 1848
ziet men dan ook steeds dringerder de eisen opkomen van de ambachtslieden
en de fabrieksarbeiders. Terwijl de eerste hun petities met enig resultaat
bekroond zagen, bleven de pogingen van de fabrieksarbeiders vooralsnog
zonder uitwerking.

Een van de voornaamste verdedigers van de belangen der ambachtslieden
was Karl Georg Winkelblech, die vanaf 1839 tot aan zijn overlijden in 1865
aan de `Gewerbeschule' te Kassel werkzaam was als professor in de chemie.
Naast zijn eigen vak had hij de studie van de staathuishoudkunde ter hand
genomen, hoofdzakelijk om sociale motieven. De vrucht van die studie was
zijn `systeem van het economische federalisme', waarin hij een corporatieve
ordening van het economische leven bepleitte, die het midden hield tussen
de ideeën van het liberalisme en het communisme. Hij lanceerde zijn denk-
beelden voor het eerst op de vergadering van de afgevaardigden van de
Noordduitse ambachtslieden- en beroepsstand, die in juni 1848 te Hamburg

61. H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 526.
62. H. ,3. Teuteberg, o.c., p. 60.
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plaatsvond. Uitgaande van het toenemende overwicht van het kapitaal op
de arbeid eiste hij dat deze zich overal zou organiseren. Alleen een radicale
alle industrietakken omvattende gilde-organisatie kon zijns inziens Duitsland
nog redden van het tragische lot van Frankrijk en Engeland, en bescherming
bieden tegen de gevaren van het communisme. Daarom diende er een sociale
kamer te worden opgericht, die advies moest uitbrengen over de sociale wet-
geving, en die de besluiten waartoe zij kwam moest voorleggen aan de poli-
tieke kamer, die de sociaal-politieke orde definitief zou vaststellen. De leden
van de sociale en de politieke kamer dienden door alle sociale standen gekozen
te worden, en wel paritair uit ondernemers en meesters enerzijds, arbeiders en
gezellen anderzijds. De vergadering besloot in grote lijnen dienovereenkomstig,
en benoemde een commissie, die de hoofdpunten samenvatte in een adres
aan de Nationale Vergadering in Frankfurt.ss

Enkele maanden nadien kwam - na allerlei strubbelingen tussen meesters
en gezellen - in Frankfurt een afzonderlijk gezellencongres bijeen. Nadat
aanvankelijk slechts `echte' gezellen waren uitgenodigd, verbreedde men snel
zijn basis en nodigde men op de valreep ook nog alle andere werknemers
uit, waardoor de vergadering het karakter kreeg van een oorlogsverklaring
tegen de meesters, en zij haar naam veranderde in `algemeen Duits arbeiders-
congres'.

Men nam bijna woordelijk de stellingen van Winkelblech over, die in de
redactie-commissie werd opgenomen en die het verslag van het congres moest
redigeren. In het adres, dat aan de `Nationalversammlung' gericht werd,
werden o.a. de volgende eisen gesteld :

`I Errichtung einer sozialen Kammer (soziales Parlament), welche die ganze
soziale Gesetzgebung zu beraten und die von ihr gefassten Beschliisse der
politischen Kammer (politisches Parlament) zur Entscheidung vorzulegen
hat . . .

IV Errichtung eines sozialen Ministeriums, dessen Mitglieder von der so-
zialen Kammer ernannt oder best~tigt werden ...

V Einfuhrung einer neuen, von den fruheren gíinzlich abweichenden ...
sich iiber alle sozialen Berufsgesch5fte ausdehnenden Innungsverfassung
(Organisation der Arbeit) . . .'s4

Teuteberg wijst naar aanleiding van deze besluiten op Winkelblechs voorliefde
voor de parallelliteit tussen een sociaal en een politiek parlement, en ziet in
het optreden van dit gezellencongres een belangrijke episode in de pogingen
van de werknemers om op de maatschappelijke orde, waarin zij moesten
leven en arbeiden, daadwerkelijke invloed uit te oefenen. Tevens constateert
hij, dat de moties van de congressen van ambachtslieden en arbeiders de be-
raadslagingen over de `Reichsgewerbe-Ordnung', en daarmede het verdere
verloop van zaken, beslissend hebben beïnvloed.s5
63. H. ,~. Teutebe~g, o.c., p. 66.
64. H. ,~. Tiuteberg, o.c., p. 73.
65. H. ,]. Tiuteberg, o.c., p. 76.
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De pendant van de rol, die Winkelblech speelde t.a.v. de ambachtsgezellen
wordt gevormd door die van Stephan Born t.a.v. de fabrieksarbeiders. Deze
geniale figuur, door Stadler aangeduid als `der offizielle Begriinder der deut-
schen Gewerkschaftsbewegung'88, werd als zoon van een joodse koopman in

Lissa bij Posen geboren, en droeg aanvankelijk de naam Simon Butlermilch.
Na enige tijd het gymnasium bezocht te hebben ging hij bij een boekdrukkerij
te Berlijn in de leer, en belandde daar zowel bij de literaire oppositie als bij

de ambachtsliedenvereniging. Tijdens de gebruikelijke `Wanderschaft' kwam
hij, pas 22 jaar oud, in contact met Friedrich Engels, die toen in Parijs verbleef.
In 1848 keerde hij terug naar Berlijn, en begon hij in het openbaar op te treden.
Teuíeberg beschrijft hem met de volgende woorden: `Ein Arbeiterfuhrer, der
wie geschaffen fur seine Aufgabe war: selbst ein Handarbeiter, mit den Sorgen
und der Sprache seiner Schicht vertraut, an Bildung, Begeisterung und
Schwungkraft aber diese iiberragend, selbstlos einer ldee dienend und doch
nie sich in schwí3rmerischen Utopien verlierend wie so viele Sozialisten.'87
Het mag ons niet verwonderen, dat een dergelijke persoonlijkheid reeds op
jeugdige leeftijd resultaten bereikte, welke tot dusverre geen ander had kunnen
realiseren.

In een aantal artikelen, die hij in juni 1848 deed verschijnen in het door
hem geredigeerde tijdschrift, behandelde hij ook het probleem van een ar-

beidersvertegenwoordiging, en eiste hij o.a.:
`1. Bestimmung des Minimums des Arbeitslohnes und der Arbeitszeit durch

Kommissionen von Arbeitern und Meistern oder Arbeitgebern ...
2. Verbindung der Arbeiter zur Aufrechterhaltung des festgesetzen Lohnes.
6. Regelung der Zahl der Lehrlinge, welche ein Meister haben darf, durch

Kommissionen von Arbeitern und Meistern ...
13. Schranken gegen Beamtenwillkur in Bezug auf Arbeitsleute. Dieselben

k~nnen nur durch das entscheidende Urteil einer Kommission von ihren
Stellen entlassen werden.'88

I~Zen ziet, hoezeer deze wensen al vooruitlopen op bepalingen, welke men

allerwegen eerst vele decennia later in bepalingen van sociale wetgeving en
artikelen van collectieve arbeidsovereenkomsten zal aantreffen.

Born was, ondanks zijn voor die tijd verregaande eisen, bezield van het

streven, een constructieve samenwerking met de werkgevers tot stand te

brengen. Hij wilde de tegenover elkaar staande partijen verzoenen en deze

brengen tot het afsluiten van werkelijk vrije overeenkomsten; ja, zelfs toonde

hij zich een voorstander van de oprichting van een werkgeversvereniging, die

de ondernemers in alle zaken van nationale en economische aard zou kunnen
vertegenwoordigen.

66. H. Stadler, o.c., p. 14.
67. H. ,~. Tiutebag, o.c., pp. 84-85.
68. Cit. bij H. ,~. Tcuteberg, o.c., p. 87.
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Op zijn aandringen kwam, eveneens in 1848, in Berlijn een arbeiderscongres

bijeen, dat bezocht werd door vertegenwoordigers van arbeidersverenigingen

uit vrijwel geheel Duitsland. Men besloot, na een incident waarbij het pro-

gramma van Winkelblech werd afgewezen, een eigen programma op te stellen,

dat men aanduidde als `sociale volks-charta'. Deze muntte uit door de ver-

zoenende toon, die Born eigen was, en stond in dit opzicht in scherpe tegen-

stelling met de situatie aan het einde van de negentiende eeuw, toen als

gevolg van allerlei noodlottige ontwikkelingen de organisaties van werkgevers

en werknemers geheel van elkander vervreemd waren.
De congresbesluiten gingen overigens ver genoeg. Zij eisten de oprichting

van plaatselijke en~ districtscomité's, alsmede van een centraal comité, die

allerlei codeterminatierechten zouden bezitten. Zo mocht geen enkele werk-

gever in de toekomst nog arbeiders ontslaan, zonder dat dit tevoren aan het

plaatselijk comité was bericht, tenzij het ontslag plaatsvond met wederzijds

goedvinden. Het loon moest voor dezelfde soort arbeid in dezelfde plaats op

dezelfde hoogte bepaald worden en wel zodanig door werkgevers en werk-

nemers onder voorzitterschap van het plaatselijke comité worden vastgesteld,

dat het minimumloon toereikend was voor het levensonderhoud. Nog verder

ging de eis, dat de chefs in fabrieken en werkplaatsen mede door de arbeiders

moesten worden gekozen.
Het lijkt een logische conclusie, als op grond van deze besluiten wordt vast-

gesteld: `Der Keim zu den spíiter immer m~chtiger werdenden Wunschen

der deutschen Arbeiterbewegung nach einer angemessenen Vertretung in

Betrieb und Wirtschaft ist in dieser Zeit gepflanzt worden'.ii Het zou echter

nog lang duren, eer dit zaad zou opschieten. A1 spoedig zouden andere ar-

beidersleiders opstaan, en zou de gedachte aan de constructieve samenwerking,
welke Born zo ijverig gepropageerd had, verzanden in de felle tegenstellingen,
welke de relaties zouden kenmerken tussen de door de marxistische ideeën

opgezweepte arbeidersmassa's en brede kringen van liberale ondernemers, die

gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw aan het beruchte `Herr-
im-Hause'-standpunt bleven vasthouden.'o

Hoezeer de arbeidersbeweging zich kantte tegen de bestaande maatschap-
pelijke orde en in welke mate zij van revolutionaire denkbeelden was door-
drongen blijkt duidelijk uit de visie, welke ,~ean Baptist aon Schweizer, de leider
van de `Allgemeine Deutsche Arbeiterverein', en als zodanig opvolger van

Ferdinand Lasalle, op de taak van de vakorganisaties had. Volgens Mehring
waren deze voor hem slechts `ein Hebel, der politischen Bewegung einen desto
stí3rkeren Nachdruck zu geben; er betrachtete sie als Festung, hinter deren

69. H. ,~. Tiuteberg, o.e., p. 93.
70. Born zelf had mede de leiding van de mei-opstand in Dresdea ia 1849, en moest na de
mislukking daarvan naaz het buitenland vluchten, waaz hij verder verbleef. Zie: H. Stadler,

o.c., p. 15.
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W~llen neue Rekruten einexerziert werden, und im Notfalle auch die k~m-
pfenden Heers~ulen des Proletariats eine Zuflucht finden k~nnten.'1

In de zestiger jaren ziet men in Duitsland drie soorten vakorganisaties
ontstaan: de hierboven genoemde `Allgemeine Deutsche Arbeiterpartei', de
marxistisch georiënteerde sociaaldemocratische arbeidersverenigingen onder
leiding van August Bebel en Karl Liebknecht, en de door Maz Hirsch en Franz
Duncker opgerichte arbeiderscoalitie, die geestelijk verwant was met de libe-
rale `Fortschrittpartei'. Deze laatste coalitie had weinig betekenis; daarbij
nam zij - in tegenstelling tot de andere organisaties - ten opzichte van de
klassenstrijd een afwijzend standpunt in.72

Op het moment, dat pogingen werden gedaan, om in 1878 een algemeen
vakverenigingscongres bijeen te roepen, werd - na een moordaanslag op de
oude keizer Wilhelm I- door de Rijksdag de socialistenwet aangenomen.73
Deze leidde tot een massale vervolging zowel van de socialistische partij als
van de met haar gelieerde arbeidersorganisaties. Het door de wetgever beoogde
resultaat werd echter niet bereikt: toen de socialistenwet in 1890 werd
opgeheven, bleek het aantal leden van 50 000 in 1877 tot ongeveer 300 000
te zijn gestegen.74

In de daaropvolgende vijftien jaren bleven de vakorganisaties nauw met
het partij-apparaat verbonden. Hirsch-Weber wijst erop, dat zich ondanks de
gemeenschappelijke ideologie toch geleidelijk aan een belangentegenstelling
ging aftekenen :`Wie alle Sozialisten waren sie sich bewusst, dass sie einen
Klassenkampf fuhrten, und glaubten sie, dass erst die `Expropriation der
Expropriateure' das Proletariat erl6sen werde. Aber die Expropriation war
Aufgabe der Partei, die Gewerkschaften hatten auf dem Boden des Kapitalis-
mus zu wirken. Je hóher die Chancen waren, die Arbeitsverh~ltnisse im
kapitalistischen Wirtschaftssystem zu verbessern, desto hbher musste man die
Arbeit der Gewerkschaften einsch~tzen und desto st~rker musste ihre Be-
deutung im Verh~ltnis zur Partei wachsen.''S Uiteindelijk kwam het in 1906
bij gelegenheid van de `Massenstreikdebatte' tot een breuk tussen de partij,
die de massale staking als instrument van politieke actie wilde aanwenden,
en de vakorganisatie, die zulks weliswaar niet afwees, doch daarin zelf
wenste mee te beslissen. Van dat moment af ging de belangrijkste Duitse
vakorganisatie haar eigen gang, en ontstond voor het eerst na vele jaren weer
de mogelijkheid, om - ook voor zover het de medezeggenschap betreft - de
`Angebotslinie' der ondernemers en de `Forderungslinie' der arbeiders te
doen samenvloeien.

71. F. Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie Bd. III, Stuttgart 1906, p. 322
Cit. bij W. Hirsch-Weber, Gewerkschaften in der Politik, Kóln u. Opladen 1959, p. 4.72. Zie H. Stadler, o.c., pp. 16 e.v.
73. Zie H. Stadter, o.c., p. 20.
74. W. Hirsch-Weber, o.c., p. 5.
75. W. Hirsch-Weber, o.c., p. 6.
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Reeds eerder hebben wij erop gewezen, dat men in sociaal-democratische
kringen de spoedige ondergang verwachtte van de bestaande maatschappelijke
orde en daarom weinig belangstelling toonde voor de medezeggenschaps-
ideeën van vooruitstrevende ondernemers en de `belangengemeenschap' die
deze tot uitgangspunt en gevolg zou hebben. Teuteberg signaleert echter een
andere oorzaak voor de geringe aanspreekbaarheid van de arbeidersmassa's
voor de progressieve denkbeelden van ondernemerszijde: `Eine gesellschaft-
liche Gruppe, die generationenlang kaum Móglichkeiten hatte, in grásserem
Ausmass Verantwortung im industriellen Arbeitsleben zu tragen, besass vom
Wert dieser Rechte keine klare Vorstellung mehr.'7e Deze constatering past
volledig bij de hierboven beschreven situatie.

4. Ontwikkelingen in de wetgeving

Hoewel enige auteurs geneigd zijn, de eerste wettelijke bepalingen omtrent
de medezeggenschap der arbeiders te situeren in het jaar 1849, toen in
Pruisen de `uberbetriebliche Gewerber~te' werden ingevoerd, komt het ons
juister voor, in overeenstemming met de gangbare opvattingen, het beginpunt
van de desbetreffende wettelijke regelingen te plaatsen in het jaar 1891,
waarin het `Arbeiterschutzgesetz', ook wel aangeduid als de `Lex Berlepsch'
werd afgekondigd.

Aan deze afkondiging waren een aantal belangrijke feiten voorafgegaan,
die het noodzakelijke gunstige klimaat hadden helpen scheppen. Op de eerste
plaats had men positieve ervaringen opgedaan met de toepassing van het
`Krankenversicherungsgesetz' van 1883, waarin voorgeschreven werd, dat
ieder bedrijf inet meer dan 50 verzekeringsplichtige werknemers een ziekenkas
moest vormen, bij welker beheer laatstgenoemden op bepaalde medezeggen-
schapsrechten aanspraak konden maken. Deze rechten gingen vrij ver, hetgeen
o.a. moge blijken uit het feit, dat de werkgevers in de algemene ledenverga-
dering en in het ziekenkasbestuur over niet meer dan één derde der stemmen
konden beschikken. In de eerste zeven jaren na de invoering van deze wet
waren er niet minder dan 6000 ziekenkassenbesturen in het Duitse Rijk
gevormd, waarover men alom bijzonder tevreden was. Tot deze tevreden-
heid bestond dan ook alle aanleiding, wanneer men bedenkt, dat de arbei-
dersvertegenwoordigers ondanks hun twee~derde meerderheid van hun uit-
gesproken machtspositie praktisch nergens misbruik hadden gemaakt."

Een tweede belangrijke factor, die de wetgeving van 1891 in de hand werkte,
was de grote mijnwerkersstaking in mei 1889, welke haar aanleiding niet
zozeer vond in het feit, dat de lonen te laag waren, als wel in de geleidelijke

76. H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 527.
77. Vergelijk H. ,]. Teuteberg, o.c., pp. 362 e.v.
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beperking van de rechten der zgn. `Knappschaften'. Daarbij werden aldra
ook andere eisen gesteld. Het conflict werd na langdurige onderhandelingen
bijgelegd, waarbij o.a. werd afgesproken, dat bepaalde maatregelen slechts
op grond van een overeenkomst tussen de mijndirecties en een ieder jaar te
kiezen mijnwerkerscommissie zouden worden doorgevoerd. Evenals Bismarck
was de jonge monarch Wilhelm II, die in 1888 op achtentwintigjarige leeftijd
de troon had bestegen, van mening, dat de staking geen uitvloeisel was van
socialistische agitatie, maar dat zij haar oorsprong vond in ernstige misstanden,
die dienden te worden opgeheven. Hij bepaalde zich derhalve tot een lichte
berisping van de stakingsleiders, betuigde zijn instemming met hun wens
naar een arbeidersvertegenwoordiging, en adviseerde enkele dagen later de
werkgevers, om `enge Tuchfuhlung mit den Arbeitern zu halten, damit ihnen
Beschwerden und Missst~nde nicht entgingen'.'e Hij vroeg hen uitdrukkelijk,
ervoor te zorgen, dat de arbeiders gelegenheid werd gegeven, om hun wensen
te formuleren, welk verzoek door de buitenwereld aldus werd uitgelegd, dat
hij de oprichting van permanente arbeiderscommissies vóórstond. In novem-
ber 1889 ging dan van de `Bergische Verein fur Gemeinwohl' een aan Bismarck
gerichte verklaring uit, waarin ervoor gepleit werd, om in volle overeen-
stemming met de vermaning van Zijne Majesteit de Keizer tot de oprichting
van vaste organen te komen, waarin de vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers hun wensen konden kenbaar maken en op elkaar afstemmen.79

Deze stap leidde reeds spoedig tot resultaten. In tegenstelling tot Bismarck,
die al lang tevreden was met de bestaande sociale legislatuur, schaarde de
keizer zich gaarne aan de zijde van progressieve politici en sociale hervormers,
en toonde hij zich bij iedere voorkomende gelegenheid een voorstander van
de verbetering van de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers, al kon
hem daarbij een zekere patriarchale instelling niet worden ontzegd.go Een van
degenen, die 's keizers denkbeelden in dit opzicht in belangrijke mate beïn-
vloedden was Hans Hermann Freiherr Uon Berlepsch, telg uit een oud-adellijk
geslacht, die omstreeks 1870 Pruisisch `Oberpr~sident' was van de Rijnpro-
vincie, en zich een overtuigd voorstander toonde van constructief overleg
tussen mijndirecties en arbeiders.

In februari 1890 vaardigde Wilhelm II zijn beroemde februari-decreten uit,
waarin hij o.a. een betere wetgeving op het gebied van de arbeidersbescher-
ming bepleitte, en vervolgens bepaalde: `Fur die Pflege des Friedens zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind gesetzliche Bestimmungen uber die
Formen in Aussicht zu nehmen, in denen die Arbeiter durch Vertreter, welche
ihr Vertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten be-
teiligt und zur Wahrnehmung ihrer Interessen bei Verhandlungen mit den
Arbeitgebern und den Organen Meiner Majest~t bef~higt werderi. Durch

78. H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 365.
79. H. ~. Teukberg, o.c., p. 367.
80. Over de verhouding tussen de keizer en Bismazck zie men H. Stadkr, o.c., pp. 25 e.v.
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eine solche Einrichtung ist den Arbeitern der freie und friedliche Austausch
ihrer Wunsche und Beschwerden zu ermëglichen ...'el

Enige weken later behaalde de sociaaldemocratische partij een overwel-
digende verkiezingszege, waardoor ze met bijna anderhalf miljoen stemmen
de grootste fractie in de Rijksdag werd. Het merkwaardige feit deed zich
voor, datdeaanname van de in het volgende jaar in te voeren `Gewerbeord-
nungsnovelle', die voorzag in de oprichting van arbeiderscommissies, niet mo-
gelijk werd door de steun voor het betrefl'ende wetsontwerp, welke de opper-
vlakkige toeschouwer van deze partij zou mogen verwachten, doch integendeel
door de reacties van de andere partijen op de bezwaren, die in dit opzicht
van socialistische zijde werden geopperd. In de Rijksdagzitting van 15 april
1891 keerde de sociaaldemocratische fractie-aanvoerder August Bebel zich in
niet mis te verstane bewoordingen tegen verplichte en vrijwillige arbeiders-
commissies, geheel in de lijn van de met zijn partij verwante vakorganisaties.

`Das System von Arbeiterausschusse, das Sie einfuhren wollen' aldus Bebel,
`ist ein Scheinsystem. Die Arbeiterausschussen bedeuten danach nichts
weiter als was íihnliche Verfassungseinrichtungen auf politischem Gebiet be-
deuten: sie sind das scheinkonstitutionelle Feigenblatt, mit dem der Fabrik-
feudalismusverdeckt~werden soll ... Der Unternehmer hat stets Mittel und
Wege in genugender Menge zur Hand, um diejenigen Elemente in den
Arbeiterausschiissen, von denen er glaubt, dass sie Witnsche und Angelegen-
heiten zur Sprache bringen, die dem Unternehmer unangenehm sind, zu
entfernen und zu massregeln ... Solange es aber keine Mittel gibt, solchen
Massregelungen entgegenzuarbeiten ... kónnen wir uns nicht herbeilassen,
einer solchen Einrichtung unsere Zustimmung zu geben ...'82 Nergens duide-
lijker dan uit deze passage spreekt het diep-ingewortelde wantrouwen, met
name van socialistische arbeiderskringen, in de bedoelingen van staatslieden en
ondernemers, en de bijna panische angst, dat door onderhandelingen met
deze als natuurlijke tegenstanders beschouwde personen het heilige vuur der
revolutionair-marxistische gezindheid zou worden uitgedoofd. Deze opvat-
tingen vonden overigens een gerede steun in de starre houding van conser-
vatieve werkgevers en de benepenheid van bepaalde regeringskringen, die
weliswaar de materiële en sociale welvaart der arbeidersklassen wensten te
bevorderen, maar anderzijds elke reële samenwerking met de vakbeweging
afwezen en deze laatste waar mogelijk de voet dwars zetten.

Op 1 juni 1891 werd het `Gesetz betreffend Ab~nderung der Gewerbeord-
nung (Arbeiterschutzgesetz)' van kracht, waarvan de voornaamste paragraaf
(134d) bepaalde, dat vóór het uitvaardigen van een arbeidsreglement of een
aanvulling daarop aan de betreffende arbeiders gelegenheid moest worden
gegeven, om zich over deszelfs inhoud uit te spreken. Daar waar een per-

81. G. rmn Eppstein, Fiirst Bismarcks Entlassung, z. pl., 1920, pp. 168 en 170. Cit. bij H. ,J.
Teuteberg, o.c., p. 373.
82. Stenographische Berichte iiber die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Session
1890~91, Bd. 3, p. 2323. Cit. bij H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 381.
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manente arbeiderscommissie bestond, kon deze gehoord worden in plaats
van de totaliteit der arbeiders. Bij bezwaren van de arbeiders of hun gekozen
vertegenwoordigers werd de beslissing overgelaten aan de `untere Verwaltungs-
beh~rde', waarmede de plaatselijke politie bedoeld werd.~

Zo op het eerste gezicht lijkt dit geen belangrijke maatregel. Zij was dit
echter wel, aangezien het raadplegen van het gehele personeel uiteraard
- vooral bij de grotere bedrijven - praktisch onuitvoerbaar was, en de ver-
kiezing van een arbeiderscommissie, die namens het gehele personeel kon
optreden, de voorgeschreven procedure aanzienlijk vereenvoudigde. Op de-
zelfde wijze als de Nederlandse wetgever bij de invoering van de wet op de
ondernemingsraden in 1950 het wenselijk oordeelde elke dwang te vermijden,
hoopte men bij de invoering van het `Arbeiterschutzgesetz', `dass die Arbeit-
geber auch ohne Zwang der Intention der Gesetzgebung und dem Druck
der 6ffentlichen Meinung folgen wurden, so dass sich alsbald ein gegen-
seitiges Vertrauensverh~ltnis anbahnen wurde', en bracht met name ÍJOn
Berlepsch naar voren, dat een vertrouwensverhouding zoals hier werd nage-
streefd niet door wettelijke voorschriften kon worden afgedwongen: `Ver-
trauen und ehrliche Verst~ndigung aber k~nnten nicht erzwungen werden,
vielmehr wurde die gute Wirkung der Institution mit dem Zwang sofort in
Frage gestellt'.a4

De medezeggenschapsbevoegdheden der arbeidersvertegenwoordigingen
waren vervat in het voorschrift, dat in het arbeidsreglement bepalingen moes-
ten worden opgenomen over een aantal punten, waarover de arbeiders vooraf
moesten worden gehoord, zoals: begin en einde van de arbeidstijd en van
deschaftpauzen, tijd en wijze van loonberekening en uitbetaling, opzegtermijn,
soorten en zwaarte van strafl'en, wijze van inhouding van geldboeten en de
besteding daarvan. Hoewel deze bevoegdheden op zich niet gering waren,
moeten zij ook niet worden overschat. Teuteberg wijst er terecht op, dat het
aanhoringsrecht van de arbeiders geen enkele verplichting inhield voor de
werkgevers, om op hun bezwaren en wensen in te gaan. Toch stelden vooral
de werkgevers uit de zware industrie zich heftig tegen deze arbeiderscom-
missies teweer, niet zozeer omdat zij tegenstanders waren van een zekere
zorg voor hun arbeiders, maar omdat zij de feitelijke oprichtingsverplichting
beschouwden als een inbreuk op hun alleenheerschappij :`die neue Lage,
dass ein Unternehmer in seinem von ihm aufgebauten und gefuhrten Betrieb
dazu gezwungen werden konnte, sich mit seinen Arbeitern an einen Tisch
zu setzen, um mit ihnen uber seine Massnahmen zu diskutieren'.~

De omstandigheid, dat aan deze `facultatieve arbeiderscommissies' door
een veelheid van factoren, waarop hier niet nader kan worden ingegaan,
over het algemeen betrekkelijk weinig succes beschoren was, vermindert niet
de historische betekenis van deze `Lex Berlepsch', die de eindfase markeert

83. Ibidem, Bd. 2, p. 1466. Cit. bij H. J. Teukberg, o.c., pp. 383 e.v.
84. Ibidem.
85. H. ,~. Tiuuberg, o.c., p. 387.
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van het patriarchale tijdperk en het beginpunt van een definitieve ontwikkeling
in de richting van een werkelijke gelijkberechtiging der arbeidende klassen.

De volgende belangrijke stap naar een grotere mate van medezeggenschap in
de wetgeving was de invoering in 1905 van de verplichte arbeiderscommissies
in de mijnindustrie. De directe aanleiding hiertoe vormde de in januari van
genoemd jaar uitgebroken mijnwerkersstaking in het Roergebied. Begonnen
als een wilde staking, kreeg deze weldra de steun van de tot dan toe wer-
keloos toeziende vakorganisaties, die hun greep op de massa dreigden te
verliezen. Een van de voornaamste eisen der stakers was de oprichting
van een arbeiderscommissie ter bespreking en regeling van alle bezwaren,
misstanden en loongeschillen, en tot medebeheer van de ondersteuningskassen.
Na een bewogen voorgeschiedenis kwam op 14 juni 1905 de `Berggesetz-
novelle' tot stand, waarin o.a. bepaald werd, dat in alle mijnen met meer dan
honderd arbeiders een permanente arbeiderscommissie aanwezig moest zijn.
De bevoegdheden van deze commissies gingen aanzienlijk verder dan die van
de facultatieve commissies in de overige industrie en dan die welke de hier
en daar reeds bestaande commissies in de mijnindustrie tot dusverre bezaten.
Nieuwe bevoegdheden waren o.a. een `Mitverwaltungsrecht' ten opzichte van
bepaalde ondersteuningskassen, de taak om te bevorderen `dass das gute
Einvernehmen innerhalb der Belegschaft und zwischen der Belegschaft und
dem Arbeitgeber erhalten bleibt und wiederhergestellt wird', het recht om
verzoeken, wensen en klachten van het personeel onder de aandacht van de
werkgever te brengen, alsmede de vervulling van andere taken op grond van
het arbeidsreglement.se

Ondanks de kritiek, welke van vele kanten losbrak na de afkondiging van
deze wet, mag zij beschouwd worden als een hoogtepunt in de van over-
heidswege vóór de eerste wereldoorlog gevoerde sociale politiek. Zij vormde
een gunstig uitgangspunt voor verdere medezeggenschapsmaatregelen in de
mijnindustrie, met name op het gebied van de veiligheid en de ongevallen-
bestrijding. Dit neemt niet weg, dat aan de sociale politiek van het Duitse
keizerrijk achteraf moet worden verweten `dass sie bei dieser fur das gesamte
Arbeitsverh~ltnis so fundamentalen Gesetzgebung die vorhandenen Kr~fte
der organisierten Arbeiterbewegung ignorierte und erst zu einem spïteren
Zeitpunkt heranziehen wollte'.11 Er zou een gemeenschappelijk gevaar, een
collectieve noodsituatie moeten optreden, om de ontbrekende samenwerking
en de bijna totale afwezigheid van wederzijds begrip in gunstige zin te bein-
vloeden.

Het was midden in de eerste wereldoorlog, dat deze voorwaarden vervuld

86. H. 3. Teuteberg, o.c., p. 437.
87. H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 532. Reeds Bismarcks opvolger, Caprivi, had vastgesteld: `Die
Regierung kann niederhalten, niederschlagen, damit ist die Sache nicht gemacht, die Scháden,
vor denen wir stehen, mussen von innen her geheilt werden'. Cit. bij H. Stadkr, o.c., p. 34.
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werden. De gevolgen van de economische blokkade van Duitsland werden in

hoge mate voelbaar. In de herfst van 1916 werden alle niet gemobiliseerde

mannen tussen 17 en 60 jaar opgeroepen voor de verplichte arbeidsdienst, en

werd het veranderen van dienstbetrekking in voor de oorlogvoering belangrijke
bedrijven ingeperkt. De regering was zich ervan bewust, dat dit onpopulaire
maatregelen waren, die elders, o.a. in Engeland, reeds tot stakingen in muni-

tiefabrieken hadden geleid. Aldaar had men de arbeiders zekere medezeggen-

schapsrechten toegekend, o.a. in de vorm van `work committees'. In Duitsland

wenste men dit voorbeeld te volgen, en men kondigde in december 1916 een

wet af, genaamd `Gesetz uber den vaterl~ndischen Hilfsdienst', welke tot doel

had, het hele Duitse volk voor de totale oorlog te mobiliseren.
Tegenover een aantal minder prettige regelingen, die gezien de oorlogs-

omstandigheden ook door de vakbeweging acceptabel geacht werden, stond
een aantal progressieve bepalingen, die bij alle bedrijven die in het kader

van de vaderlandse hulpdienst werkzaam waren, het einde inluidden van

de `einseitige Fabrikherrschaft' der werkgevers. Voorgeschreven werden per-
manente arbeiderscommissies, waarvan de leden gekozen moesten worden
bij directe en geheime stemming. Op soortgelijke wijze werden beambten-
commissies ingesteld. Evenals in de `Berggesetznovelle' van 1905 werd be-

paald, dat de arbeiderscommissie tot taak had, de goede verstandhouding
tussen de arbeiders onderling en de arbeiders en de werkgever te bevorderen,
en bij wensen en klachten te bemiddelen. Bovendien werd voorgeschreven,
dat de arbeiderscommissie op verzoek van één vierde der leden moest worden

bijeengeroepen, en dat het gewenste onderwerp van beraad op de agenda
moest worden geplaatst. Maar wellicht belangrijker nog dan dit alles was de
bepaling, dat de arbeidersvertegenwoordiging bij geschillen over lonen en

arbeidsvoorwaarden de omstreden kwesties kon voorleggen aan een arbitrage-

commissie, die onder voorzitterschap van een gemachtigde van het Ministerie

van Oorlog paritair uit drie werkgevers- en drie werknemersleden was samen-
gesteld. De invloed hiervan was moeilijk te overschatten: voor het eerst in de

geschiedenis was de alleenheerschappij der werkgevers doorbroken, en ver-

vangen door een volledig tweezijdig beste1.88 Terecht merkt Shuchman dan

ook op: `... its pathbreaking significance should not be underestimated. By
making the plant committees mandatory in almost all industrial and busi-

ness establishments, the Auxiliary Service Act not only went beyond the State

Laws which applied only to mining enterprises, but also made possible the

experience with committees which, without doubt, contributed to the strength

of the demand for works councils in the immediate post-war years'.as

De volgende stap naar een grotere medezeggenschap werd min of ineer voor-

bereid door de gebeurtenissen rond de novemberrevolutie van 1918, die o.a.

88. Vergelijk hiertce: H. ,jr. Tiut~bng, o.c., pp. 511-512, alsmede 0. Neuloh, o.c., p. 103.
89. A. Shuchman, o.c., p. 20.
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alom de opkomst te zien gaf van de soldaten- en arbeidersraden. Deze
hadden op de eerste plaats een politieke taak, doch trokken geleidelijk aan
ook economische functies tot zich. Van een bepaald vooropgezet plan was
daarbij, ondanks de omvang van hun activiteiten, geen sprake. Hirsch-Weber
stelt ondubbelzinnig vast: `Es gab 1918 keine R~te-`Theorie'. RSte aller Art
waren spontan entstanden; ihre Anhánger hatten kein klares und einheit-
liches Programm.'90 Regering en vakbeweging verzetten zich tegen de poli-
tieke invloed van de raden, maar moesten deze op economisch gebied de
vrije teugel laten.

Op de diepere zin van de novemberrevolutie van 1918 kan hier niet nader
worden ingegaan; wel moet erop gewezen worden, dat zij niet de triomf be-
tekende van marxistische stromingen, maar de afkeer aan het licht bracht
die een steeds groeiende oppositie koesterde tegen het tot dan toe gevoerde
beleid :`Nicht der Marxismus siegte in Deutschland', schreef Leopold aon Wiese
reeds in 1921, `sondern die Oppositionspartei ubernahm die Leitung eines
Staates, dessen altes Herrschaftssystem - wieder aus aussenpolitischen Ur-
sachen - zusammengebrochen war.'sl Gesteld voor de vraag, of Duitsland
een radenrepubliek of een parlementaire democratie zou worden, besloot
men tot het laatste, doch de radengedachte bleef vooral economisch levendig
door de daaruit voortkomende idealen van een `Wirtschaftsdemokratie'.aa

Deze `Wirtschaftsdemokratie' richtte zich aanvankelijk niet zozeer op de
situatie in de bedrijven zelF, als wel op het niveau daarboven. `Es kann nicht
geleugnet werden, dass die Forderungen der gewerkschaftlich organisierten
Arbeiterschaft nach dem ersten Weltkriege dahin gingen, das Schwergewicht
auf ein uberbetriebliches Mitbestimmungsrecht zu legen; es wurde also in
erster Linie eine institutionell gesicherte Mitwirkung der Arbeiterschaft an
allen Massnahmen einer staatlichen oder sonstwie 8ffentlichen Wirtschafts-
lenkung verlangt', constateert Lamberty.9s

Toch is het, ten behoeve van een duidelijk inzicht in de latere ontwikkeling
der `innenbetriebliche' medezeggenschap van belang, de weerslag in de wet-
geving van de op deze `Wirtschaftsdemokratie' gerichte strevingen nader te on-
derzoeken. Deze werd immers, zoals Hirsch-Weber op een andere plaats betoogt,
door de sociaaldemocraten en de vrije vakbeweging beschouwd als een middel,
om democratie en socialisme te verwezenlijken: `Der als ungenugend empfun-
denen `formalen' Demokratie, die die Revolution gebracht hatte, sollte ein

90. W. Hissch-Weber, o.c., p. 76.
91. L. von Wiese, Einfiihrung in die Sozialpolitik, Leipzig 1921, p. 113. Cit. bij E. Potthoff,
o.c., p. 7.
92. Op het begrip `Wirtschaftsdemokratie', afkomstig van de socialistische `Fabian society',
kunnen we hier niet nader ingaan. Men zie o.a.: M. Beck, Wirtschaftsdemokratie, Winterthur
1962, p. 17 e.v., alsmede: H. D. Ostlieb, Der Kampf um Wirtschaftsdemokratie und Mit-
bestimmung, in: L. Alwens e.a., Wege zum sozialen Frieden. Beitráge zur Mitbestimmung und
sozialen Partnerschaft in der Wirtschaft, Stuttgart~Diisseldorf 1954, pp. 9-35.
93. H. D. Lamberty, Die Mitbestimmung in der Montanindustrie (als Beitrag zur Lósung der
sozialen Frage), Kbla 1957, p. 33.
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`Inhalt' gegeben werden.'s} Daarbij wordt - merkwaardige omkeer van vroeg
marxistische opvattingen - het verwezenlijken van deze democratie niet meer
strijdig geacht met het einddoel: de overwinning van het kapitalisme: `Die
Wirtschaftsdemokratie hingegen wird dem Arbeitnehmer die gleichen Rech-
te geben wie dem Arbeitgeber, dadurch schon ein Stuck Sozialismus verwirk-
lichen, vor allem aber die Ansatzpunkte bieten, von denen aus der Kapitalis-
mus bewusst uberwunden werden kann.'s5

De gedachten van deze `Wirtschaftsdemokratie' komen wel het duidelijkste
tot uiting in artikel 165 van de Grondwet van de Republiek van Weimar, de
zgn. `Weimarer Verfassung' van 11 augustus 1919. Dit artikel stoelde vrijwel
geheel op het voorstel van de partijbijeenkomst der socialisten enkele maanden
voordien, en op het ontwerp van het tweede congres van de arbeiders-, boeren-
en soldatenraden inapril van dat jaar.9ó Wij geven dit artikel hierbij onver-
kort weer, omdat het in zekere zin het onmiddellijke uitgangspunt is van de
latere codeterminatiewetgeving.

`Die Arbeiter und Angestellten', zo luidde het, `sind dazu berufen, gleich-
berechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn-
und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwick-
lung der produktiven Kr~fte mitzuwirken. Die beiderseitigen Organisationen
und ihre Vereinbarungen werden anerkannt. Die Arbeiter und Angestellten
erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen ge-
setzliche Vertretungen in Betriebsarbeiterráten sowie in nach Wirtschaftsge-
bieten gegliederten Bezirksarbeiterr~ten und in einem Reichsarbeiterrat.

Die Bezirksarbeiterr~te und der Reichsarbeiterrat treten zur Erfiillung
der gesamten wirtschaftlichen Aufgaben und zur Mitwirkung bei der Aus-
fuhrung der Sozialisierungsgesetze mit den Vertretungen der Unternehmer
und sonst beteiligter Volkskreise zu Bezirkswirtschaftsri;ten und zu einem
Reichswirtschaftsrat zusammen. Die Bezirkswirtschaftsri;te und der Reichs-
wirtschaftsrat sind so zu gestalten, dass alle wichtigen Berufsgruppen entsprechend
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung darin vertreten sind.

Sozialpolitische und wirtschaftspolitische Gesetzentwurfe von grundlegender
Bedeutung sollen von der Reichsregierung vor ihrer Einbringung dem Reichs-
wirtschaftsrat zur Begutachtung vorgelegt werden. Der Reichswirtschaftsrat
hat das Recht, selbst solche Gesetzesvorlagen zu beantragen. Stimmt ihnen
die Reichsregierung nicht zu, so hat sie trotzdem die Vorlage unter Darlegung
ihres Standpunkts beim Reichstag einzubringen. Der Reichswirtschaftsrat
kann die Vorlage durch eines seiner Mitglieder vor dem Reichstag vertreten
lassen.

Den Arbeiter- und Wirtschaftsr~ten k6nnen auf den ihnen iiberwiesenen
Gebieten Kontroll- und Verwaltungsbefugnisse ubertragen werden. Auf-

94. W. Hirsch-Weber, o.c., p. 78.
95. Ibidem. Dit hangt samen met de vermenging van `fabiaanse' elementen met de marxistische.
Zie: M. Beck, o.c., p. 32.
96. E. Potthoff, o.c., p. 8.
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bau und Aufgabe der Arbeiter- und Wirtschaftsr~te sowie ihr Verh~ltnis zu
anderen sozialen Selbstverwaltungskórpern zu regeln, ist ausschliesslich Sache
des Reichs'.87

Ter uitvoering van dit grondwetartikel werd op 4 februari 1920 het `Betriebs-
rátegesetz' afgekondigd, dat op 15 februari 1922 werd aangevuld door een
`Gesetz uber die Entsendung von Betriebsratmitgliedern in den Aufsichts-
rat'. In eerstgenoemde wet werd bepaald, dat Betriebsrí;te moesten worden
opgericht in alle bedrijven, die in de regel minstens twintig arbeiders tewerk-
stelden, en wel `zur Wahrnehmung der gemeinsamen wirtschaftlichen Inte-
ressen der Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellten) dem Arbeitgeber ge-
geniiber und zur Unterstiitzung des Arbeitgebers in der Erfiillung der Be-
triebszwecke'.98 De tweede wet bepaalde, dat twee leden van de Betriebsrat
moesten zitting nemen in de Aufsichtsrat, wanneer er op grond van de statu-
ten o.d. meer dan drie commissarissen konden worden gekozen c.q. wanneer
zowel beambten als arbeiders in de Betriebsrat vertegenwoordigd waren.99
In alle andere gevallen kwam slechts één lid in aanmerking voor `Entsendung'.
Dit stelde niet zoveel voor als men oppervlakkig zou menen: deze arbeiders-
vertegenwoordigers werden `aanvullend' gedelegeerd naar de Aufsichtsrat
en zij bezaten daarin geen stemrecht.

Het in de grondwet van Weimar en in de genoemde uitvoeringwetten voor-
ziene radensysteem werd slechts gedeeltelijk in de praktijk van alle dag toege-
past. De beoordelingen van de bereikte resultaten lopen nogal uiteen. In een
door het W.W.I. (`Wirtschaftswissenschaftliche Institut der Gewerkschaften')
uitgegeven brochure wordt gesteld, dat aan de onderste trap van dit sys-
teem, d.w.z. het instituut van de Betriebsr~te, enig succes beschoren was.loo
Neuloh daarentegen toont zich slechts - zij het gematigd - optimistisch over
de gevolgen op het supra-industriële niveau en meent, dat de `Binnenstruktur'
van het bedrijf ondanks de wettelijke invoering van de Betriebsr~te in wezen
onveranderd bleef: `Die deutliche Machtsverschiebung zwischen den beiden
Sozialpartnern nach 1918 ist mehr eine uberbetriebliche als eine innerbe-
triebliche Angelegenheit'.lol

Bij nader toezien wil het ons voorkomen, dat geen van beide stellingen juist
is, en dat er goede gronden zijn om aan te nemen, dat noch op `uberbetrieb-
liche' noch op `innerbetriebliche Ebene' de praktijk ook maar enigermate
aan de aanvankelijk grote verwachtingen heeft beantwoord. De in de grond-
wet van Weimar voorziene `Bezirksarbeiterr~.te' kwamen niet tot stand; de
provisorische `Reichswirtschaftsrat' bleef voorlopig; de opgerichte gemeen-

97. `Reichsverfassung vom 11. August 1919' (RGBI., p. 1383). Cit. bij O. Neuloh, o.c., p. 279.
98. `Betriebsr~tegesetz vom 4. Februar 1920' (RGBI., p. 147). Cit bij O. Neuloh, o.c., p. 279.
99. `Gesetz iiber die Entsendung ...' enz. (EGBI., p. 209). Cit. bij O. Neuloh, p. 280.
100. Hans-Btickler-Gesellschaft (Hsg), Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Mitbestimmung,
Kóln 1963, p. 16.
101. O. Neuloh, Der neue Betriebsstil, Tiibingen 1960, pp. 9 e.v.
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schapsorganen verdwenen successievelijk. Alleen de Betriebsr~te bleven over,
maar kwamen niet tot werkelijke ontplooiing. Wanneer Potthoff dit vast-
stelt, en de eigenlijke oorzaak van deze mislukking tracht op te sporen,
komt hij tot de bevinding, dat Golo Mann gelíjk had met tespreken van de `on-
echte' revolutie van 1918: `Es blieb der alte Herrschaftsapparat mit seiner
Verwaltung, Justiz, Universit~t, Wirtschaft und Generalit~t erhalten. Die
neuen politischen M~chte mussten mit Beamten, Richtern und Lehrern
arbeiten, die wohl oder ubel ihren Beruf weiter ausubten, ohne jedoch an die
Republik zu glauben.'lo2 Het kan dan ook geen verwondering wekken, dat
in een Westduitse t.v.-documentaire de Weimarer Republiek nog onlangs
werd aangeduid als een `democratie zonder democraten'.1o3

Van de andere kant liepen ook de arbeiders niet warm voor hun pasverwor-
ven medezeggenschapsrechten, vooral niet ten aanzien van de `uberbetriebliche
Mitbestimmung'. Wel werd er binnen de vakverenigingen ijverig over de
`Wirtschaftsdemokratie' gepraat, maar dit vermocht het gevoel van teleur-
stelling niet te overwinnen, dat de mislukking van de revolutie bij de sociaal-
democratische arbeiders had achtergelaten: `Der Glaube an die sozialistische
Revolution und an die Fuhrer war verloren gegangen, verloren war die he-
roische Lebensgemeinschaft, in der man aufgehoben war und Erfullung ge-
funden hatte'.104 Daarnaast dient men te beseffen, dat de rampzalige econo-
mische toestand van het na-oorlogse Duitsland nu niet direct sociale hervor-
mingen in de hand werkte. Gebukt als men ging onder de gevolgen der her-
stelbetalingen, geteisterd als men werd door een massale werkloosheid richtte
ieders aandacht zich op de meest materiële problemen van iedere dag.

Toch is er in dit alles één punt, dat een buitenlandse waarnemer voortdurend
bezighoudt, en dat men in de Duitse litteratuur amper vindt vermeld. Het
is het verbazingwekkende feit, dat het niet strijdig bleek met het Duitse volks-
karakter, om een tot vernietiging van bestaande instellingen leidende re-
volutionaire gezindheid te verenigen met een aan kadaverdiscipline herin-
nerende onderworpenheid. Horné heeft wellicht gelijk, als hij spreektvan:
`Das deutsche Erbiibel, jeglicher Obrigkeit gefiigig zu sein und Freiheits-
rechte an den n~chstbesten Vorgesetzten zu verpf~nden. ..'los De diepste ver-
klaring van dit verschijnsel moet men wellicht zoeken in de haast totale
afwezigheid van een individuele positiebepaling, wellicht mede ten gevolge
van een onvoldoende scholing in democratie: met een catastrofale oorlog
achter de rug accepteerde men feitelijk de vroegere machthebbers, bood men
geen verzet tegen de uitholling van wettelijke bevoegdheden van medezeggen-

102. E. Potthoff, o.c., p. 12. De verwijzing naar C. Mann slaat op diens `Deutsche Geschichte
des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts', Frankfurt a.M., 1959. Men vergelijke ook:
G. Leminsky, Der ArbeitnehmereinAusz in englischen und franzSsischen Unternehmen, Kbin
1965, p. 128.
103. Uitzending van 13 februari 1966.
104. W. Hirsch-Weber, o.c., p. 79.
105. A. HornE, Der beklagte Sieg. Gespráche uber die Mitbestimmung, Villingen 1964, p. 250.
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schap, en betekende zelfs het marcheren achter rode banieren voor velen niet
anders dan een ondergaan in de beschuttende collectiviteit.los

Het grote probleem in het midden van de negentiende eeuw had volgens
Teuteberg bestaan in het feit, dat Duitsland, in tegenstelling tot de andere in-
dustriestaten van West-Europa, eerst een grootduitse staat met alle daarbij
behorende instellingen moest scheppen, en deze tegelijkertijd vrijzinnig-
democratisch moest uitbouwen.io' Vijfenzeventig jaar later zal de onbevoor-
oordeelde toeschouwer vaststellen, dat de eenheid weliswaar voltooid is,
maar dat zij de zelfstandigheid van de individuele burgers op haar altaren
heeft geofFerd.

Vanaf 1924 trekken, ook in het bedrijfsleven, de heersende kringen steeds
grotere bevoegdheden aan zich. Revaluatie, verlenging van arbeidstijd, ra-
tionaliseringsmaatregelen, lock-outs en massale werkloosheid maken zulks
tot een simpele procedure. Dan, zo zegt Neuloh, `degenerieren die innerbetrieb-
lichen Arbeits- und Lebensformen, insbesondere die Bereitschaft der Arbei-
termassen zur Geltendmachung ihrer Rechte und damit auch die Rechte der
Betriebsvertretung'.ioa Juister wellicht is het, vast te stellen, dat deze omstan-
digheden de individuele burger hebben verder gedreven in de richting van
een reeds latent aanwezige collectieve psychose, die luttele jaren later de ver-
bijsterende machtsusurpatie van een duitse Messias zou mogelijk maken.

Hitler's `Machtubernahme' in 1933 leidde reeds spoedig tot de onderdrukking
van de vakorganisaties: hun bureaus werden bezet, hun leiders gearresteerd
of tot emigratie gedwongen. Op 2 mei 1933 nam de `Nationalsozialistische Be-
triebszellenorganisation' (NSBO) die in 1932 reeds 100 000 leden teldeios~
de vrije vakverenigingen over, en legde daarmede de basis voor het `Deutsche
Arbeitsfront'.llo `Dieselbe Furcht, die schon im Kaiserreich einen Teil der Funk-
tion~re beherrscht hatte, erfasste wieder einen Teil der Gewerkschaftssekre-
t~re: die Angst vor der Illegalitíit, vor dem Sturz aus der legalen Arriviert-
heit in das besitzlose Nichts', stelt Stadler onomwonden vast.lil De tot dusverre
in `Tarifvertr~ge' omschreven voorwaarden werden opnieuw geregeld in het
`Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit' van 20 januari 1934. Hierin

106. `Es ist die Tragódie Deutschlands, dass die einzelnen Geschichtsperioden immer so kurzwaren, dass sich die Bev5lkerung Deutschlands niemals in ein Geschichts-, Regierungs- oder
Verwaltungssystem richtig einleben konnte. Ehe das Einleben vollzogen war, kam ein neues
System. Kurze Geschichtsperioden erzeugen nicht gerade demokratische Gesinnung.' Aldus
Hans Cottfuscht, een oude Duitse vakbondsfunctionaris, die jarenlang buiten zijn vaderland
verbleef. H. Gottfurcht, Stellung der Arbeitnehmer in der Wirtschaftspolitik, international
gesehen, in: H. Bayer (Hsg), Stellung der Arbeitnehmer in der modernen Wirtschaftspolitik,
Berlin 1959, p. 51.
107. H. ,~. Teuteberg, o.c., p. 59.
108. O. Neuloh, Der neue Betriebsstil, p. 10.
109. W. Hirsch-Weber, o.e., p. 38.
110. Zie: E. Potthoff, o.c., p. 14.
111. H. Stadter, o.c., p. 56. Deze schrijver spreekt van: `vergebliche Kollaborationsversuche
mit AdolfHitler', en meent dat de vakbonden in dit opzicht een minder ideale rol vervulden
als vaak wordt beweerd.
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stond het `Fuhrerprinzip' voorop: de ondernemer was voortaan de leider van

een personeelsbestand, dat door een plicht van trouw met het bedrijf verbon-
den was. Terwijl de `Betriebsrat' tegenover de ondernemer stond, en derhalve,

naar de indeling van Heckmann, gestalte gaf aan een dualistisch systeem
(`Trennungsprinzip'), was de `Vertrauensrat' - evenals de ondernemingsraad
ten onzent - uitvloeisel van een unistisch stelsel (`Einheitsprinzip') : de onder-
nemer zelf trad als leider van de `Vertrauensrat' op.'ia

Verdere maatregelen volgden: een verbod van staking en lock-out, aanwij-
zing van `Treuh~nder der Arbeit', vaststelling van de lijsten der vertrouwens-
mannen door de bedrijfsleiding samen met de bestuurder van de NSB0.113
Achteraf is gemakkelijk vast te stellen, dat de nationaalsocialistische wereld-
beschouwing - of wat daarvoor moest doorgaan - niets anders te doen had,
dan verder te bouwen op reeds lang bestaande opvattingen over `die Bindung
an den `Fuhrer', den Ingenieur, der damit zum eigentlichen Tr~ger der
menschlichen Ordnung im Betrief wurde' ; opvattingen, waarvan het `Deutsche
Institut fiir technische Arbeitsschulung' (DINTA) in Diisseldorf sedert 1925
de grote promotor was.114

Neuloh vestigt er de aandacht op, dat de periode tussen het begin van de
Hitlerdictatuur en het einde van de tweede wereldoorlog gekenmerkt werd
door een dubbele machtsuitoefening: die van de politieke beweging, die aan-
spraken deed gelden op een totale en absolute heerschappij, en die welke
berustte op het beslissings- en uitvoeringsrecht van de ondernemers. Daarbij
gingen de laatsten ten gevolge van de behoeften van de staat aan allerlei
goederen, mede ten dienste van de oorlog, in het openbare leven een zodanig
belangrijke rol vervullen als vrijwel nooit was voorgekomen.

De gebeurtenissen, welke zich afspeelden in de jaren 1945 en daarna zouden
- wellicht voor het eerst in de geschiedenis van Duitsland - deze macht tot
in de kern vernietigen: `Die Endkatastrophe des Zweiten Weltkrieges zerst6rt
zun~chst die Machtstruktur. .. bis auf den letzten Rest, bringt schwere
Einbruche in das gesamtgesellschaftliche Sozialgefuge und hinterl~sst damit die
Aufgabe einer Neugestalltung aller Ordnungsbereiche.'lls

Minder dan dertig jaar na de ineenstorting van 1918 stond Duitsland
weer voor een nieuw begin. Ditmaal zou het, althans in eerste instantie, de
belangrijkste fout vermijden, die bij de reconstructie na de eerste wereldoorlog
~vas gemaakt: hoe onvolkomen de politieke zuivering ook was, die werd door-
gevoerd, in ieder geval werd, althans in West-Duitsland, de opbouwactiviteit
vanuit de nieuwe centra overwegend door andere mannen met een andere
denkwijze geleid.lle

112. Voor het onderscheid tussen de `unistische' en `dualistische' vorm, zie D. Heckmann,
Die arbeitnehmerischen Mitgestaltungsrechte und ihre Auswirkung auf die volkswirtschaftliche
Produktivit~t, Freiburg (Schw.) 1963, p. 10 en p. 121, alsmede ons hoofdstuk 3, pp. 87 en 89.
113. E. Potthoff, ibidem.
114. E. Miche[, o.c., p. 198-202.
115. O. Neuloh, Der neue Betriebsstil, ibidem.
116. Dit sluit de kans op een hervallen in totalitaire en ondemocratische methoden niet uit.
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Op 8 mei 1945 vond de onvoorwaardelijke overgave plaats van Hitler's `Derde
Rijk'. Op de conferentie van Potsdam van 17 juli tot 2 augustus 1945 werd
besloten tot een dekartelliseringswetgeving, welke begin 1946 werd gevolgd
door plannen voor herstelbetalingen en voor de demontage van bepaalde
industrieën. Met name de laatste maatregelen stieten niet alleen bij de onder-
nemers, maar ook bij de werknemers op felle tegenstand, waarvan vooral
de Betriebsr~te de exponenten vormden.ll' De leden daarvan hadden, als men
Sturmthal mag geloven, tijdens het Hitlerregime ofl'icieus een groot gedeelte
van hun invloed behouden, en thans kwamen, direct na de nederlaag, nieuwe
Betriebsrlite allerwegen op spontane wijze tot stand.lle

Terwijl de geallieerden zowel de zware industrie als de andere bedrijfs-
takken drastisch beperkten in hun wederopbouw, trachtten zij de kolenwin-
ning ten spoedigste op gang te brengen, teneinde het in Europa alom bestaan-
de brandstoftekort zodra mogelijk te lenigen. Dit maakte intensieve wervings-
acties noodzakelijk voor mijnwerkers, wier aantal gedurende het laatste jaar
van de oorlog tot bijna de helft was teruggelopen.ll9

Het is tegen deze economische achtergrond, dat de na-oorlogse ontwikkelin-
gen met betrekking tot de verhouding van werkgevers en werknemers in d e in-
dustrie zich gingen afspelen. In de lente van 1945 was in Londen een brochure
verschenen van de hand van voormalige vakbondsleiders, die voor het natio-
naalsocialistische bewind waren gevlucht. Daarin eisten zij onomwonden een
democratisering van het economische leven :`An Ausarbeitung und Durch-
fuhrung wirtschaftspolitischer Massnahmen nehmen die Gewerkschaften als
unabhángige Vertreter der Arbeitnehmer aktiven Anteil. Sie mussen in den
neu zu schaffenden Organen der staatlichen Wirtschaftsplanung und der
wirtschaftlichen Selbstverwaltung vertreten sein, um aktiv am Aufbau eines
freien, demokratischen Deutschlands mitarbeiten zu kónnen. Gewerkschaften
und Betriebsvertretungen sind an der Leitung grósserer Betriebe zu beteili-
gen.' 1 zo

Nadat in juli 1945 de Franse militaire regering en op 6 en 7 augustus 1945
veldmaarschalk Montgomery en generaal Eisenhower hadden aangekondigd,
dat nieuwe vakbonden mochten worden opgericht, volgde op 14 augustus
de officiële toestemming van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten. `Aller-
dings verhielt sich die Masse der Arbeiter im Anfang ablehnend', merkt
Stadler op. De oorzaak daarvan zal mede gelegen zijn geweest in het feit, dat
de vakorganisaties zich aanvankelijk niet met lonen en arbeidstijden mochten
inlaten.lzl In de vakorganisaties van de Britse bezettingszone kwamen ar-
beidersleiders aan de macht, die als zodanig reeds vóór 1933 waren opgetre-

117. E. Potthoff, o.c., p. 22.
118. Zie: A. Sturmtieal, Workers Councils. A study of workplace organisation on both sides
of the iron curtain, Cambridge (Mass) 1964, p. 54.
119. Zie E. Potthoff, o.c., p. 23.
120. `Die neue deutsche Gewerkschaftsbewegung', London 1945. Cit. bij E. Potthoff, o.c.,
p. 24 e.v.
121. H. Stadter, o.c., p. 63 e.v.
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den, en die nog het schrikbeeld voor ogen hadden van de ineenstorting van de
Duitse democratie in dat jaar: `haunted by the specter of German democracy's
collapse without a fight', zoals Shuchman het plastisch uitdrukt.188

Een van hen, Hans Bóckler, die later als de `Vater der Mitbestimmung'
zal worden aangeduid, zal dan ook naar waarheid verklaren :`Nicht der
Wille zur Macht hat die Gewerkschaften ... bestimmt, eine gleichberech-
tigte Stellung fur die Arbeitnehmer in der Wirtschaft zu fordern, sondern vor
allem die Erkenntnis, dass der politischen Demokratie, soll sie nicht zum zwei-
ten Male zum Nachteil des Volkes und der ganzen Welt missbraucht werden,
die wirtschaftliche Demokratie zur Seite gestellt werden kann.'1~

De geschiedenis van het ontstaan der codeterminatiewetgeving is, dunkt
ons, het beste weergegeven door Spiro, die direct in contact heeft gestaan met
de personen, die daarbij actief betrokken zijn geweest.lz4 Aanvankelijk hadden
de geallieerden alles gedaan om de kolenproduktie weer op gang te brengen.
In de zomer van 1946 ontdekten zij, dat ook de staalproduktie van belang was.
Tegelijkertijd echter wilden ze, ter uitvoering van de dekartellisatie en de
ontmanteling van de industrie, de medewerking zien te verkrijgen van be-
trouwbare Duitsers, daar de oude machthebbers veelal van hun functies ont-
heven waren.

Teneinde deze doeleinden te verwezenlijken werd de North German Iron
and Steel Control de zgn. NISC, opgericht als onderdeel van het Militair
Gezag in de Britse bezettingszone. Deze moest de staalindustrie reorgani-
seren en de produktie weer op gang brengen. Aan het hoofd daarvan werd
W. Harris.-Burland gesteld, die de steun verkreeg van de Duitse voorzitter van
de `Stahltreuhandverwaltung', Dr. H. Dinkelbach, met wie hij vrij toevallig
in contact kwam. Beide zochten en verkregen de medewerking van B~ckler,
die later voorzitter zou worden van de nieuw op te richten Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB).125

Inmiddels was op 10 april 1946 de `Law No. 22' afgekondigd, welke degrond-
slag legde voor de werkzaamheden der Betriebsr~te. Deze wet ging, volgens
Potthoff, in werkelijkheid veel verder, omdat zij in vele gevallen het uitgangs-
punt vormde van onderhandelingen per bedrijf, welke - soms onder de dreiging
met een staking - resulteerden in de toekenning van aanzienlijke codetermi-
natierechten aan de werknemersvertegenwoordigers.l~

Op 24 augustus proclameerde Konrad Adenauer op de Burgplatz in Essen
voor een gehoor van vele duizenden arbeiders de later als zodanig aangeduide
`Essener Leits~tze', waarin het o.a. heette:

122. A. Shuchman, o.c., p. 96.
123. Cit. bij B. Tacke, Arbeitnehmer und Mitbestimmung, in: H. Bayer (Hsg), Stellung der
Arbeitnehmer in der modernen Wirtschaftspolitik, Berlin 1959, p. 166.
124. H. ,jr. Spiro, The politics of German Codetermination, Cambridge (Mass.) 1958, pp. 22-41.
Zie ook: A. Shuchman, o.c., pp. 93-121; E. Potthoff, o.c., pp. 24-45; F. Voigt, o.c., pp. 184-186.
125. Zie: H. ,3. Spiro, o.c., pp. 24 e.v.
126. Zie: E. Potthoff, o.c., p. 31.
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`1. Arbeiter und Angestellte sind nicht Objekte der Wirtschaftst~tigkeit,
sondern ihnen ist ebenso wie den Unternehmern massgebliche und verant-
wortliche Mitwirkung an den wirtschaftspolitischen Entscheidungen un-
serer Zeit zu gew~hren.

2. Die Arbeitnehmer sollen in den jeweils geeigneten Formen an der Gestal-
tung des Betriebslebens in ihren Betrieben mitwirken.

3. Arbeiter, Angestellte, Verbraucher und Unternehmer sind gleichberech-
tigt und gleichverantwortlich an den Einrichtungen zu beteiligen, die zur
Fiihrung der Wirtschaft, zur Lósung der Planungs- und Lenkungsaufgaben
zu schaffen sind'.197

Dan volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. Bij een bijeenkomst van de
`Stahltreuhandverwaltung' in december 1946 verklaarde Bóckler zich bereid
mee te werken aan de reorganisatie van de staalindustrie, mits de Betriebs-

r~te op paritaire basis zouden deelnemen aan het nemen van besluiten en het
dragen van verantwoordelijkheid, terwijlhij tevens voor het eerst suggereerde,
dat de vakorganisaties een directielid zouden aanwijzen, dat op voet van gelijk-
heid met de overige directeuren kwesties van personeelszaken en maatschap-
pelijke zorg zou behandelen.lza

Dinkelbach ging hierop in. Hij werd zelf in een viertal vennootschappen voor-
zitter van de Aufsichtsrat, en tevens zgn. `elfde man'. Voorts waren deze
Aufsichtsr~te samengesteld uit vijf personen, aangewezen door de `Stahl-
treuhandverwaltung' en vijf vertegenwoordigers van de werknemers. In ja-
nuari 1947 werd ook overeenstemming bereikt over de samenstelling van de
directies en de opneming daarin van iemand, die men wilde aanduiden als
`Sozialdirektor' of `Belegschaftsdirektor', doch die enkele maanden nadien
de naam van `Arbeitsdirektor' zou krijgen.129 Op deze wijze ontstond mate-

rieel reeds de situatie, die pas in 1951 in het zgn. Mitbestimmungsgesetz zijn
volledige wettelijke vorm zou vinden.

Verschillende industriëlen, die in de vakorganisaties op hun beurt hun na-
tuurlijke bondgenoten zagen tegen de dreigende ontmanteling van hun fabrie-
ken, betuigden hun instemming met deze regeling. Nadat bepaalde onderne-
mers reeds in 1945 hadden voorgesteld, om de werknemers in hun bedrijven
`verantwortlich mitwirken zu lassen'i~, spraken op 18januari 1947 de voorzitter
van de `Aufsichtsrat' van de `K16cknerWerke AG', dr. ,~arres en de `Vorstand'
van de `Gutehof~nungshiitte Oberhausen AG' zich in principe uit voor de
codeterminatie. Uit de betreffende brief citeren wij :`Schliesslich erkl~ren wir

unsere aufrichtige Bereitwilligkeit, den Belegschaften und den Gewerkschaften
volle Mitwirkungsrechte einzuráumen. Wir wollen uns den Forderungen einer
neuen Zeit nicht verschliessen und stimmen einer Beteiligung auch der Ar-

127. Cit. bij: B. Tacke, o.c., p. 157.
128. Zie: H. ,3. Spiro, o.c., p. 29.
129. Zie: H. ,J. Spiro, o.c., p. 31.
130. H. D. Lamóerty, o.c., p. 37.
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beiterschaft an der Planung und Lenkung sowie an den Aufsichtsorganen
fiir die grossen Erwerbsgesellschaften der Eisen- und Stahlindustrie voll und
ganz zu.'lal

Na uiteenlopende ontwikkelingen in de verschillende Duitse `L~nder'
kwam op 10 november 1948 het `Kontrollratsgesetz 75' tot stand, waardoor de
bestaande concerns werden gedekartelliseerd. In de daardoor ontstane `ent-
flochtene Gesellschaften' werden de toezichtsorganen paritair bezet, en in de
VorstSnde werd een `Arbeitsdirektor' als gelijkberechtigd medelid opgeno-
men.132

Inmiddels hadden de vakverenigingen grote ínvloed verworven. Ondanks een
wat aarzelend begin, omdat hun oprichting overeenkomstig de bepalingen van
het bezettingsrecht van onderaf moest plaatsvinden, hadden de belangrijkste
zich in 1949 aaneengesloten in een machtige federatie, de `Deutsche Ge-
werkschaftsbund' (DGB), tot welks voorzitter BSckler werd gekozen. In april
van dat jaar telden de vakorganisaties reeds meer dan twee miljoen leden;
een jaar later meer dan twee en een half miljoen. In de mijnbouw waren van
de 450 000 werknemers 420 000 werknemers georganiseerd; in de metaalin-
dustrie 650 000 werknemers van de circa één miljoen. De typische combinatie
van een straf georganiseerde eenheid, een hoge organisatiegraad en het werk-
zaam zijn in economische sleutelindustrieën hadden een enorme politieke
macht tot resultaat.l~ Dit had te meer betekenis, omdat de politieke partijen
zelfonder voortdurende controle van de bezettingsmachten stonden, het open-
baar bestuur althans indirect door geallieerde functionarissen werd uitge-
oefend, en de werkgeversverenigingen op economísch en sociaal terrein niet
werden toegelaten of niet van de grond konden komen.i34

De DGB gaf in een memorandum van 22 mei 1950 uitdrukking aan zijn
opvattingen over de nieuwe ordening van het economische leven en nam daar-
in een desbetreffend wetsontwerp op. In juli 1950 begonnen onderhandelingen
met de werkgevers, die inmiddels wat waren teruggekomen op hun aanvan-
kelijke bereidwilligheid en slechts genegen waren met een medebeslissingsrecht
op personeels- en sociaal gebied in te stemmen. Nadat deze onderhandelingen
ondanks een veelbelovend begin vastliepen, verklaarden de vakbonden, dat zij
besloten waren, ter verwezenlijking van de codeterminatie der werknemers
in de industrie` gewerkschaftliche Kampfmittel' toe te passen. Deze dramatische
ontwikkeling bereikte snel een climax, toen de gehele ijzer- en staalprodu-
cerende industrie, alsmede de `Industriegewerkschaft Metall' en de hele mijn-
industrie besloten, met ingang van 1 februari 1951 te gaan staken, als vóór
die datum geen codeterminatiewetgeving tot stand was gekomen.

131. B. Tacke, o.c., p. 156.
132. Zie: B. Tacke, o.c., p. 159; eveneens: H. D. Lamberty ,o.c., p. 38.
133. Zie o.a.: W. Hirsch-Weber, o.c., p. 51.
134. 0. Neuloh, Der neue Betriebsstil, p. 10.
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Nadat op 11 januari 1951 een gesprek plaats had tussen bondskanselier
Adenauer en B6ckler, werd de rest van deze maand benut voor onderhandelin-
gen tussen werkgevers en werknemers, waarbij de bondskanselier telkens
bemiddelend moest ingrijpen. Tenslotte werd overeenstemming bereikt. Op
30 januari kondigde Bóckler in een historische radiorede aan, dat de stakings-
parolen waren ingetrokken. Op 10 mei 1951 werd het zgn. Mitbestimmungs-
gesetz aangenomen en op 21 mei d.a.v. afgekondigd. Het had slechts betrek-
king op de ondernemingen, behorende tot de mijnbouw en de ijzer- en staal-
producerende industrie. Hiermede was het voorlopige hoogtepunt in de co-
determinatiewetgevingbereikt.` Die Verabschiedung dieses Gesetzes durch den
deutschen Bundestag bedeutete den vorl~ufigen Abschluss der Gesetzgebungs-
linie zur Mitbestimmung', stelt Neuloh terecht vast.13s Inderdaad gingen de vol-
gende wetten, welker ontstaan wij bij de bespreking daarvan in het volgende
hoofdstuk zullen vermelden, in hun betekenis veel minder ver.13s

Het is niet te vermetel te veronderstellen, dat de opgaande lijn, zij het nog on-
zichtbaar voor de buitenwereld, onderbroken werd op het moment, dat
Bi;ckler, de `Vader der Codeterminatie', op 16 februari 1951 in de universi-
teitskliniekteKeulenaaneenhartinfarctoverleed. `Inihm', zo zegt Pirker, `waren
alle St~rken, aber auch alle Schw~chen des deutschen Arbeiterfuhrers ver-
einigt.'137 Geen van zijn opvolgers zou, ondanks steeds verdergaande eisen,
méér tot stand kunnen brengen met betrekking tot de codeterminatie dan hij
had gerealiseerd.13a

135. O. Neuloh, Die deutsche Betriebsverfassung enz., p. 115.
136. Zie in dit verband: B. Tacke, o.c., pp. 155-169; en uitvoeriger: Th. Pirker, Die blinde
Macht. Die Gewerkschaftsbewegung in West-Deutschland, dl. I, Munchen 1960, pp. 147-199
137. Th. Pirker, o.c., p. 202. Zie over Bóckler o.a. het piëteitvolle artikel: `Hans Bóckler, Ge-
werkschaftler und Staatsmann', in: Das Mitbestimmungsgesprïch 2(1965), p. 22.
138. Zie over deze geschiedenis ook het belangwekkende artikel van H. P. Seelhorst, `Alle
Lesungen unter Streikdrohung. Historische Ruckblende auf die Einfuhrung der Mitbestim-
mung bei Kohle und Stahl', in: Industriekurier 22 januari 1966.
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III. Rechtssysteem

Wanneer wij ons bezinnen op de ontwikkelingsgang van de Duitse medezeg-
genschap in onderneming en bedrijf, lijkt de conclusie gewettigd, dat bij onze
oosterburen vele factoren ertoe geleid hebben, dat niet alleen eerder maar ook
op groter schaal dan bij ons bepaalde elementen van de codeterminatie in
de wetgeving werden opgenomen. De medezeggenschap van de werknemers in
de onderneming immers vindt in Nederland haar juridische grondslag in de
van 1950 daterende Wet op de ondernemingsraden, en zonder nu bepaalde-
lijk met Hamlet te constateren `the rest is silence', moet men toch in alle ob-
jectiviteit vaststellen, dat deze niet van sancties voorziene wet slechts voorziet
in zekere codeliberatierechten en dat daarin van enige codeterminatie nog
geen sprake is.l

Bij de behandeling van het rechtssysteem met betrekking tot ons onderwerp
zullen wij enerzijds de grenzen van de strikte medezeggenschapswetgeving wat
moeten overschrijden en ons anderzijds binnen het kader daarvan enkele
beperkingen moeten opleggen. Deze overschrijding lijkt ons verantwoord, in
zoverre de medezeggenschapswetten betrekking hebben op of verwijzen naar
bepaalde regelingen, welke vervat zijn in het Duitse handelsrecht, inzonder-
heid waar dit betrekking heeft op de `Aktiengesellschaften' (AG's), de `Ge-
sellschaften mit beschr~nkter Haftung' (GmbH's) en de `Kommanditgesell-
schaften auf Aktien' (KGA's). Het is om deze reden, dat wij in de eerste
paragraaf van dit hoofdstuk enkele aspecten daarvan zullen bespreken.

Daarnaast lijkt ons een dubbele beperking geboden, en wel vooreerst in
deze zin, dat wij ons uitsluitend zullen bezig houden met die facetten, welke
van belang zijn voor de situatie in de Westduitse particuliere ondernemingen,
zodat de medezeggenschap met betrekking tot het overheidspersoneel - gere-
geld in het `Personalvertretungsgesetz' - buiten beschouwing zal blijven.

Vervolgens zullen wij van de eigenlijke medezeggenschapswetgeving slechts
die onderdelen behandelen, die voor deze medezeggenschap hetzij rechtstreeks

1. Zie in dit verband: H. G. Schachtschabel, Die gewerkschaftliche Forderung nach Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer auf uberbetrieblicher Ebene und ihre Vereinbarkeit mit anderen
Konzeptionen, in: A. F. Napp-7inn u. H. G. Schachtschabel, Zur Theorie und Praxis der Mit-
bestimmung, Dl. II, Berlin 1964, p. 160, waar deze erop wijst, dat in Duitsland na de tweede
wereldoorlog `die uberbetriebliche Mitbestimmung zugunsten der betrieblichen Mitbestim-
mung vor allem programmatisch nachgeordnet worden ist'.
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hetzij zijdelings van betekenis zijn. Men mag n.l. niet uit het oog verliezen,
dat met name het `Betriebsverfassungsgesetz' (BVG) een veel wijdere strekking
heeft, en ook regelend optreedt op gebieden, die met de medezeggenschap of
althans met de codeterminatie niet of nauwelijks in verband staan.

Voor dit gehele hoofdstuk geldt overigens, dat op de betreffende materie
niet verder zal worden ingegaan, als voor een goed begrip van de Duitse
medezeggenschap noodzakelijk is. Het ware niet alleen vermetel, maar ook
ondoelmatig, ernaar te streven, om deze beschouwingen een professioneel-
juridisch karakter te geven. Hiertegen verzetten zich zowel de ingewikkeld-
heid en de uitgebreidheid van de wetgeving, alsook de veelvuldigheid van
daarover bij deskundigen bestaande opvattingen. Een verhandeling als de
onderhavige mag slechts tot doel hebben, enig reliëf te geven aan de voornaam-
ste bepalingen van het te bespreken rechtssysteem. Dit doel kan alleen worden
bereikt, wanneer men vermijdt een toestand teweeg te brengen, waarin men,
volgens een goed-nederlandse zegswïjze, door de bomen het bos niet meer kan
zien.

Tenslotte dienen wij ons te hoeden voor de misvatting, dat wij, na een in-
zicht te hebben verkregen in een aantal wetsbepalingen betreffende de mede-
zeggenschap, ons uitsluitend op grond daarvan een beeld kunnen vormen van
de feitelijke situatie. Zelfs bij bepalingen van dwingend recht blijkt de over-
eenstemming tussen norm en werkelijkheid dikwerf afwezig te zijn. Voigt, die
vooral aandacht heeft besteed aan de economische effecten van de mede-
zeggenschap, geeft blijk, zich van dit hiaat tussen voorschrift en werkelijkheid
volledig bewust te zijn, waar hij opmerkt: `Wollen wir nicht die juristische
Problematik untersuchen, sondern die volkswirtschaftlichen Auswirkungen
der Mitbestimmung, so mussen wir von den tats~chlichen Auswirkungen der
Mitbestimmung ausgehen, ohne Rucksicht darauf, wie weit die rechtliche
Regelung ausgefullt wird oder nicht. Die juristische Mitentscheidung ver-
schiedenartiger Rechtspositionen verblasst, soweit die Rechte gleiche tat-
s~chliche ókonomische Auswirkungen zeigen.'1 Ook voor de medezeggenschap
geldt, dat de praktijk, hetzij in positieve hetzij in negatieve zin, vaak afwijkt
van de leer. Dat neemt niet weg, dat juist ten behoeve van een nauwkeurige
plaatsbepaling de kennismaking met deze leer niet achterwege mag blijven.

1. Bepalingen van het ondernemingsrecht

Een behandeling van het Duitse ondernemingsrecht is binnen het raam van
deze studie slechts verantwoord, in zoverre de medezeggenschapswetgeving
uitdrukkelijk daarnaar verwijst. Deze wetgeving zullen wij in de twee vol-

2. F. Yoigt, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmungen. Eine Analysc
der Einwirkungen der Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland auf die Unter-nehmensfuhrung, in: F. Yoigt und W. Weddigen, Zur Theorie und Praxis der Mitbestimmung,
Ier Bd, Berlin 1962, p. 101.
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gende paragrafen expliciet bespreken; op dit moment moge volstaan wor-
den met de constatering, dat zij hoofdzakelijk vervat ligt in drie wetten
met derzelver uitvoeringsbepalingen : het `Mitbestimmungsgesetz' van 21 mei
1951, het `Betriebsverfassungsgesetz' van 11 oktober 1952 en het `Mitbestim-
mungsergí;nzungsgesetz' van 7 augustus 1956. Wij zullen deze wetten voor-
taan aanduiden met de respectievelijke afkortingen :`MBG', `BVG' en `MBEG'.
Het MBG nu is van toepassing op bepaalde AG's, GmbH's en `bergrechtliche
Gewerkschaften mit eigener Rechtspersónlichkeit'3; het BVG verwijst aanvan-
kelijk naar `Betrieben' zonder verdere omschrijving4, doch noemt in verband
met de samenstelling van de Aufsichtsrat de AG's en de KGA's5; het MBEG
tenslotte heeft betrekking op de zgn. `herrschende Unternehmen' in de rechts-
vorm van een AG, een GmbH of een `bergrechtliche Gesellschaft' als boven
aangeduid.g Het ligt derhalve in de rede, om ons nader te oriënteren omtrent
de inhoud van de wetgeving, die deze juridische eenheden beheerst, en die
vooral wordt aangetroffen in het Aktiengesetz (AktG), het GmbH.-Gesetz
(GmbHG) en - zij het in geringere mate - in het `Allgemeine Berggesetz'
(ABG) .

a. Aktiengesetz

Overal waar de medezeggenschapswetgeving verwijst naar het AktG bedoelt
zij daarmede oorspronkelijk het `Gesetz uber Aktiengesellschaften und Kom-
manditgesellschaften auf Aktien' van 30 januari 1937, zoals dit nadien bij
verschillende gelegenheden is gewijzigd. Een geheel andere situatie is echter
recentelijk ingetreden door het feit, dat op 6 september 1965 een nieuw `Ak-
tiengesetz' is afgekondigd, dat op 1 januari 1966 vrijwel volledig van kracht
is geworden, en dat een principiële hervorming behelst van het op het oude
AktG berustende recht van de AG en de KGA.' Dit nieuwe Aktiengesetz, zo
zegt Hefermehl, `baut auf den bew~hrten Einrichtungen des bisherigen Rechts
auf, passt sie jedoch den wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Erfordernis-
sen der heutigen Zeit an.'e Hoewel de oude wet zeker nog reden van bestaan
had - immers :'. ..(man) kann. .. nicht sagen, dass es nach den Ereignissen

3. MBG ~ 1 sub 2.
4. O.a. in BVG ~ 1.
5. BVG ~ 76 sub 1.
6. MBEG ~ 1 sub 1.
7. Vergelijk hiertoe: W. Hefermehl, Aktiengesetz-GmbH-Gesetz mit Einfuhrungsgesetz, Text-
ausgabe mit ausfuhrlichem Sachregister und einer Einfuhrung, Munchen 1965, p. 10; alsmede
W. Obermiiller, W. Werner, K. Winden, Aktiengesetz 1965, I, Erláuterung mit praktischen
Hinweisen; II, Textausgabe mit Einfuhrungsgesetz, Stuttgart 1965. Het `Ledenbulletin' van
het Verbond van Nederlandse Werknemers heeft in de afleveringen 13 (1 juli 1965), 14 (15 juli
1965) en 16 (12 augustus 1965) een artikel overgenomen uit `Blick durch die Wirtschaft'
van 26 mei 1965, dat een samenvatting behelst van de `Aktienrechtsreform'.
8. W. Hefirnuhl, o.c., ibid.

68



BEPALINGEN VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

des Jahres 1945 seine Existenzberechtigung verloren h~tte'.a - heeft de wet-
gever toch besloten, het Duitse `Aktienrecht' te hervormen, op grond van
de belangrijke veranderingen welke gedurende de laatste decennia in het
economische en maatschappelijke leven zijn opgetreden. Een van de belang-
rijkste doeleinden, welke de Bondsregering met het nieuwe AktG heeft na-
gestreefd, is dan ook gelegen in het stimuleren van de bezitsvorming, waartoe
een popularisering van aandelenbezit een der meest geëigende middelen
vormt. Om deze reden heeft men de aandeelhoudersrechten belangrijk
verruimd, zonder daarmede echter de belangen van de onderneming aan te
tasten.ia Daarnaast heeft de nieuwe wet bewust rekening gehouden met de
veel voorkomende concentraties van AG's in concernverband, en voor het
eerst in de geschiedenis een regeling getroffen voor het recht der `verbonden
ondernemingen'.11

Waar de overige wetgeving - en daarmede ook die van de medezeggen-
schap -, niet kan worden gezien los van de bepalingen van het Aktienrecht, ligt
het voor de hand te veronderstellen, dat de wetgever onverwijld maatregelen
heeft genomen om misverstanden en onzekerheden, welke zouden kunnen
voortvloeien uit de afkondiging van een nieuw Aktiengesetz, te voorkomen.
Dit is dan ook het geval: inderdaad heeft men alle bezwaren die zich in dit
opzicht zouden kunnen voordoen, volledig ondervangen door de gelijktij-
dige afkondiging van het `Einfuhrungsgesetz zum Aktiengesetz'. Deze wet
stelt niet alleen het Aktiengesetz 1937 - met inachtneming van enkele over-
gangsregelingen - buiten werking, maar bepaalt tevens :`Wo in anderen ge-
setzlichen Vorschriften auf die aufgehobenen Vorschriften. .. verwiesen ist,
treten, soweit nichts anderes bestimmt ist, die entsprechenden Vorschriften
des Aktiengesetzes an ihrer Stelle'. Ten aanzien van sommige met name ge-
noemde wetten zijn voorts afzonderlijke bepalingen opgenomen. Dit is ook
geschied met betrekking tot de `Mitbestimmungsgesetze'. Tevens zijn bepa-
lingen opgenomen over de GmbH's en de `bergrechtliche Gewerkschaften'
die op grond van het BVG een Aufsichtsrat moeten vormen.12

De nieuwe wet, die niet minder dan 410 paragrafen bevat, bestaat uit vijf
boeken, die ieder weer zijn samengesteld uit een aantal delen. De meeste
delen op hun beurt zijn gesplitst in hoofdstukken en deze weer tamelijk veel-
vuldig in onderhoofdstukken. Van dit zowel wat omvang als wat inhoud be-
treft indrukwekkende werkstuk, welks eerste ontwerp van 1958 dateert en
waaraan een enorme voorbereiding is voorafgegaan13, zijn voor ons doel voor-
al van belang de hoofdstukken 1, 2 en 4 van het vierde deel van het eerste
boek, die de `Vorstand' en de `Aufsichtsrat' behandelen,;alsmede enkele be-
palingen uit het tweede boek, die de KGA betreffen. '

9. W. Obermiiller e.a., o.e., I, p. 25.
10. Zie: W. Obermiiller e.a., o.c., ibid.
i l. W. Hefirmehl, o.e., ibid.
12. EGAktG. ~ 29 sub 2, alsmede ~ 40.
13. Zie hiervoor: W. Obermiiller e.a., o.c., I., p. 21 en 26.
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De Vorstand draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de leiding van

de vennootschap. Hij kan uit één of ineer leden bestaan, doch moet bij vennoot-

schappen met een grondkapitaal van meer dan 3 miljoen DM tenminste twee
leden tellen, tenzij de statuten anders bepalen. ', De voorschriften van het
MBG over de aanstelling van een Arbeitsdirektor blijven echter onaan-
getast.ia; !,

Wanneér de Vorstand uit meerdere personen is samengesteld, zijn al zijn

leden slechts gezamenlijk bevoegd tot de leiding van de onderneming. Welis-

waar kunnen in de statuten of het reglement (`Gesch~ftsordnung') afwijkende
voorzieningen worden opgenomen, maar dan mag niet bepaald worden, dat
een of ineer leden van de Vorstand bij interne verschillen van opvatting be-

slissingen treffen tegen de meerderheid in. De Vorstand is bevoegd, zichzel~

een reglement te geven, tenzij de statuten deze taak hebben opgedragen aan
de Aufsichtsrat of tenzij de Aufsichtsrat een reglement voor de Vorstand op-
stelt.lb

De leden van de Vorstand worden door de Aufsichtsrat voor ten hoogste
vijf jaar benoemd. Een herbenoeming of verlenging van de ambtsperiode is,
telkens voor een termijn van ten hoogste vijf jaar, toegestaan. Wanneer meer-
dere personen worden aangewezen als leden van de Vorstand, kan de Auf-
sichtsrat een der leden tot voorzitter benoemen. De Aufsichtsrat is gerechtigd
een aanstelling tot lid van de Vorstand en de benoeming tot voorzitter daar-

van in te trekken, als daartoe een zwaarwichtige reden aanwezig is. Als zo-
danig worden o.a. beschouwd: ernstig plichtsverzuim, ongeschiktheid tot
het behoorlijk leiden der vennootschap, of een op zakelijke gronden berusten-
de motie van wantrouwen van de algemene vergadering van aandeelhouders
(`Hauptversammlung')., Ook hier weer blijven de voorschriften van het MBG
betreffende de noodzaak van een bijzondere meerderheid bij een Aufsichts-
rat-besluit over de aanstelling of het ontslag van een Arbeitsdirektor volledig
van toepassing.ls

Op regelmatige tijden, maar tenminste eenmaal per jaar, moet de Vorstand

aan de Aufsichtsrat verslag uitbrengen over de te volgen handelspolitiek en
over andere problemen van het toekomstige ondernemingsbeleid; over de
rentabiliteit van de onderneming en inzonderheid over die van het eigen ver-

mogen; over de commerciële gang van zaken, met name betreffende de omzet

en de toestand van de vennootschap; en tenslotte over transacties, die voor de
rentabiliteit of de liquiditeit van de vennootschap van grote betekenis kunnen
zijn. Daarnaast kan de Aufsichtsrat te allen tijde uitsluitsel vorderen over
aangelegenheden van de vennootschap, haar juridische en commerciële be-

trekkingen met verbonden ondernemingen en over zakelijke ontwikkelingen

14. AktG ~ 76.
15. AktG ~ 77.
16. AktG ~ 84.
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bij deze ondernemingen, welke de situatie van de vennootschap in belangrijke

mate kunnen beïnvloeden. Ook een enkel lid van de Aufsichtsrat kan opdracht
geven tot het uitbrengen van een verslag, mits dit aan de gehele Aufsichtsrat
wordt gericht. ~1~eigert de Vorstand dit verslag te verstrekken, dan kan de be-
treffende opdracht slechts doorgezet worden, als een tweede lid van de Auf-

sichtsrat deze steunt. Ieder lid van de Aufsichtsrat heeft het recht van deze
verslagen kennis te nemen. Als zij schriftelijk worden uitgebracht, moeten zij

- behoudens een andersluidend besluit van de Aufsichtsrat - aan elk lid
daarvan worden overhandigd."

Ten aanzien van de positie van de leden van de Vorstand is tenslotte van

belang, dat zij uitdrukkelijk gehouden zijn, bij de uitoefening van hun functie

de zorgvuldigheid `eines ordentlichen und gewissenhaften Gesch~ftsleiters'
aan te wenden, en dat zij, wanneer zij zich aan plichtsverzuim schuldig maken,
als `Gesamtschuldner' tot vergoeding van de daaruit voor de vennootschap

ontstane schade gehouden zijn. Dit gaat zover, dat zij een positieve bewijslast
hebben: in gevallen, waarin betwijfeld wordt, of zij de voor eschreven zorg-
vuldigheid wel hebben betracht, rust de bewijslast op hen.'g~Een soortgelijke
aansprakelijkheid treft - het zij hier reeds opgemerkt - de leden van de
Aufsichtsrat.~ `Wenn streitig ist, ob die Verwaltungsmitglieder ihre Sorg-
faltspflichten verletzt haben, so trifft diese die Beweislast, d.h. sie haben
nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Gesch~ftsleiters angewandt haben', meent Obermuller.la

Zonder dat wij hierop thans nader ingaan zal het nu al duidelijk zijn, dat

deze aansprakelijkheid zwaar kan wegen, ook voor de werknemersleden die
ingevolge de codeterminatiewetgeving deel uitmaken van Aufsichtsrat en
Vorstand. Met name de Arbeitsdirektor wordt hiermede voortdurend ge-
confronteerd. Immers, evenals de andere directieleden is deze niet alleen
aansprakelijk voor zijn eigen gedragingen, maar ook voor de handel-
wijze van zijn mededirecteuren: `Der Arbeitsdirektor haftet ... der Ge-
sellschaft, selbst wenn die Gesch~fte des Vorstandes unter die Mitglieder
verteilt sind, ausser fur das Verschulden im eigenen Ressort auch fur das
Verschulden der anderen Vorstandsmitglieder, soweit er sie nicht pflicht-
gem~ss uberwacht.' 20 ; Dit leidt, zoals wij in een later hoofdstuk zullen zien,
tot belangrijke consequenties.

Vestigen wij thans onze aandacht op de bepalingen betreffende de Aufsichts-
rat. Deze is, tenzij de statuten een hoger aantal voorschrijven, samengesteld
uit drie leden. Een hoger aantal moet door drie deelbaar zijn en mag maximaal

bedragen : negen leden bij vennootschappen met een grondkapitaal van 3

17. AktG ~ 90.
18. AktG ~ 93 en ~ 117 sub 2.
19. W. Obermiiller e.a., o.c., I p. 94.
20. F. Yoigt, o.c., p. 208.

,
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miljoen DM of minder; vijftien leden bij vennootschappen met een grond-
kapitaal van meer dan 3 miljoen DM; en eenentwintig leden bij vennootschap-
pen met een grondkapitaal van meer dan 20 miljoen DM. Hiervan afwijkende
voorschriften van het MBG en het MBEG blijven onverminderd van kracht.sl

In principe wordt de Aufsichtsrat, al naargelang bepaalde wettelijke voor-
schriften op de vennootschap van toepassing zijn, op vier verschillende wijzen
samengesteld. Wanneerde vennootschap valtonderdevigueur van ~ 76 sub 1 van
het BVG, bestaat de Aufsichtsrat uit aandeelhouders- en werknemersleden. Ven-
nootschappen, waarvoor het MBG geldt, hebben een Aufsichtsrat, die samen-
gesteld is uit aandeelhoudersleden, werknemersleden en `andere' leden. Zijn
de paragrafen 5 tot 13 van het MBEG van toepassing, dan treedt er - naast
de aandeelhouders- en werknemersleden - slechts één `ander' lid op. Bij alle
andere dan de hier genoemde vennootschappen is de Aufsichtsrat uitsluitend
met aandeelhoudersleden bezet.~

De ledenvan de Aufsichtsrat worden aangewezen door de Hauptversamm-
lung - de aandeelhoudersvergadering -, voor zover zij niet naar de Auf-
sichtsrat moeten worden `afgevaardigd' of als werknemersleden krachtens het
BVG of het MBEG moeten worden gekozen.~ De Hauptversammlung behoeft
zich slechts op grond van de paragrafen 6 en 8 van het MBG aan verkiezings-
voordrachten te houden. Buiten de gevallen, waarin de centrale werknemers-
organisaties krachtens het MBEG leden naar de Aufsichtsrat mogen afvaar-
digen, kan zulk een recht slechts tot stand gebracht worden door middel van
de statuten, en dan nog slechts ten behoeve van bepaalde aandeelhouders of
vandegenen,die bepaalde aandelen blijken te bezitten. Afvaardigingsrechten
mogen hoogstens voor een derde deel van het aantal aandeelhouderszetels
worden toegekend.~

De leden van de Aufsichtsrat kunnen niet benoemd worden voor een lan-
gere periode dan die welke verloopt tot aan de beëindiging van de Haupt-
versammlung,, welke beslist omtrent de décharge over het vierde boekjaar
na het begin van de ambtsperiode. Daarbij wordt het boekjaar, waarin deze
begint, niet meegerekend.~ Leden van de Aufsichtsrat, die door de Haupt-
versammlung buiten een bindende voordracht om zijn gekozen, kunnen vóór
afloop van hun ambtstermijn van hun functie worden ontheven met een meer-
derheid van drie vierde der uitgebrachte stemmen. Een daarvan afwijkende
meerderheid alsmede andere ontheffingsvoorwaarden kunnen in de statuten
worden opgenomen. De afgevaardigde leden van de Aufsichtsrat mogen op
last van degenen, die tot de afvaardiging gerechtigd waren, te allen tijde wor-

21. AktG ~ 95.
22. AktG ~ 96 sub 1.
23. AktG ~ 101 sub l en 2.
24. AktG ~ 102. Hefernuhl (o.c., p. 15) laat, o.i. ten onrechte, deze termijn slechts gelden voor
de aandeelhoudersleden. Obermiiller (o.c., I, p. 62) wijst er echter op, dat de voorschriften
over de ambtsperiode in tegenstelling tot de tot voor kort geldende rechtsovertuiging ook
gelden voor de `afgevaardigde' leden van de Aufsichtsrat.
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den vervangen. Komt de rechtsgrond voor de afvaardiging te vervallen, dan
kan de Hauptversammlung bij eenvoudige meerderheid van stemmen het
afgevaardigde lid zijn mandaat ontnemen. Voor de tussentijdse functiebe-
eindiging van Aufsichtsratleden, die op grond van een bindende voordracht
door de Hauptversammlung zijn gekozen, alsook van die leden, wier afvaar-
diging niet krachtens de statuten heeft plaatsgevonden, gelden het BVG, het
MBG en het MBEG. De Aufsichtsrat c.q. aandeelhouders met een zeker
minimumbedrag aan aandelen kunnen onder bepaalde voorwaarden via een
gerechtelijke procedure het mandaat van een lid doen beëindigen, voor zover
diens persoon daartoe aanleiding geeft.~

Overeenkomstig de in de statuten op te nemen nadere voorschriften dient
de Aufsichtsrat uit zijn midden een voorzitter en minstens één plaatsvervan-
gend voorzitter te kiezen. Tevens kan de Aufsichtsrat uit zijn leden één of ineer-
dere commissies vormen, die met name ten doel kunnen hebben, besprekingen
en besluiten voor te bereiden of op de uitvoering van de genoemde beslissin-
gen toe te zien. De mogelijkheid van delegatie van beslissingsbevoegdheid aan
een commissie is echter zeer beperkt gehouden.28 Tenzij in de wet of de statuten
anders bepaald is, kan de Aufsichtsrat slechts tot een besluit komen met mede-
werking van tenminste de helft van het aantal leden, met een minimum van
drie.27 Personen, die niet behoren tot de Aufsichtsrat of de Vorstand mogen
niet deelnemen aan het overleg van de Aufsichtsrat of zijn commissies. Wel
is het toegestaan, deskundigen of rapporteurs bij de beraadslagingen over
afzonderlijke onderwerpen uit te nodigen.28

Van belang zijn - zeker in het licht van de codeterminatiewetgeving - de
verplichtingen en bevoegdheden van de Aufsichtsrat, zoals deze in het nieuwe
AktG, grotendeels overeenkomstig de bepalingen van het vroegere AktG,
zijn omschreven.28 De Aufsichtsrat heeft tot taak, `die Gesch~ftsfiihrung zu
uberwachen', hetgeen o.i. dynamisch geïnterpreteerd moet worden als een
controle op het zakelijk beleid. Daartoe kan hij, hetzij als geheel hetzij door één
zijner leden, rechtstreeks of door middel van deskundigen, de boeken en
bescheiden van de vennootschap alsmede haar bezittingen - met name de
kas van de vennootschap en de aanwezige waardepapieren en goederen -
nazien en onderzoeken. Als het belang der vennootschap zulks vordert, is de
Aufsichtsrat verplicht de Hauptversammlung bijeen te roepen. Een daartoe
strekkend besluit kan met eenvoudige meerderheid van stemmen worden ge-
nomen. Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk zegt, moet men aannemen, dat
hiermede de meerderheid der daadwerkelijk uitgebrachte stemmen is be-
doeld.~

25. AktG ~ 103.
26. AktG ~ 107.
27. AktG ~ 108.
28. AktG ~ 109.
29. Zie de desbetreffende concordantia bij : W. Obermulle~ e.a., o.c., I p. 316.
30. Aldus W. Obermulle~ e.a., o.c., I p. 68.
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De statuten c.q. de Aufsichtsrat zelf kunnen vaststellen, dat bepaalde acti-
viteiten (`bestimmte Arten von Gesch~ften') slechts met deszelfs toestemming
kunnen plaatsvinden. Bij gebreke van zodanige toestemming kan de Vorstand
in beroep gaan bij de Hauptversammlung, die de toestemming slechts met een
drie vierde meerderheid van stemmen alsnog kan verlenen. De leden van de
Aufsichtsrat kunnen hun taak niet aan anderen delegeren.31 Zoals boven
reeds aangeduid, komt de verplichting van Aufsichtsratleden tot het betrach-
ten van zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidszin overeen met die, welke
elders aan de leden van de Vorstand is opgelegd.32 In het kader van de code-
terminatiewetgeving is van belang, dat de werknemersleden van de Aufsichts-
rat - in afwijking van het tot dusverre geldende recht - voortaan ten aanzien
van bedrijfsgeheimen onder dezelfde zwijgplicht vallen als alle andere leden
van de Aufsichtsrat, ook wanneer het geheim te houden feit niet uitdrukkelijk
van tevoren als zodanig was aangeduid.33 In tegenstelling tot hetgeen vroeger
het geval was, is schending van de zwijgplicht voortaan strafbaar gesteld.~

Wijden wij - in het kader van het AktG - tenslotte nog enkele woorden aan de
`Kommanditgesellschaft auf Aktien' (KGA). Evenals de AG is de KGA een
vennootschap met eigen rechtspersoonlijkheid. Het verschil tussen beide
moet vooral gezocht worden in de afwijkende regeling van de aansprakelijk-
heid. Bij de AG is men slechts aansprakelijk met het vermogen der vennoot-
schap~, bij de KGA is tenminste één vennoot onbeperkt hoofdelijk aanspra-
kelijk, en nemen de andere vennoten deel in het uit aandelen bestaande grond-
kapitaal der vennootschap, zonder dat zij persoonlijk voor de verplichtingen
van de vennootschap borg staan. Zij worden aangeduid als commanditaire
aandeelhouders (`Kommanditaktioní3re'). Voor de KGA gelden bepaalde voor-
schriften van het Wetboek van Koophandel (`Handelsgesetzbuch') betreffende
de Kommanditgesellschaft (KG), terwijl voorts de voorschriften van het eerste
boek van het AktG met enige uitzonderingen van analoge toepassing zijn.ae
Van een verdere bespreking van de KGA kan hier worden afgezien, aangezien
de economische betekenis daarvan slechts beperkt is en deze onder de vigueur
van het nieuwe vennootschapsrecht vermoedelijk niet zal toenemen.37

b. GmbH-Geset,z

In tegenstelling tot het geldende AktG is het GmbH-Gesetz van zeer oude
datum. Het werd op 20 april 1892 afgekondigd onder de naam `Gesetz be-

31. AktG ~ 111.
32. AktG ~ 116.
33. AktG ~ 104 sub 1. Zie ook: W. Obermuller e.a., o.c., I p. 70. Genoemde commentaar spreekt
slechts van werknemersleden, gekozen `gem~ss Betriebsverfassungsgesetz'. De wet geeft echter
geen aanleiding tot deze o.i. onlogische beperking.
34. AktG ~ 404 sub 2.
35. AktG ~ 1 sub 1.
36. AktG ~ 278.
37. Zie: W. Hefernuhl, o.c., p. 29; alsmede: W. Obermuller e.a., o.e., I, p. 164.
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tretFend die Gesellschaften mit beschránkter Haftung'. Nadien zijn er talrijke
veranderingen in aangebracht, en naar Hefermehl mededeelt, kan eeq hervor-
ming van deze wet binnen afzienbare tijd worden tegemoet gezien.38

De GmbH is een rechtspersoonlijkheid bezittende instelling. In plaats van
het `grondkapitaal' van een AG heeft zij een `stamkapitaal', dat tenminste
20 000 DM moet bedragen en waarin iedere vennoot met tenminste 500 DM
moet deelnemen.39 De directie van de GmbH bestaat uit één of ineerdere zgn.
`GeschSftsfiihrer'. Zij kunnen al dan niet behoren tot de vennoten.~ In hogere
mate dan bij een AG kunnen bij de GmbH de rechten en de plichten door
middel van het `Gesellschaftsvertrag' - een soort oprichtingsakte - naar be-
hoefte worden omschreven, waardoor de mogelijkheid ontstaat, haar meer
de kenmerken te geven van een `Personengesellschaft'. Dit leidt ertoe, dat
naast de kapitalistisch georganiseerde GmbH, die bij middelgrote onder-
nemingen veelvuldiger voorkomt dan de AG, in de praktijk in de meeste
gevallen sprake is van de personalistische GmbH, waarbij vennoten en
Gesch~ftsfiihrer identiek zijn.~

Anders dan bij de Vorstand van een AG het geval is leiden de Geschíifts-
fuhrer van een GmbH deze niet onder hun eigen verantwoordelijkheid,
daar de verantwoordelijkheid binnen het kader van wetgeving en oprich-
tingsakte bij de vennoten blijft berusten.42 De Gesch~ftsfuhrer worden voor
onbepaalde tijd benoemd; zij kunnen zonder meer te allen tijde worden af-
gezet, tenzij de oprichtingsakte de toelaatbaarheid van ontslag tot nood-
zakelijke gevallen beperkt.43

Een Aufsichtsrat is krachtens het GmbHG niet voorgeschreven, doch de
oprichting daarvan kan bij het `Gesellschaftsvertrag' worden voorzien. In
dit geval zijn een aantal paragrafen van het AktG 1965 van overeenkomstige
toepassing.~ Voorts zijn bedoelde voorschriften ook van kracht voor de Auf-
sichtsr~te, die worden opgericht krachtens de bepalingen van het BVG.~

In de praktijk is om fiscale motieven een veelvuldig voorkomende vorm
van de GmbH ontstaan, nl. de `GmbH und Co', welke in feite meestal een
commanditaire vennootschap is, waarin een GmbH als hoofdelijk aansprake-
lijk vennoot deelneemt en als zodanig de zakelijke leiding heeft. In het kader
van deze studie is deze GmbH-variant nauwelijks van betekenis.

38. W. Hefermehl, o.c., p. 10. Tot dusverre is echter nog niet eens een zgn. `Referentenentwurf'
bij het Ministerie van Justitie ingediend. Zie: Industrie-kurier, 20 april 1966, `GmbH-
Rechtsreform'.
39. GmbHG ~ 5; zie ook: W. Hefernuhl, o.e., p. 29.
40. GmbHG ~ 6.
41. Zie: W. Hefermehl, o.c., ibidem. Waar deze bedoelt `Gesellschafuvertrag', spreekt hij her-
haaldelijk van `Satzung', hetgeen formeel onjuist is, daar het GmbHG dit begrip niet kent.
42. Zie: W. Hefernuhl, o.c., p. 31.
43. GmbHG ~ 38.
44. Zie GmbHG ~ 52, als gewijzigd bij het `Einfuhrungsgesetz zum Aktiengesetz' van 6 septem-
ber 1965, ~ 32.
45. Zie: BVG ~ 77, juncto ~ 40 sub 4 van genoemd EGAktG.
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c. Berggesetz

Tenslotte willen wij volledigheidshalve een korte bespreking wijden aan het
`Allgemeine Berggesetz fur die Preussischen Staate' (ABG) van 24 juni 1865,
waarvan de voornaamste bepalingen zijn overgenomen in het `Bayerische
Berggesetz' van 13 augustus 1910 en in soortgelijke mijnwetten van de zgn.
`Lïnder'.48

Op grond van deze wet vormen twee of ineer deelnemers (`Mitbeteiligte')
een exploitatie-maatschappij (`Gewerkschaft'). Deze kan haar eigen inrichting
regelen bij een rechtsgeldig op te stellen statuut, dat de instemming moet
hebben van de houders van drie vierde van alle aandelen, en door het `Ober-
bergamt' moet worden goedgekeurd." Het aantal mijnaandelen (de zgn.
`Kuxe') bedraagt honderd, maar kan door het statuut tot duizend of een veel-
vouddaarvan,metalsmaximum tienduizend, worden uitgebreid.48 De aandeel-
houders (`Gewerken') delen in verhoudíng van hun mijnaandelen in de winst
of het verlies en moeten naar rato van deze aandelen de bijdragenopbrengen,
welke voortvloeien uit de verplichtingen van de maatschappij of de behoeften
van het bedrijf.49 In de aandeelhcudersvergaderingen oefenen zij hun stemrecht
uit op grond van het aantal mijnaandelen en niet van het aantal personen.~

Pas door de wet van 24 mei 1923 zijn voorschriften betreffende een Auf-
sichtsrat ingevoerd; het is niet zeker of deze nu nog van kracht zijn.bl Daar-
naast kon men vrijwillig een Aufsichtsrat vormen op grond van de statuten.
Beide regelingen feitelijk zijn achterhaald door de verplichte instelling van
een Aufsichtsrat op grond van het MBG.

Het aanvankelijke recht van de aandeelhoudersvergadering (`Gewerken-
versammlung') om de mijndirectie, de zgn. `Grubenvorstand', te benoemen,
berust nu bij de Aufsichtsrat. Bestond vroeger nog de mogelijkheid een enkele
directeur, de zgn. `Repr~sentant' aan te stellenó2, thans is zulks wegens de eis
van een meervoudige directie ingevolge het MBG niet meer uitvoerbaar.~

Ook de overige voorschriften van het MBG hebben ertoe geleid, dat althans
ten aanzien van de codeterminatiewetgeving de situatie bij de `bergrechtliche
Gewerkschaften' niet wezenlijk afwijkt van die bij de andere ondernemingen,
die onder het MBG vallen. Dit maakt een meer gedetailleerde bespreking
overbodig.

46. Zie: G. Muller und R. Lehmann, Kommrntar zum Mitbestimmungsgesetz Bergbau und Eisen,
Heidelberg 1952, p. 35.
47. ABG ~ 94.
48. ABG ~ ]O1.
49. ABG ~ 102.
50. ABG ~ I 11 sub 2.
51. Zie: G. Muller und R. Lehmann, o.c., p. 89-90.
52. ABG ~ 117.
53. Zie: G. Muller und R. Lehnwnn, o.c., p. 91.
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2. Mitbestimmungsgesetz en Holding-Novelle

Het `Mitbestimmungsgesetz' van 21 mei 1951 draagt de titel `Gesetz uber die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsráten und Vorst~nden
der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden In-
dustrie'. De lengte van dit opschrift is omgekeerd evenredig met de omvang van
de wet zelf, die, zoals wij boven gezien hebben, op zeer korte termijn onder de
druk der vakorganisaties is opgesteld en daarvan zowel kwalitatief als ook
kwantitatiefallekenmerkenvertoont. Niet voor niets verzuchten de schrijvers
van een der eerste commentaren, dat deze wet zich `begnugt mit Stichworten,
wo man eingehendere Bestimmungen erwartet', en betwijfelen zij `ob bei die-
sem Gesetz eine Kl~.rung mancher auch einschneidender Fragen durch
Auslegung allein m6glich sein wird ...'~ Dit brengt hen tot de uitspraak:
`Wer bei diesem Gesetz behaupten kann, seine Auslegung sei die allein rich-
tige, ist um diese Sicherheit zu beneiden.'~ Hoewel sedertdien door een ont-
zagwekkende hoeveelheid jurisprudentie vele dubieuze kwesties zijn opgelost,
is het nog geen eenvoudige zaak geworden, op juiste wijze de consequenties
van deze wet te omschrijven. Wij zullen ons daarom in deze paragraaf hoofd-
zakelijk bepalen tot een uiteenzetting van de belangrijkste voorschriften.

De wet bestaat uit vier delen: Het eerste behelst algemene richtlijnen, en
duidt vooral de ondernemingen aan, op welke de wet van toepassing is. Het
tweede deel is gewijd aan de Aufsichtsrat, het derde behandelt de Vorstand
en het vierde bestaat uit slotbepalingen. De gehele wet omvatte in de oorspron-
kelijke versie slechts 15 paragrafen, waarvan er bij de wijziging van 15 juli
1957 nog één is komen te vervallen.

In de eerste paragraaf wordt bepaald, dat de werknemers een codetermina-
tierecht hebben `in den Aufsichtsr~ten und in den zur gesetzlichen Vertretung
berufenen Organen', met welke laatste aanduiding de `Vorst~nde' worden
bedoeld. Onder codeterminatierecht (`Mitbestimmungsrecht') wordt hier
zonder meer verstaan `ein gleichberechtigtes Mitentscheidungsrecht ..., das
auf der obersten Stufe steht gegenuber einem Recht auf Fragestellung und
Unterrichtung, einem Recht auf AnhSrung und einem Mitberatungsrecht,
wobei s~mtliche Stufen von dem gemeinsamen Begriffe der `Mitwirkung'
umfasst werden'. be

Dit codeterminatierecht geldt grosso modo voor drie groepen van onder-
nemingen, die aan `nader te stellen eisen' voldoen:

a. de ondernemingen, die overwegend ten doel hebben het delven van
steenkool, bruinkool of ijzererts, of de bereiding en verdere verwerking van
deze grondstoffen en wier bedrijf onder toezicht der mijnautoriteiten staat;

54. G. Mii[!es und R. Lehmann, o.c., p. 5. F. f~oigt (o.c., p. 387) spreekt dan ook van het `gesetzes-
technisch schlechteste Gesetz, das je ein deutscher Gesetzgeber erlassen hat'.
55. G. Muller und R. Lehmann, o.c., p. 6.
56. C. Muller und R. Lehmann, o.c., p. 26.
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b. de ondernemingen, behorende tot de staal- en ijzerproducerende indu-
strie, voor zover deze op grond van de geallieerde wetgeving in `eenheids-
vennootschappen' zijn ondergebracht of in een andere vorm worden voort-
gezet;

c. de ondernemingen, die van een van bovengenoemde ondernemingen of
van een op grond van de geallieerde wetgeving te liquideren onderneming
afhankelijk zijn, mits zij behoren tot de mijnbouw of de staal- en ijzerprodu-
cerende industrie.

De `nader te stellen eisen' hebben betrekking op de rechtsvorm en op het aantal
werknemers. De wet is nl. slechts van toepassing op de hierboven genoemde
ondernemingen, voor zover deze worden gedreven in de vorm van een AG,
een GmbH, of een `bergrechtliche Gewerkschaft mit eigener Rechtspersón-
lichkeit' en in de regel meer dan duizend werknemers tewerkstellen of `een-
heidsvennootschappen' zijn. 57 In geval van collisie prevaleren de bepalingen
van het MBG op die van het AktG, het GmbHG, de `Berggesetze' en die van
het `Betriebsverfassungsrecht'. ~

In het tweede deel wordt allereerst de vorming van een Aufsichtsrat voor-
geschreven voor de GmbH en de `bergrechtliche Gewerkschaft' met eigen
rechtspersoonlijkheid, die een onderneming drijven in de zin van ~ 1. Zoals
wij reeds zagen, is de oprichting daarvan niet op grond van andere bepalingen
verplicht. De aldus tot stand gekomen Aufsichtsrat valt volledig onder de
bepalingen van het AktG.59 Krachtens het MBG bestaat de Aufsichtsrat uit
elf leden : viervertegenwoordigers van de aandeelhouders en `een ander lid' ; vier
vertegenwoordigers der werknemers en `een ander lid'; en uit `een ander lid'.
Deze `andere leden' moeten volgens de bedoeling van de wet een zekere
neutrale positie innemen. Daarom mogen zij, vanaf een tijdstip dat één jaar
voor hun verkiezing ligt, niet als vertegenwoordigers van een vakorganisatie,
werkgeversvereniging of centrale organisatie van deze verenigingen zijn op-
getreden hetzij daarbij een dienstbetrekking vervuld hebben, terwijl het hun
evenmin is toegestaan, in de betreffende ondernemingen werkzaam te zijn
of daarbij economisch belang te hebben. Alle leden van de Aufsichtsrat
hebben dezelfde rechten en plichten en vervullen hun taak zonder lastgeving
of aanwijzingen van derden.80

In afwijking van bovengenoemd aantal kan bij vennootschappen met een
nominaal aandelenkapitaal van meer dan 20 miljoen DM in de statuten of in
het `Gesellschaftsvertrag' bepaald worden, dat de Aufsichtsrat uit vijftien

57. MBG ~ 1. Het begrip `eenheidsvennootschappen' ('Einheitsgesellschaften') komt voor in de
wet no. 27 van de Geallieerde Hoge Commissie van 16 mei 1950. Het doet hier niet verder
ter zake.
58. MBG ~ 2.
59.MBG~3.
60. MBG ~ 4.
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leden bestaat; overschrijdt het aandelenkapitaal een nominaal bedrag van
50 miljoen DM, dan kan hij zelfs tot 21 leden worden uitgebreid.sl Het gevolg
van deze bepaling is, dat de `kleinere' vennootschappen meer Aufsichtsrat-
leden moeten hebben, terwijl de `grotere' vennootschappen meer Aufsichtsrat-
leden mogen hebben dan in het AktG is bepaald.s2

De aandeelhoudersleden worden door het daartoe gerechtigde kiesorgaan
overeenkomstig de statuten of het `Gesellschaftsvertrag' gekozen. s3

Voor de bezetting met werknemersleden geldt een vrij ingewikkeld geheel
van bepalingen. Gaan wij eerst uit van de normale situatie, waarin de Auf-
sichtsrat uit elf leden bestaat, waarvan vier werknemersleden en `een ander
lid'. In dit geval moeten zich onder de werknemersleden één arbeider en één
beambte bevinden, die in een bedrijf van de onderneming werkzaam zijn. s'
Deze aan het bedrijf verbonden werknemersleden worden via `Wahlkbrper'
van tot de `Betriebsrat' behorende arbeiders- en beambtenleden door de
`Betriebsráte' in overleg met de in aanmerking komende vakorganisaties
kandidaat gesteld. De vakorganisaties kunnen tegen de kandidaatstelling in
beroep komen.

De twee resterende werknemersleden alsmede `het andere lid' worden voor-
gesteld door de centrale vakorganisaties na overleg met de in het bedrijf ver-
tegenwoordigde vakorganisaties en de `Betriebsr~te'. Het recht van de centrale
vakorganisaties tot het stellen van kandidaten is afhankelijk van hun mate
van representativiteit in de bedrijven; zij dienen daarbij op passende wijze
rekening te houden met de binnen het personeel aanwezige minderheden.
Wanneer de kandidaatstelling is geschied, dan is het kiesorgaan van de ven-
nootschap aan de voorstellen van de `Betriebsr~te' en de vakcentrales ge-
bonden.s5

Voor `het andere lid', dat noch aandeelhouderslid, noch werknemerslid is,

61. MBG ~ 9.
62. Zie: AktG ~ 95.
63. MBG ~ 5.
64. Over het verschil tussen `Unternehmen' en `Betrieb' zie men o.a. `Rechtsgrundlagen der
wirtschaftlichen Mitbestimmung', Kbin 1963. p. 21. Onder `Betrieb' wordt daar verstaan:
`die Zusammenfassung' von Menschen und Mitteln zur Erreichung eines arbeitstechnischen
Zwecks'. Met `Unternehmen' wordt bedoeld: `nicht mehr der soziale Zusammenhang der zu
einem Arbeitszweck vereinten Personen ... sondern die Summe all der Bet~tigungen, die dem
wirtschaftlichen ... Endzweck der betrieblichen Leistungen dienen'. Scherper geformuleerd
zijn de begripsomschrijvingen van Yoigt. `Betrieb' isvolgens hem: `die Srtlich-technische Einheit
zur Erstellung von Gutern oder Dienstleistungen': -`Unternehmen': `die organísatorische
Zusammenfassung, in der dem Markt gegenuber privatwirtschaftlich unter einheitlicher
Leitung, in einheitlicher Politik die Produktionsfaktoren eines oder mehrerer Betriebe zur
gemeinsamen Leistung zusammengefasst werden'. F. Yoigt, o.c., p. 104. Vergelijk ook: F. o. d.
Ven, De arbeidende Mens. Arbeidssociologische beschouwingen, UtrechtJAntwerpen 1965,
p. 163, die `in tegenstelling tot wat (hij) vroeger wel (heeít) gedacht' opmerkt, dat een eerdere
onderscheiding tussen `Unternehmung' en `Betrieb' in de Duitse litteratuur (E. ,~acobi) niet
samenvalt met die van De Gaay Fostman. Van de omschrijving van Voigt kan dit o.i. grotendeels
wel gesteld worden. Over deze materie zie men voorts: E. Michet, Sozialgeschichte der in-
dustriellen Arbeitswelt. Ihre Krisenformen und Gestaltungsversuche, Frankfurt a.M. 1960,
pp. 142-145.
65. MBG ~ 6.
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de zgn. `elfde man', geldt weer een andere verkiezingsprocedure. Dit lid wordt
nl. gekozen door het kiesorgaan na kandidaatstelling door de overige leden van
de Aufsichtsrat. Bij deze kandidaatstelling moet aan twee eisen zijn voldaan:

a. de voordracht dient te geschieden met meerderheid van stemmen;
b. minstens drie aandeelhoudersleden en minstens drie werknemersleden

moeten het met de voordracht eens zijn.
Komt een voordracht op deze wijze niet tot stand, of wordt de voorgedragen

kandidaat door het kiesorgaan niet gekozen, dan moet een arbitragecommissie
gevormd worden, bestaande uit vier personen, die voor de helft door de aan-
deelhoudersleden en voor de helft door de werknemersleden worden aange-
wezen. Deze commissie stelt dan binnen een maand een voordracht van drie
personen op, waaruit het kiesorgaan het lid van de Aufsichtsrat moet kiezen. 68

Uit deze uiteenzetting moge duidelijk zijn, dat zowel de werknemers van de
onderneming als de vakorganisaties een bijzondere grote invloed hebben bij
de samenstelling van de Aufsichtsrat. Vooral de zorgvuldig afgewogen be-
palingen, die de aanstelling van de `elfde man' regelen, dragen ertoe bij, dat
deze inderdaad - overeenkomstig de opzet van de wet - een voor alle partijen
aanvaardbare, neutrale figuur is, hetgeen de nagestreefde pariteit van aandeel-
houders- en werknemersleden volledig intact laat. Deze situatie blijft ook
bestaan in de gevallen dat de Aufsichtsrat uit 15 resp. 21 leden is samen-
gesteld. In het eerste geval bestaat de werknemersvertegenwoordiging uit
twee arbeiders en één beambte van het bedrijf, drie vertegenwoordigers van
de vakorganisaties en één `ander' lid; in het tweede geval uit drie arbeiders
en één beambte van het bedrijf, vier werknemersvertegenwoordigers en twee
`andere' leden. In laatstgenoemd geval benoemen ook de aandeelhoudersleden
twee `andere' leden.g'

Het derde en kortste deel van het toch al beknopte Mitbestimmungsgesetz
wordt gevormd door slechts twee paragrafen, welke de Vorstand behandelen.
De eerste daarvan bepaalt, dat de aanstelling van de leden van het orgaan dat
geroepen is tot de wettelijke vertegenwoordiging, alsmede het intrekken dezer
aanstelling, geschieden door de Aufsichtsrat.ó8 Dit voorschrift is uiteraard
vooral van belang voor de zgn. `mitbestimmte Gesellschaften', die een andere

66. MBG ~ 8. De Schipper (in: Sociaal Maandblad Arbeid 1960, p. 406), Van Rhijn (in Econo-
misch- Statistische Berichten van 31 maart 1965, p. 296), Sandeis (in: Economisch Statistische
Berichten van 7 april 1965, p. 316) en Van der poes de Willcbois (in Economisch Statistische
Berichten van 9 juni 1965) zijn abusievelijk van mening, dat de zgn. `elfde man' qualitate
qua het voorzitterschap van de Aufsichtsrat bekleedt. Van Rhijn bercept izch daarbij op MBG
~ 4, dat evenwel geen bepaling van een dergelijke strekking bevat. Op de verkiezing van de
voorzitter is krachtens MGB ~ 3 sub 2 van toepassing: AktG ~ 107 sub 1(vóbr 1 januari 1966:
AktG ~ 92 sub 1). Van een verdere behandeling van de tot in details gaande verkiezings-
procedure zij hier afgezien.
67. MBG ~ 9.
68. MBG ~ 12. De in hetzelfde artikel voorkomende verwijzing naar ~ 75 van het AktG 1937
geldt thans voor de gewijzigde en belangrijk uitgebreide ~ 84 alsmede ~ 76 sub 3 van het
AktG 1965. Zie: W. Obermuller e.a., o.c., I p. 315.
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juridische structuur hebben dan die van de AG, voor wie soortgelijke rege-
lingen gelden op grond van het AktG.

Daarna volgt de befaamde ~ 13 over de aanstelling van een Arbeitsdirektor,
die wij hier onverkort weergeven:

~ 1. Als gleichberechtigtes Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen
Organs wird ein Arbeitsdirektor bestellt. Der Arbeitsdirektor kann nicht
gegen die Stimmen der Mehrheit der nach ~ 6 gew~hlten Aufsichtsratsmit-
glieder bestellt werden. Das gleiche gilt fur den Widerruf der Bestellung.

2. Der Arbeitsdirektor hat wie die ubrigen Mitglieder des zur gesetzlichen
Vertretung berufenen Organs seine Aufgaben im engsten Einvernehmen
mit dem Gesamtorgan auszuuben. Das N~here bestimmt die Gesch~fts-
ordnung'.69

In deze tekst springen enkele facetten duidelijk naar voren. Op de eerste plaats
is dit het feit, dat de Arbeitsdirektor een gelijkberechtigd lid is van de Vor-
stand: `Ihm stehen die gleichen Rechte zu und er hat die gleichen Pflichten
wie jeder andere seiner Kollegen, eine Schlechterstellung w~re unwirksam.''o

Vervolgens valt het op, dat deze paragraaf generlei aanduiding bevat van
de taak van de Arbeitsdirektor. De commentatoren zijn het er echter over
eens, dat hij zich vooral heeft bezig te houden met de problemen van de
werknemers in de onderneming. Hierbij is het belangwekkend, kennis te
nemen van een motivering, zoals die o.a. bij Muller en Lehmann voorkomt:
`Seine Stellung und seine Aufgabe beruhen massgeblich auf dem Umstand,
dass die menschlichen Fragen in einem Unternehmen zum mindesten die
gleiche Wichtigkeit besitzen wie die technischen und kaufm~nnischen Ange-
legenheiten; - dass der Arbeitnehmer in seiner Stelhing im Unternehmen
eine ebenso starke, wenn nicht st~rkere Berucksichtigung finden muss als das
Sach- und Finanzkapital.'71

Tenslotte willen wij erop wijzen, dat de Arbeitsdirektor zijn functie in de
visie van de wetgever dient uit te oefenen `im engsten Einvernehmen' met
de gehele Vorstand. Men komt vaak de mening tegen, dat de Arbeitsdi-
rektor daarin een wezensvreemd element zou vormen. Of dit werkelijk zo is,
zullen wij in een later hoofdstuk onderzoeken : in ieder geval is dit niet de
opzet van de wettelijke regeling. Het voorschrift van de tweede alinea van
~ 13 houdt in `dass sich der Arbeitsdirektor im Hinblick auf seinen Arbeits-
bereich nicht als Gegenspieler gegeniiber den sonstigen Mitgliedern des
Vertretungsorgans verhalten darf'.'Q Deze plicht tot nauwe samenwerking is
evenwel niet beperkt tot de Arbeitsdirektor: deze dient zijn taak aldus te ver-
richten `wie die ubrigen Mitglieder'. De liefde moet, in het systeemvan de wet,

kennelijk van twee kanten komen.

69. MBG ~ 13.
70. C. Mulle~ und R. Lehmann, o.c., p. 202.
71. G. Mudler und R. Lehmann, o.c., p. 207.
72. G. Muller und R. Lehmann, o.c., p. 211.
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Wijden wij thans nog enige woorden aan een andere wet, die met het `Mit-
bestimmungsgesetz' in nauw verband staat : het `Mitbestimmungserg~nzungs-
gesetz' van 7 augustus 1956, dat de langademige titel draagt van: `Gesetz zur
Erg~nzung des Gesetzes uber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den
Aufsichtsr~ten und Vorst~nden der Unternehmen des Bergbaus und der
Eisen und Stahl erzeugenden Industrie'.

Deze wet, ook wel aangeduid als de `Holding-novelle', vondhaar aanleiding
in het groeiende onbehagen bij de vakorganisaties over de na 1951 hand over
hand toenemende concentraties van de aanvankelijk door de geallieerde auto-
riteiten gedekartelliseerde (`entflochtene') vennootschappen en de steeds meer
afwijzende houding die bepaalde ondernemerskringen tegenover de codeter-
minatie innamen. Een compromisvoorstel van de Bondsregering van 14 mei
1951, dat door de Geallieerde Hoge Commissie werd aanvaard, hield in, dat
de verschillende ondernemingen, hoewel zelfstandig blijvend, zouden samen
gaan in een met de leiding belaste `Obergesellschaft'. Werknemers en vakor-
ganisaties achtten het vanzelfsprekend, dat ook in deze holdings het MBG
zou worden toegepast. De aandeelhouders, die inmiddels weer in het bezit
van hun aandelen waren gekomen, dachten daar anders over.

Ofschoon hier en daar op vrijwillige basis bevredigende regelingen getroffen
werden, bleef de behoefte aan een duideíijke wettelijke regeling bestaan. Het
BVG van 1952 bood daartoe enig perspectief, doch bleek achteraf ontoerei-
kend. Na een protest- en waarschuwingsstaking in de staalindustrie in janu-
ari 1955 kwam op 7 augustus 1956 het MBEG tot stand. Dit regelde - zij
het op juridisch niet geheel bevredigende wijze - de codeterminatie ook in
de Holding-Gesellschaften. ~

Van de inhoud van het MBEG willen wij slechts vermelden, dat dit voor de
zgn. `herrschende Unternehmen' voorziet in een uit vijftien leden bestaande
Aufsichtsrat, samengesteld uit zeven aandeelhoudersvertegenwoordigers,
zeven werknemersvertegenwoordigers en een `ander' lid. Van deze zeven
werknemersvertegenwoordigers moeten er vier afkomstig zijn uit de bedrijven
van de concernondernemingen, waarvan drie arbeiders en een beambte.74

De `andere' leden aan aandeelhouderszijde en aan werknemerszijde, die in
het MBG zijn voorgeschreven, zijn derhalve bij het MBEG niet voorzien; een
omstandigheid die men vrij algemeen als een omissie ziet, en die bijv. een
auteur als Lenk doet opmerken: `Leider sind im MBEG die weiteren Mit-
glieder weggefallen und damit nicht nur ein ausgleichendes Element zwischen
den Sozialpartnern, sondern auch ein Ansatzpunkt fiir die Beteiligung des

73. Zie hiervoor: E. Potthoff, Zur Geschichte der Mitbestimmung, in: E. Potho~; 0. Blume,
H. Duvernell, Zwischenbilanz der Mitbestimmung, Tubingen 1962, p. 45 vlg.; F. Yoigt, o.c.,
p. 379; en H. Schmidt, Stellung der Arbeitnehmer in der Wirtschaftspolitik, betrieblich gesehen,
in: H. Bayer (Hsg), Stellung der Arbeitnehmer in der modernen Wirtschaftspolitik, Berlin
1959, p. 108.
74. MBEG ~ 5.
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dfíentlichen Interesses an der Willensbildung im Unternehmen.'75 Deze
situatie blijft ook daar ongewijzigd, waar de Aufsichtsrat tot 21 leden wordt
uitgebreid.'s

Teneinde misverstand te vermijden zij tenslotte opgemerkt, dat het instituut
van de Arbeitsdirektor bij de Holding-Gesellschaften veelal op dezelfde wijze
voorkomt als bij de andere ondernemingen van de Montanindustrie. Een
bespreking van de overige punten zou ons voeren tot een specialistisch-
juridisch betoog, dat in het kader van dit overzicht weinig zinvol zou zijn.

3. Betriebsverfassungsgesetz

Aan het einde van het tweede hoofdstuk hebben wij gesteld, dat met het
Mitbestimmungsgesetz 1951 het voorlopige hoogtepunt van de codetermi-
natie-wetgeving was bereikt.7e Hoe weinig belangrijk men in vergelijking
hiermee het element van medebeslissing in het daarop vrij snel gevolgde
`Betriebsverfassungsgesetz' van 11 oktober 1952 in sommige kringen acht,
wordt treffend geïllustreerd door het feit, dat Potthoff in zijn ten aanzien van de
jaren na de tweede wereldoorlog toch uitvoerige bespreking van de ontwikke-
ling der codeterminatie deze laatste wet met minder dan drie regels afdoet.79

Inderdaad gaan, zoals wij zullen zien, de in het BVG vervatte codetermi-
natierechten aanzienlijk minder ver dan die welke door het MBG worden
gewaarborgd. Het moet een merkwaardige, en voor sommigen zelfs onthut-
sende ervaring zijn geweest, dat hetgeen de vakorganisaties in 1951 ten aan-
zien van de Montanindustrie aan medezeggenschap hadden weten te bereiken,
in het jaar daarop voor de rest van de nijverheid zelfs niet bij benadering
haalbaar bleek. `Die Forderung der Gewerkschaften nach einer Ausdehnung
des Montanmitbestimmungsgesetzes auf Grossunternehemen aller Wirtschafts-
zweige fand im Bundestagkeine Mehrheit', stelt Blume lakoniek vast. ~ Vooral
tegen de achtergrond van de tot dusverre nog steeds vergeefse pogingen om
de codeterminatiewetgeving van 1951 tot andere sectoren van het bedrijfs-
leven uit te breiden, is het alleszins de moeite waard, de geschiedenis van de
totstandkoming van het BVG, zij het op zeer summiere wijze, na te gaan.

Reeds vanaf 1950 beschikte de Bundestag over twee wetsontwerpen voor een
wettelijke regeling van de medezeggenschap, welke echter werden ingetrokken
ten gunste van een wetsontwerp van de regering, dat de titel droeg: `Entwurf
eines Gesetzes uber die Neuordnung der Beziehungen von Arbeitnehmern und

75. E. Lenlc, Die qualifizierte Mitbestimmung der Arbeitnehmer und ihre wirtschaftliche
Problematik, Kóln 1961, p. 101.
76. MBEG ~ 12.
77. Dit volgt uit MBEG ~ 2 en 3 sub 1, juncto ~ 13.
78. Zie p. 65.
79. E. PoithofJ; o.c., p. 46.
80. 0. Blume, Normen und Wirklichkeit einer Betriebsverfassung, Tubingen 1964, p. III.
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Arbeitgebern in den Betrieben (Betriebsverfassungsgesetz)'. Hierin werd
slechts aan een deel van de eisen der vakorganisaties voldaan. Op 12 mei van
hetzelfde jaar publiceerde de DGB zijn verlangens ten aanzien van een
Betriebsverfassungsgesetz en gaf de voorzitter daarvan, Christian Fette, te
verstaan, dat men niet voor staking zou terugdeinzen, om deze gerealiseerd
te krijgen. Een jaar later deelde Fette dit standpunt van de Bondskanse-
lier mee, en wees hij er o.a. op, dat het wetsontwerp in ongunstige zin af-
week van de vigerende `Betriebsr~tegesetze' van de `Lí3nder', waarin im-
mers reeds aanzienlijke codeterminatiebevoegdheden waren toegekend, terwijl
ook de bestaande afspraken van de werkgevers- en werknemersorganisaties
reeds verder gingen dan het wetsontwerp. Het bleef echter bij wat loze pro-
testen; de aangekondigde toepassing van `gewerkschaftliche Machtmittel'
vond niet plaats, en op 19 juni 1952 nam de Duitse Bondsdag het wetsontwerp
met 195 tegen 139 stemmen en 7 onthoudingen aan. Ondanks een laatste motie
van de DGB, waarin deze zijn bevreemding uitte over de houding van de
Bondsregering en de Bondsdag, werd het wetsontwerp op 30 juli 1952 door de
Bondsraad bekrachtigd. Het DGB-bestuur sprak van een `zwarte dag' voor de
vestiging en de verdere ontwikkeling van de democratische gedachte in de
Bondsrepubliek, en besloot zijn oproep met de heldhaftige, doch weinig origi-
nele kreet: `Der Kampf geht weiter'.81

Vraagt men zich af, hoe deze nederlaag mogelijk was na de overwinning
van het voorafgaande jaar, dan kan het antwoord slechts gevonden worden
in de verschuiving welke zich intussen in de machtsverhoudingen had vol-
trokken. Zowel de regering als de werkgevers hadden zich in 1951 plotseling
gerealiseerd, dat zij in een knelpositie waren gebracht, en dat ieder volgend
succes van de vakorganisaties hun voorgoed het initiatief zou ontnemen. Dit
hadden deze laatsten niet tijdig gemerkt: `Die Gewerkschaftsfuhrer schienen
blind dafiir zu sein, dass das Pendel der Macht schon lange auf die andere
Seite geschwungen war. Die Z~hmung der Gewerkschaften konnte nach dem
Willen der Bundesregierung nur durch ihre demonstrative Unterwerfung
unter die Grunds~tze der repr~sentativen Demokratie und der freien Unter-
nehmerwirtschaft erfolgen. Nicht mehr und nicht weniger was das innen-
politische Ziel der Bundesregierung,' zegt Pirker.82

Ondanks demonstraties op 15 en 16 mei 1952, waaraan meer dan 300 000
werknemers deelnamen, lieten noch Bondskanselier Adenauer, noch minister
Erhard zich vrees aanjagen. Op 9 mei schreef Adenauer aan de bondsvoorzitter
van de DGB: `Ich darf auch heute keinen Zweifel daruber aufkommen
lassen, dass ich eine organisierte Sch~digung der Volkswirtschaft durch
Streiks, die nur unternommen werden, um der Parlamentsmehrheit den ge-
werkschaftlichen Willen aufzuzwingen, als einen Verstoss gegen das Grund-

81. Zie: B. Tacke, Arbeitnehmer und Mitbestimmung, in: H. Bayer (hsg), o.c., pp. 162-164.
82. Th. Pirker, Die blinde Macht. Die Gewerkschaftsbewegung in Westdeutschland, deel I,
Miinchen 1960, p. 242.
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gesetz und als eine gefiihrliche StSrung der inneren Ordnung unseres Staats-
wesens ansehen muss.' ~ Dat was klare taal.

Even duidelijk was het, dat de vakorganisaties niet tot het uiterste wilden of
durfden gaan. Rond deze tijd, aldus verhaalt Pirker, zou de bondskanselier
aan minister Theodor Blank, die vroeger een vooraanstaand vakbondsfunctio-
naris was geweest, gevraagd hebben, wat de leiders van de werknemers-
organisaties eigenlijk wilden. Het antwoord van minister Blank was tekenend
voor de situatie: `Sie wollen nur ~stimiert werden, Herr Bundeskanzler!'
De vakorganisaties waren tot ieder compromis bereid, en er nog slechts op
bedacht, hun toch reeds tanend prestige niet al te zeer te schaden en een eer-
volle aftocht te blazen.84 Het werd de eerste nederlaag, die de DGB na zijn
oprichting zou lijden: een nederlaag, die deels te wijten was aan de verster-
king van de `Restauration', maar evenzeer aan het gebrek aan solidariteit
binnen de DGB en aan een hele reeks psychologische blunders. Het DGB-
congres, dat in 1962 te Berlijn gehouden werd, dwong Fette als voorzitter af te
treden, hoofdzakelijk omdat hij door het stopzetten van het `actieplan' was
tekortgeschoten.~

Wij zijn wat uitvoeriger op deze voorgeschiedenis ingegaan, omdat alleen
deze de verklaring kan geven van het grote verschiltussen het thans te be-
spreken BVG en het MBG, dat immers gelegen is in het feit, dat de invloed
van de vakorganisaties, welke in het MBG, zoals wij gezien hebben, bijzonder
groot is, in het BVG belangrijk is ingeperkt.

Bekijken wij thans het BVG zelf eens wat nader. Het bestaat uit zes delen;
het tweede deel en het vierde deel, respectievelijk handelend over de `Betriebs-
rat' en over de `Mitwirkung und Mitbestimmung' der werknemers, zijn verre-
weg de voornaamste en ieder weer in een aantal hoofdstukken onderverdeeld-
Het is na zijn totstandkoming enige malen gewijzigd - o.a. door het `Gesetz
zur Aenderung des Betriebsverfassungsgesetzes vom 15. Dezember 1964' - en
werd, evenals het MBG en het MBEG, door het `Einfuhrungsgesetz zum
Aktiengesetz' van 6 september 1965 op enkele punten nader gemodificeerd.ee

Het eerste `algemene voorschrift' bepaalt in alle eenvoud :`In den Betrieben
werden Betriebsr~te nach Massgabe dieses Gesetzes gebildet.'a' Wat `Betriebe'
zijn, wordt in de wet nergens omschreven. In navolging van de bekende
commentaar op het BVG van Fitting-K'raegeloh-Auffarth verstaat ITOigt onder
`Betrieb' in de zin van deze wet: `die organisatorische Einheit zur Erreichung
des arbeitstechnischen Zweckes ..., eine arbeitsrechtliche Einheit, die sich

83. Cit. bij: Th. Pirker, o.c., pp. 261 e.v.
84. Th. Pisker, o.c., PP. 274 e.v.
85. O. Stolz, Die Gewerkschaften in dec Sackgasse. Ein kritisches Portrát, Munchen 1959,
p. 51, Stadler schrijft het gedwongen aftreden van Fette echter tce aan diens te weinig radicale
verzet tegen de Duitse herbewapening. Zie: H. Stadler, Die Gewerkschaften. Ein Staat im
Staate, Miinchen 1965, p. 127.
86. EGAktG ~ 40.
87. BVG ~ 1.
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nicht in der Befriedigung von Eigenbedarf erschópft.'sa In dezelfde zin
duidt Lenk het begrip `Betrieb' als `die konkrete arbeitstechnische Organi-
sationseinheít'.BS Het feit, dat de wetgever niet het begrip `Unternehmen'
hanteert, duidt er reeds op, dat de in het BVG vervatte codeterminatie-
rechten - nog afgezien van de verdere bepalingen - in hun juridische con-
sequenties veel minder ver gaan dan het MBG: het `Betrieb' immers is een
`fur die Willensbildung im modernen Grossunternehmen und deren Auswir-
kungen auf die Wirtschaft meist recht wenig massgebende(n) órtliche(n)
und technisch(n) Einheit'.so

De verplichtstelling van Betriebsr~te krachtens bovengenoemde paragraaf
wordt in feite beperkt door een voorschrift uit het tweede deel van de wet,
waarin bepaald wordt, dat in alle bedrijven, die in de regel minstens vijfvaste
kiesgerechtigde werknemers tellen, een Betriebsrat moet worden opgericht.
Deze benedengrens ligt voor de land- en bosbouwbedrijven bij tien kiesge-
rechtigde werknemers. Van de vijf resp. tien genoemde werknemers moeten
er tenminste drie tevens verkiesbaar zijn. sl

Het aantal leden van de Betriebsrat kan sterk variëren. Telt een bedrijf 5 tot
20 kiesgerechtigde werknemers, dan bestaat de Betriebsrat uit één persoon, de
zgn. `Betriebsobmann'. Naarmate het bedrijf ineer kiesgerechtigde werk-
nemers telt, wordt een groter aantal leden genoemd. Zodra de grens van
duizend kiesgerechtigde werknemers bereikt is, wordt het systeem gecompli-
ceerder, aangezien dan bij elke in de wet genoemde bedrijfsomvang telkens
twee aantallen leden worden opgesomd: bijv. 15 tot 19 leden bij 2001 tot
3000 werknemers en 25 tot 35 leden bij meer dan 9000 werknemers. Nor-
maliter wordt het laagste aantal aangehouden. Een hoger aantal, tot het in
de wet voor elke bedrijfsgrootte vermelde maximum, wordt gekozen, wan-
neer de werknemers op verzoek van de bestaande Betriebsrat of één tiende
der kiesgerechtigde werknemers daartoe besluiten.s2

Vrij veel aandacht besteedt het BVG aan de toewijzing van zetels aan be-
paalde minderheidsgroepen. Arbeiders en beambten moeten naar rato van hun
getalsverhouding in de Betriebsrat vertegenwoordigd zijn, indien deze uit
minstens drie leden bestaat. De betreffende minderheidsgroep - ook arbeiders
kunnen daartoe behoren! - heeft recht op één vertegenwoordiger, als zij uit
50 of minder leden bestaat; op drie vertegenwoordigers wanneer zij 201 tot
600 leden telt; op zes vertegenwoordigers bij een omvang van 3001 of ineer.
Binnen alle groepen moeten de geslachten overeenkomstig hun getalsver-
houding vertegenwoordigd zijn.83 Afwijkingen van deze richtlijnen zijn onder
bepaalde omstandigheden toegelaten. s4

88. F. Voigt, o.c., p. 105.
89. E. Lenk, o.c., pp. 22 e.v. Zie ook hierboven noot 64.
90. F. Voigt, o.c., p. 163.
91. BVG ~ 8.
92.BVG~9.
93. BVG ~ 10.
94.BVG~llen~l2.
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Een verdere differentiatie wordt bepleit in het voorschrift, dat de Betriebsrat
zoveel mogelijk zal zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschil-
lende soorten van werkzaamheden, welke in het bedrijf worden uitgevoerd.as
Buiten de eigenlijke Betriebsrat om kunnen ook de werknemers met een
tijdelijk dienstverband aan bod komen, nl. wanneer het aantal werknemers
in een bepaalde periode tot meer dan het dubbele, maar minstens met
twintig, toeneemt. In dat geval kunnen de tijdelijke arbeidskrachten, afhan-
kelijk van hun aantal, één tot drie vertegenwoordigers kiezen.9e

Een soortgelijke procedure geldt voor de jeugdige werknemers, d.w.z. werk-
nemers die nog geen achttien jaar zijn. In de bedrijven, waarin tenminste vijf
jeugdigen zijn tewerkgesteld, kiezen deze een jeugdvertegenwoordiging. In
deze jeugdvertegenwoordiging kunnen gekozen worden tot het bedrijf be-
horende werknemers van zestien tot en met vierentwintig jaar. Hun aantal
varieert naar rato van het aantal jeugdige werknemers van één tot vijf.s'

In de oorspronkelijke opzet van de wet bedroeg de zittingsperiode van de
Betriebsrat twee jaar; deze periode is bij het `Gesetz zur Aenderung des
Betriebsverfassungsgesetzes' tot drie jaar uitgebreid. Tezelfder tijd is voor de
jeugdvertegenwoordigers een termijn van twee jaar vastgesteld.sa

De Betriebsrat berust duidelijk op de gedachte van het zgn. `Trennungs-
prinzip', waarbij ondernemer en vertegenwoordiging vrij tegenover elkaar
staan, en eerstgenoemde dus niet, zoals bij onze ondernemingsraden het
geval is, ambtshalve als voorzitter optreedt.ss Daarom schrijft het BVG voor,
dat de Betriebsrat uit zijn midden de voorzitter en diens plaatsvervanger
kiest.loo Indien de Betriebsrat elf of ineer leden telt, wijst hij uit zijn midden
drie leden aan, welke samen met de voorzitter en de plaatsvervangend voor-
zitter de Betriebsausschuss vormen, welke de lopende zaken behandelt.lol

De Betriebsratvergaderingen zijn niet openbaar.102 Op verzoek van één
vierde der Betriebsratleden moet een gevolmachtigde van een in de Betriebsrat
vertegenwoordigde vakorganisatie bij de vergadering worden uitgenodigd.
Deze heeft een adviserende stem.lo3 De vertegenwoordigers van de tijdelijke
werknemers ofvan de jeugdigen hebben, eveneens met adviserende stem, toe-
gang tot vergaderingen, waarin aangelegenheden welke voor hen van
bijzonder belang zijn, worden besproken.loa

95. BVG ~ 14.
96. BVG ~ 20 sub 1.
97. BVG ~ 20 sub 2.
98.BVG~21.
99. Zie hiervoor o.a. ons hoofdstuk 2, aant. 112; R. Fischer, `Vergleich der Betriebsverfassung
in den Landern der EWG', in: Literaturbericht Mensch und Arbeit, 6(1964) pp.282 e.v.;
W. Weddigen (die speciaal ingaat op het verschil tussen de `unilaterale' Betriebsrat en de
`bilaterale' Betriebsausschuss), Begriff und Produktivittit der Mitbestimmung, in: F. Voigt,
o.c., pp. 31 e.v.
100. BVG ~ 27 sub 1.
lO1.BVG~28.
102.BVG~30.
103. BVG ~ 31.
104. BVG ~ 35.
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De wet voorziet verder in een zgn. Betriebsversammlung, waarin alle
werknemers van het bedrijf aanwezig zijn en die onder leiding staat van de
voorzitter van de Betriebsrat.los Deze algemene vergadering moet normaliter
eens per drie maanden plaatsvinden, hetgeen verschillende auteurs nog te
weinig achten.10e Afgevaardigden van de werknemersorganisaties, die in het
bedrijf vertegenwoordigd zijn, hebben het recht, aan de vergadering met
adviserende stem deel te nemen.'o'

Volledigheidshalve vermelden wij, dat het BVG ook de oprichting van een
zgn. `Gesamtbetriebsrat' mogelijk maakt, nl. in het geval dat een onderneming
bestaat uit meerdere bedrijven. De oprichting hangt af van de toestemming
van de Betriebsráte uit de bedrijven, waarin minstens 750~o van de werknemers
der onderneming zijn tewerkgesteld.ios Deze Gesamtbetriebsrat, die dus
- merkwaardigerwijze - voor de onderneming is voorzien, heeft weinig praktische
betekenis. Voigt kenschetst dit instituut als `ein diirftiges gesetzgeberisches
Relikt erheblich weitergehender Konzeptionen, die sich im Kompromiss der
gesetzgeberischenBeratungundBeschlusse nicht duxchzusetzen vermochten'.los

Het vierde deel van de wet draagt tot opschrift `Mitwirkung und Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer'. Het begint met de befaamde ~ 49, welke tot
een stroom van jurisprudentie aanleiding heeft gegeven, en die de basis vormt
voor de samenwerking tussen werkgever en Betriebsrat enerzijds en werkgevers-
en werknemersorganisaties anderzijds. Wij laten deze paragraaf onverkort
volgen.

`(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten im Rahmen der geltenden
Tarifvertr~.ge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb
vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl des
Betriebs und seiner Arbeitnehmer unter Berucksichtigung des Gemein-
wohls zusammen.

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben alles zu unterlassen, was geeignet
ist, die Arbeit und den Frieden des Betriebs zu gef~hrden. Insbesondere
durfen Arbeitgeber und Betriebsrat keine Massnahmen des Arbeitskampfes
gegeneinander durchfuhren. Arbeitsk~mpfe tarifi~higer Parteien werden hier-
durch nicht beriihrt.

(3) Arbeitgeber und Betriebsrat sollen einmal im Monat zu einer gemein-
schaftlichen Besprechung zusammentreten. Sie haben uber stríttige Fragen
mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandlen und sich gegenseitig
Vorschl~ge fur die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen.

105.BVG~41.
]06. Zie bijv.: K. Schlessmann, `Recht und Praxis der Betriebsversammlung', in: Fachbericht
Mensch und Arbeit, 3(1962) p. 261.
107.BVG~45.
108.BVG~46.
109. F. Yoigt, o.c., p. 164.
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(4) Die Anrufung von Schiedsstellen und Behárden ist erst zul~ssig, nach-
dem eine Einigung im Betrieb nicht erzielt wurde'.llo

Het is duidelijk, dat dit artikel van enorm belang moet worden geacht, niet
zozeer wellicht vanwege de daaruit voortvloeiende juridische verplichtingen,
als wel vanwege de tendens die het weerspiegelt en die in deze vorm voor
Duitsland volkomen nieuw was. In de literatuur wordt dan ook herhaaldelijk
daarop gewezen. Zo zegt Fischer, die de betreffende paragraaf kernachtig aan-
duidt als `die Generalklausel des Betriebsverfassungsgesetzes': `vergleicht man
das Betriebsverfassungsgesetz mit dem Betriebsr~tegesetz vom 4.2.1920, so
f~llt eine t~nderung sofort auf: Im Betriebsríitegesetz war als Pflicht des
Betriebsrates die Wahrnehmung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen
der Arbeitnehmer gegenuber dem Arbeitgeber genannt (par. 1). Hier wird
eine erfreuliche Entwicklung aom Gegeneinander zum Miteinander sichtbar, die
aber dadurch, dass das Betriebsverfassungsgesetz in Kraft trat, noch nicht
beendet ist.'lll

Een andere schrijver, Herschel, wijst op de overgang van het `dualistische'
Betriebsrátegesetz van 1920 naar het sterk `monistische' Betriebsverfassungs-
gesetz van 1952.'lz Hij stelt vast, `dass sich das neue Betriebsr~tewesen von
dem ehemaligen grundlegend unterscheidet, und zwar dadurch, dass jetzt der
Betriebsrat nicht mehr als jenes Mittel des Klassenkampfes gedacht ist, nicht
mehr als etwas, das sich von aussen gegen die Position des Arbeitgebers
richtet, sondern als ein Internum des Betriebes, n~mlich in dem Sinne, dass
der Betriebsrat nunmehr ein wichtiges Stuck desBetriebes selbst ist'. En wat later
zegt hij :`Indem der Betriebsrat aus einem Organ des Klassenkampfes zu einem
OrgandesBetriebes erhóht wurde, ward sein Wirkungsgrad nicht geschw~cht,
sondern verst~rkt. Er agiert jetzt von einer anderen Warte aus. Sein Einfluss
ist nicht mehr prim~r darauf gerichtet, in mehr oder weniger harter Auseinan-
dersetzung mit dem Arbeitgeber diesen zu Massnahmen zu bewegen, die den
berechtigten Interessen der Belegschaft und hierdurch den Interessen des
Betriebes dienen; vielmehr besteht der Kern der Betriebsrátet~tigkeit in ver-
trauensvoller Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber `zum Wohl des Betriebs
und seiner Arbeitnehmer unter Berucksichtigung des Gemeinwohls'.113
110. BVG ~ 49.
111. R. Fischer, `Theorie und Praxis der `vertrauensvollen Zusammenarbeit' zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat', in: Mensch und Arbeit, 5(1964) p. 151.
112. Deze terminologie is ietwat verwarrend. Zij slaat niet op de `eenzijdige' en `tweezijdige'
vormen van Betriebsverfassung, zoals deze door Neu[oh worden onderscheiden. (Zie: 0. Neuloh,
Die deutsche Betriebsverfassung und ihre Sozialformen bis zur Mitbestimmung, Tubingen
1956, p. 65), die op de eerste plaats de machtsverdeling binnen onderneming en bedrijf
regarderen. Evenmin kan men het door Hersche[ genoemde onderscheid gelijk stellen met dat
tussen `dualistisch' en `unistisch', waarbij het feit, of de werkgever al dan niet deel uitmaakt
van de Betriebsrat bepalend is voor de situatie. De door Fischer gencemde ontwikkeling van het
`Gegeneinander zum Miteinander' wordt door Hersche[ als monistisch aangeduid, omdat de
in bovengencemde zin dualistische Betriebsrat, waartoe de voorzitter niet behoort, in het
systeem van de wet gezien moet worden als een in de onderneming opgenomen orgaan, dat
de integratie van werkgever en werknemers mcet dienen. Zie in dit verband ook aant. 99.
113. W. Herschel, `Von den Wurzeln der Mitbestimmung', in: Sozialer Fortschritt, 11 (1962),
p. 78.
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De wet is, bij alle idealistische doelstellingen, realistisch genoeg om te aan-
vaarden, dat de gewenste overeenstemming tussen werkgever en Betriebsrat
kan uitblijven. Voor dat geval is voorzien in een `Einigungsstelle', die bestaat
uit een aantal `bijzitters', voor de ene helft door de werkgever en voor de
andere helft door de Betriebsrat te benoemen, en een neutrale voorzitter met
w.iens aanstelling beide partijen akkoord moeten gaan. Indien de belang-
hebbenden zulks wensen, heeft de uitspraak van deze arbitragecommissie
bindende kracht. Andere variaties, waarop hier niet nader kan worden inge-
gaan, zijn mogelijk.114

Uitdrukkelijk wordt vastgesteld, dat de uitvoering van de door de Betriebs-
rat genomen besluiten alleen aan de werkgever toekomt; de Betriebsrat mag
niet door eenzijdige handelingen in de bedrijfsleiding ingrijpen 115. Anderzijds
wordt aan de Betriebsrat en de personeelsvertegenwoordigers een zekere
vrijheid van handelen gewaarborgd: zij mogen bij de uitoefening van hun
taak niet worden gestoord of gehinderd, en noch zij noch de leden van de
arbitragecommissie mogen benadeeld of begunstigd worden vanwege hun
werkzaamheden als zodanig.iis Deze werkzaamheden kunnen worden onder-
scheiden in algemene en bijzondere, waarvan de laatste aanstonds ter sprake
zullen komen. De algemene taken komen grotendeels overeen met die welke
bij ons de ondernemingsraad heeft : het voorstellen van maatregelen in het
belang van bedrijf en personeel, het toezicht houden op in het belang der
werknemers getroffen regelingen en het behandelen van klachten. In de Duitse
situatie is voorts begrijpelijk de taak van het inpassen in het bedrijf van oor-
logsinvaliden en andere personen, die bijzondere bescherming nodig hebben.ll'
Over bepaalde onderwerpen is een zwijgplicht opgelegd.118

Kernpunt van de medezeggenschapsrechten vormen de bepalingen van het
tweede tot en met het vijfde hoofdstuk van het vierde deel. Hierin wordt een
uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen `Mitbestimmung' - codeterminatie -,
en `Mitwirkung' - codeliberatie.119 Deze codeterminatie- resp. codeliberatie-
rechten kunnen betrekking hebben op drie gebieden, die door de wet worden
opgesomd : dat der `sociale aangelegenheden', waar de Betriebsrat mag mede-
beslissen; dat der `personeelaangelegenheden', waar hij mag medebeslissen en
medespreken; en dat der `economische aangelegenheden', ten aanzien waar-
van eveneens zowel medebeslissing als medeberaadslaging mogelijk is. Ten-
slotte wordt de deelname van de werknemers in de Aufsichtsrat geregeld.

114.BVG~50.
115. BVG ~ 52 sub 1.
116.BVG~53.
117.BVG~54.
118.BVG~55.
119. Zie ons hoofdstuk I, pp. 20 e.v.
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Met betrekking tot de sociale aangelegenheden strekt zich het codetermi-
natierecht van de Betriebsrat uit tot vraagstukken zoals begin en einde van de
werktijd, de vaststelling van vakantie, de organisatie van de beroepsopleiding,
het regelen van beloningssystemen, de orde en de discipline in het bedrijf, de
oprichting van sociale instellingen, het bevorderen van de veiligheid.lzo
Wanneer tussen werkgever en Betriebsrat geen overeenstemming wordt
bereikt, treft de arbitragecommissie een bindende beslissing.lzl

Ten aanzien van personeelsaangelegenheden, waaronder verstaan worden:
aanstellingen, hergroeperingen, overplaatsingen en ontslagen, heeft de Be-
triebsrat zowel codeterminatie- als codeliberatiebevoegdheden.122 De code-
terminatiebevoegdheden kunnen worden uitgeoefend volgens hetgeen men in
de Duitse juridische terminologie wel aanduidt als een positief of negatief
`Konsensprinzip'. Gaat de wet uit van het positieve toestemmingsbeginsel, dan
blijft de maatregel, die de juridisch bevoegde organen van de onderneming
buiten instemming van de medezeggenschapsorganen getroffen hebben,
totdat deze toestemming verleend is `schwebend unwirksam'. Van dit `posi-
tieve toestemmingsbeginsel' is het codeterminatierecht in de genoemde sociale
aangelegenheden een voorbeeld. Wanneer het negatieve toestemmingsbeginsel
van kracht is, zoals bij de onderhavige medebeslissingsrechten in personeels-
aangelegenheden, dan kan een maatregel van het van rechtswege bevoegde
ondernemingsorgaan achteraf door de beroepsinstantie worden ongedaan
gemaakt.lz3

Een duidelijk voorbeeld van beide situaties is te vinden in de regeling van de
bevoegdheden van de Betriebsrat bij aanstellingen. Wenst de werkgever
iemand aan te nemen, dan dient hij de Betriebsrat tijdig op de hoogte te
stellen van de voor de sollicitant bestemde vacature, en inlichtingen over diens
persoon te verstrekken. Wanneer de Betriebsrat tegen de aanstelling bezwaren
heeft, moet hij dat binnen één week schriftelijk aan de werkgever mededelen.
Wanneer men niet tot overeenstemming komt, mag de werkgever de sollicitant
voorlopig aannemen, maar de Betriebsrat kan binnen twee maanden tegen de
aanstelling in beroep gaan bij het `Arbeitsgericht'.1z4

Soortgelijke bepalingen gelden bij hergroeperingen en overplaatsingen.lz5
Ten aanzien van individuele ontslagen moet de Betriebsrat voor iedere op-
zegging door de werkgever gehoord worden; betreft het ontslagen op grotere
schaal, dan dient de werkgever met de Betriebsrat overleg te plegen.lll

De codeterminatie in economische aangelegenheden op grond van het BVG

120. BVG ~ 56 tJm 58.
121.BVG~56.
122. BVG ~ 60 tJm 66.
123. Indien geen sprake is van codeterminatie doch slechts van codeliberatie, wordt de rechts-
geldigheid van de getroffen maatregel niet aangetast, en kan deze in hoger beroep ook niet
worden vernietigd. Zie hiervoor o.a.: F. Voigt, o.c., p. 101.
124. BVG ~ 61 sub 1 en 2.
125. BVG ~ 63.
126. BVG ~ 66. Zie ook F. Voigt, o.c., p. 188 vlg.
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stelt niet veel voor, ondanks het feit, dat in dit kader de oprichting van
een zgn. `Wirtschaftsausschuss' is voorgeschreven. Deze Wirtschaftsausschuss is
voorzien voor alle `ondernemingen' - in tegenstelling tot `bedrijven' - welke in
de regel meer dan honderd werknemers omvatten. Hij bestaat uit vier tot acht
bij de onderneming werkzame leden, waaronder minstens één lid van de Be-
triebsrat, en komt maandelijks bijeen. Hij heeft recht op informatie over de
economische aangelegenheden van de onderneming en kan daartoe de be-
treffende bescheiden inzien, voor zover zulks de bedrijfs- en zakengeheimen
van de onderneming niet in gevaar brengt.127 Deze laatste bepaling geeft er
gemakkelijk aanleiding toe, dat deWirtschaftsausschuss slechts zeer summiere
inlichtingen ontvangt. Immers, zo merkt Voigt terecht op: `Ob eine Auskunft
eine Gef~hrdung der Geheimhaltung darstellt, kann nur der beurteilen, der
die Antwort kennt. Damit steht die Antwort weitgehend im schwer nach-
prufbaren Ermessen des Unternehmers.'128

Een codeterminatierecht in economische aangelegenheden valt de Be-
triebsrat volgens de tekst van de wet uitdrukkelijk toe bij bedrijfsveranderingen,
waaronder zijn te verstaan:

a. inkrimping, stillegging of verplaatsing van het hele bedrijf of van essen-
tiële bedrijfsonderdelen;

6. fusie met andere `bedrijven' ( let wel : niet zijn bedoeld `ondernemingen') ;
c. ingrijpende veranderingen van het bedrijfsdoel of van de bedrijfsin-

richting, voor zover dezenietklaarblijkelijk op een verandering van de markt.
situatie berusten;

d. invoering van principieel nieuwe werkmethoden, tenzij deze duidelijk
overeenkomen met de technische ontwikkeling of daartoe bevorderlijk zijn.

Worden de werkgever en de Betriebsrat het in deze kwesties niet eens, dan
kan iedere partij een overheidslichaam om bemiddeling verzoeken. Geschiedt
dit niet, of blijft de bemiddeling zonder resultaat, dan kan een arbitrage-
college door ondernemer of Betriebsrat worden ingeschakeld.129 Lenk wijst
erop, dat ondanks deze constructie de in de wet als `Mitbestimmungsrecht'
aangeduide bevoegdheid in feite slechts een `Mitwirkungsrecht' is. Wanneer
de ondernemer zich nl. niet houdt aan de uitspraak van het arbitrageorgaan,
dan kunnen de werknemers, die ten gevolge daarvan worden ontslagen,
slechts schadevergoeding eisen ingevolge ~ 74 BVG. `Es fehlt das wichtigste
Kriterium echter Mitbestimmung: die endgultige Bindung des Unternehmer-
willens. Statt dessen unterliegt der Unternehmer nur einer verst~rkten zivil-
rechtlichen Haftung'.13o

Hiermede zijn wij gekomen aan de behandeling van het meest spectaculaire
deel van de codeterminatie op grond van het BVG: de medezeggenschap van

127. BVG ~ 67 tim 69.
128. F. Yoigt, o.c., p. 449.
129. BVG ~ 72 tim 74.
130. E. Lenk, o.c., p. 23.
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de werknemers in de Aufsichtsrat. De betreffende paragrafen zijn in december
1965 op grond van ~ 40 van het `Einfuhrungsgesetz zum Aktiengesetz' op en-
kele punten veranderd of aangevuld. Op de eerste plaats wordt bepaald,
dat de Aufsichtsrat van een AG of van een KGA voor een derde deel uit
werknemers moet bestaan. Deze werknemersvertegenwoordigers worden bij
algemene, geheime, gelijktijdige en directe verkiezingen door alle kiesgerech-
tigde werknemers der bedrijven van de onderneming gekozen. Wanneer één
werknemersvertegenwoordiger moet worden gekozen, dan moet deze in een
bedrijf van de onderneming als werknemer actief zijn. Wanneer het aantal te
kiezen werknemersvertegenwoordigers twee of ineer bedraagt, dan moeten
zich daaronder minstens twee werknemers bevinden uit de bedrijven van de
onderneming, waarvan één arbeider en één beambte is. De kandidaten worden
door de bedrijfsraden en de werknemers gesteld. Aan verkiezingen voor de
Aufsichtsrat van een holding-company van een concern nemen ook de werk-
nemers van de bedrijven cler overige concernondernemingen deel, eventueel
door middel van kiesmannen.isl

Het voorschrift van de vertegenwoordiging van werknemers in de Auf-
sichtsrat kent een belangrijke uitzondering. De verplichting geldt nl. niet voor
AG's, die familie-ondernemingen zijn, en minder dan 500 werknemers in
dienst hebben. Analoge bepalingen gelden voor de KGA's.is2 In een aantal
andere gevallen is echter de vorming van een Aufsichtsrat op grond van het
BVG verplicht gesteld: o.a. bij de GmbH's en bij de `bergrechtliche Gewerk-
schaften mit eigener Rechtspersánlichkeit' die meer dan 500 werknemers
tellen.lss

In tegenstelling tot hetgeen bij onze wet op de ondernemingsraden het
geval is, bevat het BVG een aantal ten dele nogal vergaande strafbepalingen.
Zo kan met geldboete of inet gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden ge-
straft worden hij, die opzettelijk de voorgeschreven verkiezingen van de
Betriebsrat verhindert of beïnvloedt; zijn activiteit of die van zijn organen
hindert of stoort; een lid of plaatsvervangend lid van een der in de wet ge-
noemde college's om wille van zijn werkzaamheid als zodanig benadeelt of
begunstigt, of bepaalde in de wet voorziene informaties niet, in strijd met de
waarheid, onvolledig of te laat verstrekt.ls4

Wanneer de bedoeling aanwezig is, om bij genoemde handelingen de onder-
neming, het bedrijf ofhet personeel te schaden, dan kan de maximaal toelaat-
bare gevangenisstraf tot één jaar oplopen en bovendien nog een geldboete
worden opgelegd.lss Het plegen van genoemde handelingen uit onachtzaam-
heid kan een geldboete tot 5000 DM tot gevolg hebben.lsg Vervolging vindt

131. BVG ~ 76 sub 1 tJm sub 5.
132.BVG~76sub6.
133. BVG ~ 77.
134. BVG ~ 78 sub 1.
135. BVG ~ 78 sub 2.
136. BVG ~ 78 sub 3.
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echter slechts plaats op klachte van de Betriebsrat, het `kiescomité' of de onder-
nemer.137 Soortgelijke straffen trefTen hem, die de geheimhoudingsplicht
schendt, die hem op grond van het BVG is opgelegd.13a

Voorts is nog van belang hetgeen bepaald wordt over de uitzonderingen voor
bepaalde bedrijven. Voor bedrijven die politieke, vakbondspolitieke, confes-
sionele, caritatieve, opvoedkundige, kunstzinnige en soortgelijke doeleinden
dienen, de zgn. `tendens-bedrijven', gelden niet de bepalingen omtrent de mede-
zeggenschap in economische aangelegenheden en inzake de Aufsichtsrat.
Religieuze gemeenschappen en hun caritatieve en opvoedkundige inrichtingen
zijn van alle bepalingen van het BVG vrijgesteld.13s

Aan het einde van deze uiteenzetting over het Duitse rechtssysteem, voor zover
dit betrekking heeft op de verschillende vormen van medezeggenschap, zal bij
velen de vraag rijzen, welk karakter dit rechtssysteem nu eigenlijk draagt.
Voigt geeft daarop een duidelijk antwoord. Volgens hem moet men het mede-
zeggenschapsrecht, dat door de wetten van 1951, 1952 en 1956 genormeerd
wordt, beschouwen als een bestanddeel van het moderne `Recht der Persónlich-
keit' :`Die drie Gesetze geben den Arbeitnehmern insgesamt und vor allem ih-
ren Repr~sentanten im Rahmen dieser Institution, d.h. dem Arbeitsdirektor,
ihren Vertretern im Aufsichtsrat und im Wirtschaftsausschuss und den Be-
triebsratmitgliedern, bestimmte Rechte, legen ihnen aber auch Pflichten auf.'14o

Het in deze wetten neergelegde zgn. `Verfassungsrecht', waarin de constitutie
van onderneming en bedrijf is omschreven, moet aangemerkt worden als
privaatrecht, en niet als publiekrecht, waarmee het feit dat er incidentele
voorschriften van bindend recht in voorkomen niet in tegenspraak is. Er ont-
staat geen publiekrechtelijke boven- of onderschikkingsverhouding tussen de
Betriebsrat enerzijds en de werknemers c.q. de werkgever anderzijds: `die
Betriebsvereinbarungen erzeugen objektives Recht als privates Vertragsrecht;
sie haben keine óffentlichrechtliche Wirkung'.141

137.BVG~78sub4.
138. BVG ~ 79.
139. BVG ~ 81. Er gaan echter stemmen op, om de codeterminatie ook uit te breiden tot de
`Tendenzbetriebe'. (Zie bijv.: Das Mitbestimmungsgesprách 10 (1965) p. 183. Daarnaast
schijnt een recente `hóchstrichterliche Entscheidung' van het Bundesarbeitsgericht in Kassel
ertoe te leiden, dat de kring van de `Tendenzbetriebe' enger wordt. (Zie: Industriekurier van
24.2.1966: `BAG definiert Tendenzbetrieb').
140. F. Voigt, o.c., pp. 153 e.v.; onze term `personenrecht' heeft een andere strekking.
141. F. Voigt, o.c., ibidem.
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Wanneer men uitgaat van een sociologische beschouwingswijze, is het onge-
twijfeld verantwoord te stellen, dat de voornaamste betekenis van de wettelijke
constructies, die ten doel hebben medezeggenschap te verlenen aan werk-
nemers in het bedrijf, gelegen is in het vermogen, de belangentegenstellingen
welke aan de onderneming inherent zijn, te overbruggen. Daarmede dragen
deze constructies dan bij tot de oplossing, of - zo men wil - sublimering van de
daaruit voortvloeiende potentiële en actuele conflicten. De meest algemene
bron immers daarvan is gelegen in de gezagsstructuur, die aan het industriële
bedrijf eigen is: `. .. weil diese Herrschaftsstruktur sich nicht beseitigen l~sst,
wird es immer betriebliche und industrielle Konflikte geben'.' Het ideaaltype
echter van een `constitutioneel gezag' in het bedrijf wordt volgens Dahrendorf

gekenmerkt door `eine oft quasi verfassungsm~ssig niedergelegte wechsel-
seitige Abh~ngigkeit'Q, waarvoor - naar onze mening - de codeterminatie-
wetgeving in hoge mate representatief is.

Wijzende op de toenemende institutionalisering van de arbeidsrelaties
merkt Furstenberg op, dat gedragswijzen, die aanvankelijk spontaan verliepen,
worden opgenomen in een zich uitbreidend systeem van sociale normen, waar-
door zij worden gereguleerd en gefunctionaliseerd. Dit geldt vooral voor de bij
het rijzen en het oplossen van belangenconflicten waargenomen processen.

Maar, zo zegt hij, ook al ontstaan er nog zoveel organen, welker leden con-
flicten moeten bijleggen: de hoofdtaak, gelegen in het verzoenen der tegen-
stellingen, blijft onbercerd. En omdat deze taak met organisatorische mid-
delen wel vereenvoudigd, maar niet zonder meer uitgevoerd kan worden
`unterscheiden sich die Legalaspekte solcher Institutionen oft weitgehend von
den wirklichen Bedingungen `unter denen sie zu arbeiten haben'.s

Wij menen geheel in de geest van deze uitspraak te handelen, wanneer wij,
na uitvoerig aandacht te hebben besteed aan het rechtssysteem van de mede-
zeggenschap, thans de praktijk daarvan in ons onderzoek betrekken. Hierbij
dienen wij ons echter aanzienlijke beperkingen op te leggen, willen wij niet

1. R. Dahrendorf, Industrie- und Betriebssoziologie, Berlin 1965, p. 94.
2. R. Dahrendorf, o.c., p. 106.
3. F. Furstenberg, Der Betriebsrat im Spannungsfeld der industriellen Arbeitsbeziehungen.
Verh~ltnisse in Deutschland. In: P. Atteslander, Konflikt und Koóperation im Industiebetrieb,
K~In~Opladen 1959, p. 227.
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gevaar lopen, terecht te komen in een `mer à boire', waar iedere koersbepaling
onmogelijk wordt. Daarom zullen wij ons onthouden van al te gedetailleerde
mededelingen van statistische aard omtrent de omvang van de medezeggen-
schap en slechts zeer globaal nagaan, welke invloed deze heeft gehad op het
economische en sociale ondernemingsbeleid.4 Méér zal ons in de volgende pa-
ragrafen interesseren de mate, waarin de denkbeelden der medezeggenschap in
de praktijk ingang hebben gevonden, alsmede de wijze, waarop de `Organe der
Mitbestimmung' - de Arbeitsdirektor, de werknemersvertegenwoordigers in
de Aufsichtsrat, en de Betriebsratsleden - hun taken als zodanig ervaren en
uitoefenen. Tenslotte zullen wij enkele beschouwingen wijden aan de relaties
tussen deze organen onderling en hun betrekkingen met de vakbeweging.

1. Invloedssfeer en realisatie

In de toespraak welke de Arbeitsdirektor van de Dortmunder Hoesch-Werke
AG, dr. H. lioch, hield in het kader van de in 1958 georganiseerde `Interna-
tionale Tagung der Sozialakademie Dortmund' waarschuwde hij zijn gehoor
voor het gevaar, de codeterminatie in de kolen- en staalindustrie te over-
schatten. `Wir sollten uns immer wieder klar machen', zo zei hij, `dass die
Mitbestimmung nur in einem Bruchteil der deutschen Wirtschaft praktisiert
wird; sie gilt fur noch nicht einmal eine Million Besch~ftigte bei einer Be-
sch~ftigtenzahl von anníihernd zwanzig Millionen in der deutschen Wirt-
schaft'.b De door hem genoemde aantallen werden tijdens hetzelfde congres
nader gepreciseerd door de Arbeitsdirektor van de Huttenwerke Salzgitter
AG, die mededeelde `dass bei einem Besch~ftigungsstand von etwa 19 Millionen
in der Bundesrepublik Deutschland nur etwa 9 Millionen in der Industrie, und
hiervon 780 000 in den Betrieben der Mitbestimmung ... t~,tig sind'.e

Bijzonder moeilijk blijkt het, over deze materie betrouwbare gegevens van
recente datum te verkrijgen, daar uit de standaardbronnen niet valt op te
maken, welke industrieën onder de verplichtingen van het MBG, het MBEG en
het BVG vallen. Volgens Voigt zouden er in april 1961 in totaal 95 onder-
nemingen behoren tot het ressort van de gekwalificeerde codeterminatie. Bij

4. Zie hiervoor o.a.: R. Hauck, Sozialpolitik der Unternehmen unter dem EinRuss der Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer, Kdln~Opladen 1963; D. Heckmann, Die arbeitnehmerischen
Mitgestaltungsrechte und ihre Auswirkung auf die volkswirtschaftliche Produktivit~t, Freiburg
(Schw.) 1963; P. ,~ost, Die Auswirkungen des Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter auf die
Stellung des Unternehmers im Betrieb, Kbin 1957; R. Weckend, Die Entwicklung des Mit-
bestimmungsrechts in Deutschland und seine wirtschaftliche Auswirkung in der Wettbewerbs-
ordnung, Marburg 1952.
5. H. ICoch, Die Bedeutung der Mitbestimmung in Deutschland fur die Stellung der Arbeit-
nehmer in der Wirtschaft. In: H. Bayer (Hsg), Stellung der Arbeitnehmer in der modernen
Wirtschaftspolitik, Berlin 1959, p. 127. Zie ook: O. Neuloh, Der neue Betriebsstil. Unter-
suchungen uber Wirklichkeit und Wirkungen der Mitbestimmung, Tubingen 1960, p. 245.
6. A. ,~ungbluth, Stellung der Arbeitnehmer in der Wirtschaftspolitik vom Gesichtspunkt des
Arbeitsd'uektors, in: H. Bayer (Hsg), o.c., p. 136. Inmiddels is het aantal werknemers gestegen
tot 26.629.000 (stand van 1 sept. 1965).

96



INVLOEDSSFEER EN REALISATIE

65 AG's (excl. Saarland en West-Berlijn), die daarvan deel uitmaakten,

werkten in 1959 858 969 personen. Omstreeks dezelfde tijd bedroeg het grond-
kapitaal van deze 65 AG's 23,80~o van het grondkapitaal van alle AG's in het
gebied van de Bondsrepubliek.~

Geheel anders ligt de situatie met betrekking tot de bedrijven, die onder de

eenUOUdige codeterminatie vallen. Voigt vermeldt, dat bij de `Arbeitsst~tten-

z~hlung 1950' in totaal 2 257 817 bedrijven werden geregistreerd in de
Bondsrepubliek Duitsland, exclusief Saarland en West-Berlijn. Hiervan be-

spreekt hij vervolgens enkele bedrijfstakken wat meer gedetailleerd.
De gehele industrie - alweer zonder Saarland en West-Berlijn - telde in

september 1959 90 902 bedrijven met een aantal van - naar Voigt mededeelt -

2 947 061 werknemers. Bij de door ons uitgevoerde controle bleek, dat er een

ontoelaatbare interpolatie heeft plaatsgevonden, en dat het laatstgenoemde

aantal 7 567 333 moet zijn.e Volgens het `Statistisches Jahrbuch fur die Bun-

desrepublik Deutschland 1965' is het aantal industriële bedrijven inmiddels toe-

genomen tot 102 162, terwijl het aantal werknemers is gestegen tot 8 449 711.9

Op 31 mei 1956 waren er volgens de `Handwerksz~hlung' exclusief Saarland

en West-Berlijn 751 639 ambachtelijke bedrijven, die 3,6 miljoen personeels-

leden telden. Daarvan hadden 47 614 bedrijven 10-24 werknemers en 18 803

bedrijven minstens 25 werknemers.
Het aantal land- en bosbouwbedrijven met meer dan 0,5 ha. (thans in-

clusief Saarland en West-Berlijn) bedroeg in 1960 1 709 801. Daarin waren

780 000 `familienfremde' arbeidskrachten werkzaam, waarvan 320 000

permanent.
Volgens Voigt valt een groot gedeelte van al deze bedrijven, o.a. schattender-

wijze 60 000 industrie- en 93 000 ambachtelijke bedrijven, onder het BVG,
hoewel de situatie de jure en de facto zeer verschillend is.

Tenslotte verstrekt hij enkele cijfers betreffende het aantal en het kapitaal

van de AG's, KGA's en GmbH's per 31 december 1961. Inclusief Berlijn, maar
exclusief Saarland waren dat 2516 AG's met een totaal `Grundkapital' van

31 521,8 miljoen DM en 21 KGA's met een totaal `Grundkapital' van 124,2

miljoen DM; alsmede 37 901 GmbH's met een totaal `Stammkapital' van

678,1 miljoen DM.IO In 1965 bedroeg het totale aantal AG's 2541 met een
`Grundkapital' van 41 823,9 miljoen DM en het aantal GmbH's 50 275 met

een `Stammkapital' van 23 787,6 miljoen DM.11

7. F. Voigt, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmungen. Eine Analyse
der Einwirkungen der Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland auf die Unter-
nehmungsfuhrung. In: F. Yoigt und W. Weddigen, Zur Theorie und Praxis der Mitbestimmung,
Berlin 1962, pp. 199-202.
8. F. Voigt, o.c., p. 197. Het totale aantal werknemers in bedrijven met méér dan 1000 werk-

nemers bedraagt echter 2 947 061 i.p.v. 7 567 333, zoals door hem vermeld.
9. Statistisches Jahrbuch fiir die Bundesrepublik Deutschland 1965, pp. 240 e.v.
10. F. Yoigt, o.c., pp. 198 e.v. Uitvoeriger statistische gegevens kan men aantreffen bij : O. Blume,
Zehn Jahre Mitbestimmung. Versuch einer Bestandsaufnahme, in: E. Pothoff, 0. Blume,

H. Duvanell, Zwischenbilanz der Mitbestimmung, Tubingen 1962, pp. 279-304.
11. Ontleend aan: Wirtschaft und Statistik, 1966, no. 3, pp. 172 en 173.
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Belangrijker dan deze cijfers, die een globale indruk geven van de uitgestrekt-
heid van het terrein, waarop beide ofeen van beide vormen van codeterminatie
gelden, is het antwoord op de vraag, in hoeverre de realiteit van deze code-
terminatie aan de richtlijnen van de wet beantwoordt. Dit antwoord is slechts
te geven op basis van uitgebreide onderzoekingen, voor zover die aan strenge
wetenschappelijke eisen voldoen, en bovendien van recente datum zijn.

Als zodanig komen vooral in aanmerking de navorsingen, welke hun neer-
slag hebben gevonden in de beschouwingen van Neulok, Blume en Voigt,
welke wij in ons eerste hoofdstuk hebben genoemd, en die respectievelijk
dateren van 1960, 1962 en 1964. Voordien hadden, zoals wij vermeld hebben,
reeds andere onderzoeken plaats gehad, waarvan een viertal, ingesteld in de
periode van 1952 tot en met 1954, door Dahrendorf kritisch is besproken.12
Daarbij merkt hij op, dat deze vier onderzoeken hoofdzakelijk betrekkíng gehad
hebben op arbeiders, en dat het voor een beter begrip van de opvattingen over
de codeterminatie zeker gewenst zou zijn, bovendien en in grotere omvang de
meningen te polsen van het kader, de beambten en vooral van ondernemers.'
Eveneensachthijheteenlacune, dat de opvattingen in de mijnindustrie nauwe-
lijks zijn bestudeerd; dat de onderzoeken onvoldoende regionaal zijn ge-
spreid; dat de mate van identificatie met het instituut van de codeterminatie
niet is nagegaan, en dat de tijdsdimensie zo goed als geheel buiten beschouwing
is gelaten.13

Het is duidelijk, dat eerstgenoemde studies, alleen al doordat zij zoveel jaren
later zijn verricht, aanzienlijk beter dan de voorafgaande exploraties in staat
zijn geweest, een antwoord te geven op `die offene Frage, wie die Einstellungen
der Arbeiter heute ... aussehen' en vooral ook op de vraag `in welche Rich-
tung die Entwicklung der Kenntnisse, Vorstellungen und Urteile der Arbeiter
verl~uft'.14 Maar ook in de andere opzichten vermijden de recente onderzoe-
kingen de methodologische onvolkomenheden van het daaraan voorafgegane
speurwerk, en blijkens hun opzet voldoen zij in hogere mate aan de volgende
door Daárendorfterecht gestelde voorwaarden: `. .. die pr5zise und umfassende
Bestimmung der Untersuchungsgegenstíinde; die Wahl einer Methode, die
quantitative und qualitative Auswertung erlaubt; die sorgf~ltige Formulierung
der Fragen ...; die Berucksichtigung einer gewissen, obschon nicht notwendig
statistisch rigori5sen Repríisentativit~t; die sorgf~ltige Auswertung im Lichte
des industrie-soziologischen Wissens von Struktur und Wirklichkeit des
Unternehmens'.ls

In welke richting wijzen nu de in bovengenoemde onderzoekingen bijeenge-
brachte gegevens ten aanzien van de realisatie van de codeterminatiewet-
geving? Wanneer men deze vraag stelt kan men daarmede twee zeer verschil-

12. R. Dahr~ndmf, Das Mitbestimmungsproblem in d er deutschen Sozialforschung. Eine Kritik,
Tiibingen 1963. Zie ons hoofdstuk I, p. 6.
13. R. Daárendmf, o.c., pp. I 18 e.v.
14. R. Dahrendorf, o.c., p. 119.
15. R. Dahsendmf, o.c., p. 120.
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lende zaken bedoelen, die in de praktijk echter slechts zelden te scheiden zijn.
Vooreerst is het mogelijk, dat men wenst te vernemen, in welke omvang de
wettelijke voorschriften in praktijk worden gebracht respectievelijk nog
worden `overtrofTen'. Dit is de vraag naar de directe realisatie van de code-
terminatie. Vervolgens kan men beogen, ingelicht te worden over de gevolgen,
welke de realisatie van deze wetgeving in de onderneming en het bedrijfsleven
heeft teweeggebracht. Deze vraag zouden wij kunnen aanduiden als die,
welke betrekking heeft op de indirecte realisatie van de codeterminatie.

Ten aanzien van de directe realisatie van de codeterminatie blijken er zowel
ondernemingen te zijn, die op grond van overeenkomst of gewoonte aan de
werknemers veel grotere rechten toekennen, dan de wet verlangt, als onder-
nemingen, waar men zich zelfs niet aan de minimumvoorschriften houdt.'s
Hierbij spelen niet alleen factoren mee zoals de positie van een onderneming
binnen een concern en de spreiding van het aandelenbezit, maar ook verschil-
len in de interne gezagsstructuur. Zo blijkt bijv. bij familiebedrijven de code-
terminatie slechts een zeer beperkte rol te spelen: `Der Eigentumsunternehmer
ist hier nach wie vor - mit nur wenigen Ausnahmen - der unumschrdnkte
Herrscher der unternehmerischen Entscheidungen, und zwar auch dort, wo
Organe der Mitbestimmung beteiligt werden mussen. Sein ~bergewicht ist so
gross, dass die tats~chlich ausgeiibten Rechte und die erreichbaren Ergebnisse
der Mitbestimmung demgegenuber verblassen.'~'

Gaat men de directe realisatie van de codeterminatie onderzoeken, al naar-
gelang het MBG~MBEG dan wel het BVG van toepassing is, dan ontwaart
men eveneens een zeer gedifl~erentieerde werkelijkheid. In de zgn. Montan-
industrie blijken aanzienlijke divergenties op te treden tussen de praktijk in de
ijzer- en staalindustrie enerzijds en in de mijnindustrie anderzijds. De ver-
werkelijking van de codeterminatie geschiedt in eerstgenoemde industrie
op veel groter schaal dan in de laatstgenoemde, ondanks het feit, dat de juri-
dische grondslag bij beide dezelfde is.

Yoigt noemt een viertal oorzaken, die ten grondslag liggen aan deze merk-
waardige situatie. Op de eerste plaats werd de codeterminatie - zoals wij in
hoofdstuk III gezien hebben - bij de ijzer- en staalproducerende industrie de
facto reeds direct na de tweede wereldoorlog ingevoerd, hetgeen bij de mijn-
industrie pas in 1951 het geval was. Terwijl in 1947 de eigendomsverhoudingen
in de staal- en ijzerindustrie nog verward waren tengevolge van verbeurdver-
klaring, dekartellisatie en demontage, en vele directeuren en hogere beambten
aldaar nog op `Entnazifizierung' wachtten dan wel definitief van hun posten
verwijderd waren, lagen de machtsverhoudingen in 1951 bij de mijnindustrie
geheel anders. Bovendien was de sociologische constellatie binnen de mijn-
industrie zodanig, dat men daar een bijzonder standsbewuste en zelfverzekerde

16. F. Yoigt, o.c., p. 179.
17. F. Yoigt, o.c., p. 182.

99



PRAKTIJK

groep aantrof van managers, die gewend waren te bevelen en die bevelen

zonder veel commentaar te zien uitgevoerd. Tenslotte speelde de decentrali-

satie van de disciplinaire bevoegdheid, welke bij de mijnindustrie in sterke

mate uit de eisen van het werk en de inrichting van de organisatie voortvloeit,

de codeterminatie slechts beperkt in de kaart.1e
Met betrekking tot de realisatie van de codeterminatie op grond van het

BVG blijken de verschillen in de toepassing eveneens veelvuldig te zijn. Aan

het einde gekomen van zijn omvangrijk onderzoek over de toepassing van ge-

noemde wet merkt Blume op: `Alle unsere Zahlen sind hineingestellt in eine

Raum-Zeit-Koordinate und spiegeln das dort angestrahlte Feld `Betriebsver-

fassungs-Wirklichkeit' wíder. An jeder Zahl ist die Spanne zwischen dem, was

der Gesetzgeber gewollt hat und dem, was davon realisiert worden ist, abzu-

lesen. In keinem der untersuchten Abschnitte fehlt eine solche Spanne, eine

solche Entfernung vom Willen des Gesetzgebers. Allerdings sind diese Spannen

verschieden lang.'ls
Het door Voigt geleide onderzoekteam kwam tot de bevinding, dat de sprei-

dings- en intensiteitsgraad van de codeterminatie op grond van het BVG nog

veel meer variaties vertoonde tussen de verschillende bedrijven dan bij de

codeterminatie op grond van het MBG~MBEG het geval was. Het algemene

beeld bleek betrekkelijk negatiefuit te vallen. Men trof slechts enkele bedrijven

aan, waarin de codeterminatie goed functioneerde, en waar de ondernemings-

leiding erop uit was deze als een middel tot een hechtere integratie en tot het

scheppen van een beter bedrijfsklimaat te benutten. In betrekkelijk vele

ondernemingen moest de codeterminatie, welke de wet beoogt af te dwingen

`im Vergleich zur Ausgestaltung dieser Institution in der Montanindustrie als

totaler Fehlschlag angesehen werden'.20 De verschillen bleken hier echter, in

tegenstelling tot hetgeen bij de gekwalificeerde codeterminatie het geval is,

afhankelijk te zijn van de bedrijfsomvang: de grote bedrijven kennen meer

codeterminatie dan de kleine. Ook de eigendomsverhoudingen spelen een rol:

waar een `Grossaktion~r' aanwezig is, is de invloed van de codeterminatie het

geringst. Ql

Vraagt men zich nu af, hoe het staat met de indirecte realisatie van de code-

terminatie, dan zal men vooral acht moeten slaan op de verschijnselen, die het

gevolg zijn van de betreffende wetgeving en haar gradueel verschillende toe-

passing. Hierbij raakt men vanzelfsprekend ook het bijzonder ingewikkelde pro-

bleem van de invloed van de codeterminatie op de `Willensbildung' in de

onderneming, een probleem dat vele auteurs heeft beziggehouden, doch dat

zodanig vele facetten heeft, dat een enigszins grondige behandeling te veel

plaatsruimte zou vragen.2E Het is de grote verdienste van Voigt, dat hij bij de

18. F. Voigt, o.c., pp. 184 e.v.
19. O. Blume, Normen und Wirklichkeit einer Betriebsverfassung, Tubingen 1964, p. 209.

20. F. Yoigt, o.c., p. 192.
21. F. Yoigt, o.c., p. 193.
22. Men zie o.a. de hierboven (noot 4) vermelde literatuur, alsmede pp. 114 e.v.
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opzet van zijn massale onderzoek, dat zich over een periode van vijfjaar heeft
uitgestrekt, niet alleen zeer veel aandacht aan dit punt heeft besteed, maar daar-
toe zelfs een eigen begrippeninstrumentarium heeft ontwikkeld.~

Anders dan deze onderzoeker brengen vele auteurs, wanneer zij de gevolgen
van de codeterminatie behandelen, direct het vraagstuk van de `Bew~hrung'
ter sprake, bij de beantwoording waarvan gemakkelijk politieke overwegingen
een rol kunnen spelen. ~ In dit hoofdstuk stellen wij ons echter niet tot doel,
om vast te stellen, in hoeverre de codeterminatie tot gunstige of ongunstige
resultaten heeft geleid, doch om te onderzoeken - los van ieder waardeoor-
deel - welke de gevolgen zijn, die daaruit zijn voortgevloeid.

Ten aanzien hiervan leidt het onderzoek van Voigt tot de volgende conclusie:
`Die Institution Mitbestimmung fuhrt vor allem in der Lohn-, Bescháftigungs-
und Sozialpolitik, aber auch in der Investitionspolitik zuerheblich anderen
Verhaltensweisen der Unternehmungen, und bringt erheblich andere Ab-
hí;ngigkeiten und Verantwortlichkeiten vor allem in die Unternehmen der
Eisen und Stahl erzeugenden Industrie und des Bergbaus und, weit abge-
schw~cht, auch in die anderen Wirtschaftszweige hinein'.ze De oorzaak hier-
van is naar zijn mening gelegen in het feit, dat de codeterminatie een tegen-
wicht vormt voor de versterkte machtspositie van de Vorstand, welke op haar
beurt het logische gevolg was van de tanende invloed der aandeelhouders.
Daardoor echter brengt de codeterminatie een wijziging aan in het systeem
van de ondernemingsdoeleinden en worden dienovereenkomstige processen
van economische en andere aard op gang gebracht.28

In de thans volgende paragrafen zullen wij nader beschouwen, in welke
concrete gedragingen de codeterminatie binnen de onderneming en het be-
drijf tot uitdrukking komt, zowel met betrekking tot de directe als de indi-
recte realisatie.

2. De functie van de Arbeitsdirektor

Met het bijtende sarcasme, dat zijn hele boek kenmerkt, plaatst Horné boven
het hoofdstuk, dat hij aan de Arbeitsdirektor gewijd heeft, de volgende, aan
`Der grosse Brockhaus' ontleende, definitie: `Chamáleons, eine Unterord-
nung baum- und strauchbewohnender Schuppenkriechtiere ,.. Mit Hilfe
des stark verliingerten Zungenbeines wird die Zunge zum Insektenfang weit
aus dem Maul herausgeschleudert; grbssere Arten fressen auch kleine Wirbel-
tiere ... Das starke Farbwechselverm6gen h~ngt mit Erregungszust~nden in-
folge von Angst, Hunger ... zusammen'.27

23. Zie in dit verband ons hoofdstuk V, pp. 163 e.v.
24. Zo bijv. O. Btume, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., p. 327.
25. F. Voigt, o.c., p. 165.
26. F. Voigt, ibid.
27. A. Horné, Der beklagte Sieg. Gespr~che uber die Mitbestimmung, Villingen 1964, p. 112.
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Hiermede snijdt deze auteur een vraagstuk aan, dat bij alle beschouwingen
over de representant van de werknemers en hun vakorganisaties in de Vor-
stand ter sprake komt: verkeert de Arbeitsdirektor niet in een tweeslachtige
positie; moet hij niet een dubbele, ja zelfs driedubbele loyaliteit opbrengen; is
hij - zoals Horné het bovengenoemde hoofdstuk betitelt - inderdaad `sowohl
weder Kollege als auch noch Direktor', of kan hij zeer tegenstrijdige belangen
in zijn persoon verzoenen? Is het juist wat Stolz zegt, dat het instituut van de
Arbeitsdirektor `fur seine Praktizierung gew-issermassen tJbermenschen
voraussetzt, die frei von jeder naturlichen Schwiiche sein mussen'?28 De
beantwoording van deze vragen leidt er vanzelf toe, de verschillende aspecten
van de functie van de Arbeitsdirektor nader te analyseren.

Daarbij dient men zich vooreerst te herinneren, wat eerder over zijn formele
positie is medegedeeld.28 De Arbeitsdirektor, zo hebben wij gezien, is een ge-
lijkberechtigd lid van de Vorstand, en heeft uit dien hoofde dezelfde bevoegd-
heden en verplichtingen als de andere directieleden. Dat brengt al aanstonds
mede, dat zijn inkomen op een soortgelijk niveau staat: in de Montan-in-
dustrie bedroegen de `Jahresbeziige' van de leden van de Vorstand in 1959
tussen de 100 000 en 125 000 DM.30 Geen wonder, dat de `liebe Genossen'
soms met een beroep op hun `nicht nur auf die Person bezogene Berufung'
worden aangemaand, voor de doeleinden van hun partij oforganisatie iets van
hun inkomsten af te staan.a'

Anderzijds heeft de Arbeitsdirektor zijn positie te danken aan de vakorga-
nisaties en de werknemers: hij kan op grond van de bepalingen van het MBG
niet tegen de stemmen van de meerderheid der in de Aufsichtsrat aanwezige
werknemersleden worden aangesteld en ontslagen.32 Wanneer men in aan-
merking neemt, dat een aanstelling voor ten hoogste vijf jaar geldt, betekent
zulks, dat de Arbeitsdirektor terdege met de opvattingen van de werknemers-
leden in de Aufsichtsrat rekening moet houden, en daarmede indirect ook met
de opvattingen van de vakorganisaties.~

Het ligt voor de hand, dat de wijze, waarop de Arbeitsdirektor het evenwicht
naar beide zijden zal trachten te bewaren, in hoge mate afhangt van zijn per-
soonlijke eigenschappen, zijn opleiding en zijn vroegere functies. Enige indruk
daarvan geven de door Neuloh medegedeelde cijfers omtrent de door 96
Arbeitsdirektoren eerder uitgeoefende beroepen : 16 waren geschoolde arbeiders,
5(lagere) beambten; 29 middelbare en hogere beambten; 33 leidende en top-
functionarissen; 7 beoefenaars van de vrije beroepen en 6 vakbondssecre-

28. O. Stolz, Die Gewerkschaften in der Sackgasse. Ein kritisches Portr~t, Munchen 1959,
p. 187.
29. Zie hoofdstuk III, inzonderheid pp. 81 e.v.
30. F. Yoigt, o.c., p. 208.
31. Zie bijv.: 0. Stolz, o.c., p. 188.
32. In het MBEG is zulks wel mogelijk.
33. Zie hiertoe ook: F. Yoigt, o.c., p. 213, alsmede: R. Hauck, o.c., p. 35.
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tarissen.~ Voorts bleek uit een door Blume ingesteld onderzoek, dat 680~o van
de Arbeitsdirektoren slechts een lagere schoolopleiding (`Volksschule') had
genoten, 130~o uítgebreid lager onderwijs (`Mittelschule'), l00~o voorbereidend

hoger onderwijs (`Abitur') en 90~o academisch onderwijs (`Hochschule').as

Over de taak, welke de Arbeitsdirektor binnen de Vorstand te vervullen heeft

bestaat nogal eens misverstand. Wanneer Van der poes de Willebois mededeelt,

dat `de arbeidsdirecteur uit de aard der zaak in elk geval de sociale sector
(beheert)', en daarop laat volgen, dat zulks `ook een wettelijke minimum-eis

(is)'38, realiseert hij zich onvoldoende dat `Die in der Praxis zu beobachtende

Tatsache, dass der Arbeitsdirektor sich vorwiegend mit den Aufgabenbe-

reichen des Sozial- und Personalwesens befasst, ... keine zwingende Folge der
Gesetzgebung (ist), sondern eine Entwicklung, die 1. auf praktische Not-

wendigkeiten und 2. auf eine in gewissem Grade missverstándliche Deutung

der ldee der Arbeitnehmermitbestimmung und auf bestimmte Verhaltens-
weisen der Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter zuruckzufuhren ist'.37

Wil men de taak van de Arbeitsdirektor goed begrijpen, dan dient men voor-

eerst te beseffen, dat hij, zoals wij bij herhaling hebben opgemerkt, dezelfde
verantwoordelijkheid heeft voor het totale ondernemingsgebeuren als zijn

collega's-directeuren. Deze verantwoordelijkheid kan niemand hem ont-

nemen. Doch er is meer: wanneer binnen de Vorstand een taakverdeling

plaatsvindt, dan volstaat het niet, het zgn. `Sozialwesen' aan de Arbeits-

direktor toe te wijzen, wil men in de geest van de codeterminatiewetgeving
handelen. `Die 1~litbestimmung ist erst dann optimal erfullt, sofern sie in der

betrieblichen Praxis eine auf die Interessen der Arbeitnehmer bezogene uni-

versale Verwirklichung findet', zegt Hauck terecht, `Nur im Rahmen dieser
umfassenden Funktion ist die 1'Jbernahme eines Ressorts denkbar.' En even

later stelt hij vast: `Eine optimale L~sung dieses Fragenkreises wird erreicht

sein, sofern sich der Aufgabenbereich des Arbeitsdirektors auf alle Gebiete

erstreckt, die unmittelbar zur Stellung und Funktion des Arbeitnehmers im

Produktionsgeschehen im Beziehung stehen.'38
Wanneer men nagaat, welke deelgebieden de Arbeitsdirektor te behandelen

krijgt, dan blijkt bijv. uit het onderzoek van Blume dat 200~o van de onder-
vraagde Arbeitsairektoren mededeelde, dat voor hen formeel geen vaste taak-

verdeling was uitgestippeld.39 Alle Arbeitsdirektoren echter gaven te kennen, dat

zij zich in ieder geval de facto bemoeiden met de personele en sociale aange-
legenheden: maatschappelijk werk, woningbouw, veiligheid en hygiëne, de
sociaalpolitieke beloningsaspecten, opleiding, aanname, ontslag, arbeidsrecht-

34. O. Neuloh, o.c., p. 156.
35. O. Blume, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., p. 145.
36. ,3. L. J. M. aan derpoes de Willebou,`Ervaringen met de medezeggenschap in West-Duitsland:
resultaten van recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek',Sociologische Gids 12 (1965), p. 290.
37. R. Hauck, o.c., p. 36.
38. R. Hauck, o.c., p. 37.
39. 0. B[ume, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., p. 99.
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spraak en promoties. Een vierde bleek uitsluitend voor deze gebieden verant-
woordelijk te zijn; een derde had daarboven nog de verantwoordelijkheid
voor bepaalde technische ressorts; en een vijfde bestuurde ook delen van de
commerciële sectoren.ao

Voor een goede vervullingyan deze taken is een positieve verhouding met de
andere leden van de Vorstand uiteraard van enorme betekenis. Ten aanzien
van deze relaties met de collega's-directeuren zou men een onderscheid kunnen
maken ten aanzien van de zakelijke samenwerking en de contacten in de privé-
sfeer. Terecht wijst Voigt erop, dat de Arbeitsdirektor, die immers, in tegen-
stelling met zijn medeleden, van de ene dag op de andere `ondernemer' is
gewordenal, de beperkingen ondervindt van zijn moeilijke sociale ro142 en dat
hij, enerzijds zich maar al te gemakkelijk vervreemd voelend van de vakor-
ganisaties, anderzijds streeft naar aanzien en waardering van de overige direc-
tieleden. `Auch eine wertvolle und ausgeglichene Persónlichkeit, die ohne
wesentliche Vorbereitung als Repr~sentant einer (bisher vielfach feindlichen)
Gruppe in ein Kollegium gleichberechtigter Vorstandsmitglieder gesetzt wird,
hat es schwer, in einem derartigen Kreis fachlich voll anerkannt zu werden.'a3
Dit heeft tot gevolg, dat hij in aangelegenheden, waarvan hij minder goed op
de hoogte is, een wellicht meer afwachtende en voorzichtige houding aanneemt
dan uit zijn juridische positie voortvloeit. Daar staat tegenover, dat bij de be-
sluitvorming in de Vorstand de noodzaak aanwezig is, dat men het met elkaar
eens wordt op grond van de `Gesamtverantwortlichkeit' die dit orgaan bezit.
Onder die omstandigheden neemt de Arbeitsdirektor, mede op grond van zijn
goede betrekkingen met de vakorganisaties, een sterke positie in, die door de
andere leden van de Vorstand niet straffeloos kan worden verwaarloosd.
Daarbij speelt het niveau van zijn persoonlijkheid uiteraard een zeer belang-
rijke rol.aa

Blume heeft een onderzoek ingesteld naar de privé-contacten, die de
Arbeitsdirektor met de overige leden van de Vorstand onderhoudt. Terwijl de
meeste Arbeitsdirektoren beweerden, dat de zakelijke samenwerking harmo-
nisch verliep, stonden zij in meerderheid afwijzend tegenover de maatschap-
pelijke omgang met hun collega's in de directie. Hierbij varieerden de mo-
tieven van `dit kunnen wij niet met onze positie in overeenstemming brengen',
via `wij hebben het niet geprobeerd' tot `ze zien ons toch niet voor vol aan'. Ook
de echtgenoten speelden hierbij een niet onbelangrijke rol. In de ijzer- en staal-

40. 0. Blume, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., p. 101.
41. F. Yoigt, o.c., p. 217.
42. F. Yoigt, o.c., p. 141 (Anm. 56) en p. 222.
43. F. Voigt, o.c., p. 223.
44. Vergelijk hiertce o.a.: F. Voigt, o.c., pp. 231 e.v.; R. Hauck, o.c., pp. 49i50; A. ,~ungbluth,
Arbeitsdirektor und Betrieb, Miinchen 1957, passim; A. Horní, o.c., pp. 112-132.
45. Vergelijk: 0. Btume, ZehnJahre Mitbestimmung enz., pp. 113-118 en: R. Hauck, o.c., p. 42.
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producerende ondernemingen bleken de contacten veelvuldiger te zijn en
gemakkelijker tot stand te komen dan in de mijnbouw.45

Aangezien de Arbeitsdirektor voor zijn herbenoeming afhankelijk is van de
beslissing van de Aufsichtsrat en daarin ook van de meerderheid der werk.
nemersleden, is het voor hem natuurlijkvan het grootste belang, dat hij goede
betrekkingen onderhoudt met de vakorganisaties, de Betriebsrat en het per-
soneel. Dat hij daarbij altijd achter het karretje van de vakorganisaties aan-
loopt kan niet beweerd worden. Neuloh vermeldt het befaamde verzet van de
Arbeitsdirektoren tegen de opvattingen van de vakorganisaties bij het loon-
conflict van 1958 in de mijnbouw. Terwijl deze laatsten met staking dreigden,
vormden alle Arbeitsdirektoren van de betreffende ondernemingen één
front, en stelden daarmede de bedrijfsvrede in het Ruhrgebied veilig.9e De
duidelijkste uitspraak over de betrekkingen van de Arbeitsdirektoren met de
vakbeweging vindt men bij Blume, die het volgende antwoord representatief
acht voor de meest voorkomende meningen: `im grossen und ganzen haben
die ... Arbeitsdirektoren die Verbindung zur Gewerkschaft nicht verloren.
Sie werden aber manchmal von den Gewerkschaften uberfordert. Die Ge-
werkschaften sehen die wirkliche Situation der Arbeitsdirektoren zu wenig
realistisch.'47 Ten aanzien van de contacten tussen Arbeitsdirektor en Betriebs-
rat kwam Blume tot de bevinding, dat deze bij drie vierde van de onderzochte
ondernemingen als bevredigend werden aangemerkt, terwijl in acht van de
tien ondernemingen wederzijdse informatie in de gewenste omvang over de
belangrijke gebeurtenissen werd uitgewisseld. Alle ondervraagde Arbeits-
direktoren waren de mening toegedaan, dat de samenwerking beter was, naar-
mate de Betriebsrat een sterkere positie innam. Bij ieder vierde interview was
er echter sprake van permanente spanningen tussen de Betriebsrat en de
Arbeitsdirektor, zonder dat zulks betekende dat er geen samenwerking be-
stond. Meestal was er sprake van kleinere geschillen, die terug te voeren waren
op persoonlijke onvolmaaktheden bij beide `partijen'.48

Keren wij op het einde van deze globale oriëntatie terug naar de vraag, waar-
mede wij deze paragraaf zijn begonnen. Is de positie van de Arbeitsdirektor
een onmogelijke; heeft hij, zoals wel beweerd wordt `zwei Seelen in einer
Brust', of blijkt deze problematiek in de praktijk zonder al te grote bezwaren
tot oplossing gebracht te worden? ,~ungbluth citeert de uitspraak van een
Arbeitsdirektor, die van de ondernemingen, waarin de codeterminatie wordt
toegepast, gezegd zou hebben, dat daarin `die Trí;ger der Mitbestimmung
keineswegs Funktionstriiger der Gewerkschaften, sondern gewissermassen
Ideentr~ger derselben sind'.49

46. O. Neuloh, o.c., p. 151; alsmede: F. Yóigt, o.c., p. 241, Anm. 72 en 73.
47. D. Blume, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., p. 175. `
48. Zie: O. Blume, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., p. 127.
49. A. ,jungbluth, Stellung der Arbeitnehmer in der Wirt4chaftspolitik vom Gesichtspunkt des
Arbeítsdirektors. In: H. Bayer (Hsg), o.c., p. 138.
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Een dergelijke uitspraak, hoe kernachtig deze ook moge klinken, zal op zich
slechts weinigen ervan kunnen overtuigen, dat de Arbeitsdirektor een synthese
tussen ondernemings- en vakorganisatiedoeleinden in zijn persoon en zijn
handelen vermag te bewerkstelligen.

Ook wordt het probleem niet afgedaan met een lyrische passage als die,
welke Koch ten beste geeft in een toespraak op een te Dortmund gehouden
congres: `Nun, meine Damen und Herren, der Arbeitsdirektor befindet sich in
keiner anderen Lage als seine Kollegen im Vorstand. Wie dem Arbeitsdirektor
so legt der ~ 70 des Aktiengesetzes auch jedem seiner Vorstandskollegen drei
Seelen in die Brust : das Wohl des Unternehmens, das Wohl der Belegschaft,
das Wohl der Allgemeinheit.'So

Horné, die men er niet van kan verdenken, dat hij zich kritiekloos bij derge-
lijke beweringen neerlegt, heeft ook ten aanzien van dit probleem een aantal
uitspraken verzameld, die er weliswaar op neerkomen, dat van een meer-
voudige loyaliteit sprake moet zijn, maar die tevens grotendeels bevestigen, dat
deze loyaliteit in de persoon van de Arbeitsdirektor kan worden geïntegreerd.
Voor hem is een geheel ander probleem vrijwel onoplosbaar: `Der Streit
daruber, was der Arbeitsdirektor eigentlich ist, scheint solange anzudauern,
wie es die Arbeitsdirektoren heutiger Prágung gibt, - trotz aller tiefschurfenden
Diplom- und Promotionsarbeiten, nach denen das eigentlich l~ngst gekl~rt
sein musste.51

Neuloh komt tot de bevinding, dat het met elkaar in overeenstemming
brengen van tegenstrijdige belangen voor de Arbeitsdirektor nauwelijks een
groter probleem oplevert dan voor andere soortgelijke functionarissen: `Wenn
wir die Loyalit~tsfragen auf das Problem des Interessenausgleichs zwischen
verschiedenen Loyalit~tsrichtungen beziehen, so besteht ... bei einem Ver-
gleich mit anderen Stellungen innerhalb und ausserhalb der Werke kaum ein
w~esentlicher Unterschied zu der Situation des Arbeitsdirektors ... Wenn
man ... die Position des Arbeitsdirektors als untragbaren Loyalitíitskonflikt
ansieht, so muss man eine Unzahl von Loyaliti~ tskonflikten im politischen und
staatlichen Leben in Rechnung stellen.'62

Vermoedelijk echter komt Voigt de waarheid het meest nabij. Hij meent, dat
het niet geheel ten onrechte is, wanneer men in de discussie over de positie van
de Arbeitsdirektor het probleem van de dubbele loyaliteit aanroert. Wanneer
de Arbeidsdirektor zijn functie aanvaardt, moet hij het probleem oplossen van
de confrontatie van zijn verleden met zijn toekomst. Voigt's werkgroep is tot
de bevinding gekomen, dat niet alle Arbeitsdirektoren deze gespletenheid
konden overwinnen. Zij heeft echter ook geconstateerd, dat de gevallen,
waarin dit wel gebeurd was, in de meerderheid waren. `Starke Persónlich-
keiten als Arbeitsdirektoren haben in Zeiten eines stándigen wirtschaftlichen
50. H. Koch, Die Bedeutung der Mitbestimmung in Deutschland fur die Stellung der Arbeit-
nehmer in der Wirtschaft. In: H. Bayer (Hsg), o.c., p. 124.
51. A. HornE, o.c., p. 122.
52. O. Neuloh, o.c., p. 152.
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Aufstiegs mit erstaunlicher F~higkeit diesen inneren Zwist uberwunden und in
ihrer Person den Interessengegensatz von Unternehmer und Arbeitnehmer-
vertreter aufzul6sen vermocht.'~

Dit is een nuchtere vaststelling, die echter niet tot de conclusie mag leiden,
dat het instituut van de Arbeitsdirektor als zodanig geslaagd is. `1~at tijdens de
hoogconjunctuur mogelijk is gebleken, zal ook in tijden van recessie moeten
bewijzen levensvatbaar te zijn.ó4

Blume geeft de mening weer van een aantal Arbeitsdirektoren, leden van de
Betriebsrat en leden van de Aufsichtsrat, die zich afvragen, ofhet wel juist is de
man op deze post Arbeitsdirektor te noemen, en die van mening zijn, dat de
kwaal van de codeterminatie daarin gelegen is `dass der Arbeitsdirektor als
Fremdkórper im Vorstand in Erscheinung tritt, weil man ihn dem Vorstand
aufgezwungen hat.'s5

Maar hoe het ook zij :`Die Bedeutung der Institution des Arbeitsdirektors
ist darin zu sehen, dass eine institutionelle Sicherung dafiir geschaffen wurde,
dass alle Probleme, die aus dem Produktionsfaktor Arbeit wáhrend eines
Entwicklungsprozesses erwachsen, innerhalb des hóchsten Organs der Unter-
nehmen mit qualifizierter Mitbestimmung mit zur Diskussion gestellt wer--
den.'66 Dit lijkt ons in zoverre een winstpunt, als hierdoor het personeelsbe-
leid, verre van als een restpost te worden behandeld, dezelfde betekenis kan
verkrijgen als van oudsher aan het technische, financiële en economische
beleid is toegekend.

3. Werknemers in de Aufsichtsrat

Het ligt, gezien de discussie die in Nederland vooral naar aanleiding van het
rapport-Verdam rond de `werknemerscommissaris' is ontstaan, voor de hand,
dat men met bijzondere belangstelling zal kennisnemen van de praktijk van de
codeterminatie ten aanzien van de werknemersleden in de Aufsichtsrat.67
Deze belangstelling is verantwoord, en heeft tot op zekere hoogte de aanleiding
gevormd tot deze studie. Anderzijds moet er echter op gewezen worden, dat er
een aanzienlijke divergentie bestaat tussen de `Raad van Commissarissen',
zoals deze in de Nederlandse N.V. gestalte heeft gekregen, en de Aufsichtsrat.
Men is hier en daar wellicht al te spoedig geneigd om, misleid door een opper-
vlakkige gelijkenis, beide instituten onder één noemer te brengen. Ook De
Boer merkt op, dat de structuur der naamloze vennootschappen in Duitsland
`ogenschijnlijk ... een grote overeenkomst met die in ons land vertoont',

53. F. Yoigt, o.c., p. 216.
54. Zie: F. Yoigt, o.c., ibidem.
55. O. Blume, Zehn Jahre Mitbescimmung enz., p. 171.
56. F. Voigt, o.c., p. 286.
57. Herziening van het ondernemingsrecht. Rapport van de Commissie ingesteld bij be-schikking van de Minister van Justitie van 8 april 1960, 's-Gravenhage 1965, pp. 23 e.v.
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maar hij laat er volkomen terecht op volgen, dat `De taak en de bevoegdheid
der organen ... belangrijke verschillen met die in Nederland (blijken) te
vertonen'.b8 Dit laatste is dan ook de reden, dat wij de nogal eens voorkomende
vertaling van het woord `Aufsichtsrat' door `Raad van Commissarissen' van
de hand wijzen.ba

Aan de positie van de werknemersleden van de Aufsichtsrat heeft Hoyné
twee nogal uitdagende hoofdstukken gewijd, die hij, met een kennelijke ver-
verwijzing naar een uitspraak van Wilhelm Busch over het vaderschap, de
veelzeggende titels heeft meegegeven :`Aufsichtsrat werden ist nicht schwer ...'
`. .. Aufsichtsrat sein dagegen sehr'.80 Het lijkt ons goed, om bij de bespreking
van de codeterminatiepraktijk in de Aufsichtsrat in eerste instantie uit te gaan
van de wel zeer kritische beschouwingen van Horné, om daarna de aldus aan
het licht gekomen problematiek te confronteren met enkele op wetenschappe-
lijke onderzoekingen gebaseerde conclusies.

Een van de ernstigste bezwaren, die de auteur van `Der beklagte Sieg' naar
voren brengt, is het feit, dat - naar zijn opvatting - de voor werknemers ge-
schapen mogelijkheid, om lid van de Aufsichtsrat te worden, er bij de huidige
praktijk toe leidt, dat er een bevoorrechte klasse ontstaat van lieden, die op
grond van de hun toevallende tantièmes in zodanige materiële geneugten
verstrikt raken, dat zij de continuering van hun functie gemakkelijk zullen
stellen boven de behartiging van de werknemersbelangen. Dit leidt ertoe, dat
de betrokken Aufsichtsratleden - en uiteraard ook de Arbeitsdirektor -
niet spoedig het bestaande systeem van de codeterminatie op dit punt
zullen willen prijs geven. `Die Freude aller Beteiligten daruber ist erkl~rlich,
dass die Henne Mitbestimmung ausgerechnet ihnen das goldene Ei eines
Vorstandspostens oder eines, wenn nicht mehrerer Aufsichtsratsmandate ins
Nest gelegt hat. So sehr es aber noch an einer i~bereinstimmung mangelt,
welchen Auftrag die Mitbestimmung letztlich hat und mit welchen Mitteln
sie ihn erreichen soll - eines sollte sie ganz sicher nicht: eine bevorzugte Klasse
schaffen, die zwar gewerkschaftlich organisiert ist, aber aus ihrer Gewerk-
schaftszugehórigkeit ein Gesch~ft macht, und die Idee Mitbestimmung lobt,

58. H. de Boer, De comm~e~~afunctie in Nederlandse, ter beurze genoteerde, industriële naam-
loze vennootschappen, bezien van organisatorisch gezichupunt. Amsterdam 1957, p. 130.
Voor zijn beschrijving van het Duitse vennootschapsrecht - uiteraard nog gebaseerd op het
oude AktG - zie men pp. 137-142 aldaar.
59. Een vergelijking van de bepalingen van het Duitse AktG. (zoals o.a. uiteengezet in hoofd-
stuk III) met die van ons Wetbcek van Koophandel (le Boek, titel III, afd. III) doet de
verschillen duidelijk uitkomen. Zie ook: E. j'. J. uan der Heyden en W. C. L. van der Crinten,
Handboek van de naamloze vennootschap naar Nederlands Recht, Zwolle 1955. Over de
commissarisfunctie zie men de bovengenoemde dissertatie (aant. 58), alsmede: E. Blaembergen,
Modern Commissariaat, Alphen a.d. Rijn 1963.
60. A. Horné, o.c., pp. 148 en 162. Btoembergen (o.c., p. 13) past de spreuk van Busch in tegen-
gestelde zin tce, hetgeen zou inhouden, dat het mceilijker is, commissazis te worden dan het
te zijn.
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weil sie sich fur sie ganz nett auszahlt. Von Sinekuren war bei der Begrundung
der Mitbestimmung keine Rede'.el

Het is moeilijk uit te maken, of Horné met deze woorden uiting geeft aan de
mening van een beperkt aantal werknemers, of dat hij daarmede een wijd ver-
breid onbehagen vertolkt. Voigt meldt, dat de tantièmes van de Aufsichtsrat-
leden - die in de jaren 1958-1959 in een hele reeks bedrijfstakken gemiddeld
15 000 - 18 000 DM per jaar bedroegen - onder de werknemers vaak jaloezie
opwekken, daar deze hun eigen ingespannen arbeid in het bedrijf inet de
relatief minder tijd en inspanning kostende werkzaamheden in de Aufsichtsrat
vergelijken. Volgens hem hebben talrijke pogingen van vakbondszijde, om
deze tantièmes gelieel of gedeeltelijk in een weerstandskas of een vormings-
instituut van de vakorganisaties te doen storten praktisch schipbreuk geleden.
`Der weitaus grósste Teil der Bezuge bleibt in den H~nden ihrer Empf~nger',
stelt hij nuchter vast.ea

Blume is bij zijn onderzoek echter tot andere bevindingen gekomen ten aan-
zien van de reacties der arbeiders. Waar hij zijn aandacht gericht heeft op de
situatie in de bedrijven, die onder het BVG vallen, geeft hij wel toe, dat de
tantièmes-kwestie in de verkiezingen `zweifelsohne unterschwellig hineinreicht',
maar dit zou nergens tot moeilijkheden hebben geleid. Wel heeft hij vastgesteld,
dat een groot deel der ondervraagde personen een algemene regeling voor de
tantièmes der werknemersleden van de Aufsichtsrat wensen. Hij heeft echter de
indruk, dat de discussie over de tantième-kwestie in de kring der BVG-
bedrijven feller gevoerd wordt dan in de Montanindustrie.83 Ten aanzien
daarvan vermeldt hij elders, dat men overwegend van mening was, dat de bij
het zgn. `Hamburger Abkommen' getroffen regeling, ingevolge welke het aan-
tal Aufsichtsrat-mandate niet meer dan twee mag bedragen, onjuist was, en
dat men dit aantal gaarne zag uitgebreid, voor zover er sprake is van personen
met een meer dan middelmatige aanleg.84 Dit zou er weer op kunnen wijzen,
dat men de werknemersleden, mits zij de verlangde prestatie leveren, hun
extra-inkomen niet misgunt.

Wij zijn wat langer blijven stilstaan bij dit op zich minder belangrijk
schijnend probleem, omdat het symptomatisch is voor de mate van identificatie,
welke bestaat tussen de werknemers en hun organisaties enerzijds en de werk-
nemersleden van de Aufsichtsrat anderzijds; een probleem dat ook ten onzent
nogal eens wordt gesteld, zij het op analoge wijze, o.a. met betrekking tot de
verhouding van leden en leiders in de vakbonden.ób Horné begint het hoofd-
stuk, waarin hij zich tegen de hoge tantièmes van de werknemersleden teweer
stelt met een spreuk van Maxim Gorki: `Nur gesiebtes Mehl gibt gutes Brot'.86

61. A. Horné, o.c., p. 161.
62. F. Yoigt, o.c., pp. 311 e.v.
63. O. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., p. 205.
64. O. Blume, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., pp. 197 en 266.
65. Zie bijv.: M. van de Vall, De vakbeweging in de welvaartsstaat, Meppel 1963, pp. 233 e.v.
66. A. Horné, o.c., p. 148.
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Wanneer wij de beschikbare gegevens bijeenvoegen, komen wij tot de con-
clusie, dat de hoogte van de tantièmes in dezelfde mate minder problematisch
is als de bekwaamheid van de werknemersvertegenwoordigers aan strengere
eisen voldoet.

Onder het venijnige motto: `Der Minderwertigkeitskomplex w~re eine ausge-
zeichnete Sache, wenn ihn die richtigen Leute h~tten', heeft Horné in zijn
tweede hoofdstuk over de Aufsichtsrat getracht het ontbreken van deze be-
kwaamheid te bewijzen en aan de kaak te stellen.87 Ook dit is een punt, waarop
de feitelijke situatie in Duitsland ons belang inboezemt. `Zu dem allenthalben
festzustellenden Eifer, der aufgewendet wird, wenn es darum geht, Aufsichts-
ratsmandate zu ergattern, stehen der Fleiss und die Sachkunde bei der Ausu-
bung dieses Mandats in einem nennenswerten l~fissverh~ltnis', zegt de auteur.
Ten `bewijze' van deze stelling citeert hij een aantal uitspraken, die cul-
mineren in de uitroep van een leidende beambte uit de ijzer- en staalin-
dustrie, die zich afvraagt, welk nut gelegen is in een kwantitatieve pariteit
als de kwalitatieve pariteit afwezig is. `Es ist mehr als eine Blamage', aldus
wordt voorts een vakbondslid - tevens lid van de Aufsichtsrat - geciteerd,
`wenn unsere Leute in Aufsichtsratssitzungen die meiste Zeit schweigen und
sich dafur mit den servierten Getr~nken und Zigaretten die Zeit vertreiben,
keinen zusammenh~ngenden Satz sprechen kbnnen oder auf eine pr~zise
Frage des Vorsitzers oder eines Vertreters der anderen Seite mit rotem Kopf
anfangen zu stottern, weil sie partout nichts von der Sache verstehen. Dafur
betrachten sie es als einen aktiven Diskussionsbeitrag, wenn sie bei einem
bescheidenen Witz des Vorsitzers lauthals lachen.'68 Dit is geen onbekend
geluid, dunkt ons, voor degenen, die van de gang van zaken in sommige
Nederlandse ondernemingsraden enigermate op de hoogte zijn.

Het gebrek aan bekwaamheid zou zich echter níet alleen uiten in een gebrek
aan deskundigheid, maar ook in een tekort aan samenspel tussen de werkne-
mersleden onderling, met name tussen die leden, die door de Betriebsrat van
het eigen bedrijf zijn aangewezen, en die welke als `betriebsfremd' moeten
worden aangemerkt: `Der Streit daruber, ob - vereinfacht formuliert - der
erste Platz dem Betrieb oder der Gewerkschaft gebuhre, verschleisst viele
Energien.'fi9 Onkunde enerzijds en te weinig co~rdinatie anderzijds zouden
ertoe leiden, dat de daadwerkelijke invloed van de werknemersleden op de
gang van zaken vrijwel te verwaarlozen is. Horné haalt de uitspraak aan van
een Arbeitsdirektor, die de vaste overtuiging is toegedaan, `dass die iiber-
wiegende Mehrzahl aller Entscheidungen, die seit Bestehen der Mitbestim-
mung in den Aufsichtsr~ten getroffen wurden, kein Jota anders ausgefallen
w~re, wenn es dort keine Arbeitnehmervertreter gegeben h~tte'.'o

67. A. Horné, o.c., pp. 162 e.v.
68. A. Horné, o.c., p. 165.
69. A. HornE, o.c., p. 169.
70. A. Horné, o.c., p. 172.
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Nu is het wel duidelijk, dat men zich met dit soort vaststellingen op glad ijs
begeeft, niet alleen omdat het bewijs daarvan methodisch op grote moeilijk-
heden stuit, maar ook, omdat de feitelijke situatie, hoe deze ook moge zijn, op
zeer verschillende wijze gewaardeerd zal worden, al naar gelang de houding,
die men ten opzichte van de medezeggenschap inneemt. Terwijl de constatering
van een geringe invloed van de werknemersleden op het ondernemingsbeleid
een geruststellende gedachte zal zijn voor degenen, die funeste gevolgen van
zulk een invloed vrezen, is deze vaststelling in hoge mate alarmerend voor
anderen, die nu juist gehoopt hadden, dat de werknemersinvloed in de
Aufsichtsrat tot een huns inziens gunstiger ondernemingsbeleid had kunnen
bijdragen. De ingewikkeldheid van deze problematiek noodzaakt ons, daarop
in een later hoofdstuk uitvoerig terug te komen. Voor het moment willen wij
ermede volstaan, een nader onderzoek in te stellen naar de feitelijke situatie,
niet op grond van mededelingen van een relatief klein aantal willekeurige
respondenten, maar ons baserend op de resultaten van langdurig en uitge-
breid wetenschappelijk speurwerk.

Richten wij dan vooreerst onze aandacht op de mate van deskundigheid - of
het gebrek daaraan - die bij de werknemersleden van de Aufsichtsrat aan-
wezig is. Bij zijn grootscheeps opgezet onderzoek heeft Blume o.a. gebruik ge-
maakt van de biografische gegevens van 578 personen, die als werknemers-
vertegenwoordigers in de Aufsichtsr~te van de Montanindustrie optraden.
Terecht waarschuwt hij ervoor, wanneer hij een samenvatting van deze
gegevens verstrekt, `diese Merkmale zu qualitativen Aussagen zu erheben'.71
Niets is immers gevaarlijker, dan afgaande op ouderdom, schoolopleiding en
het al of niet lid zijn van een vakvereniging tot een meerdere of mindere
geschiktheid voor de functie van lid van een Aufsichtsrat te besluiten. De ver-
melding van deze gegevens kan hoogstens wat meer inzicht geven in de nood-
zaak van scholing c.q. vergroting van ervaring.

Uit de door Blume medegedeelde cijfers valt af te leiden, dat in het jaar 1960
van de 578 werknemersleden in Aufsichtsrdte 190~o jonger was dan 41 jaar;
l00~0 ouder was dan 60 jaar; en derhalve 710~o in de leeftijdsgroepen van 41
tot en met 60 jaar viel. Met betrekking tot de schoolopleiding bleek, dat 610~0
slechts de `Volksschule' had voltooid, 30~o de `Mittlere Reife', 220~o de `Abitur'
en 140~o de `Hochschule'. Ten aanzien van het uitgeoefende beroep kwam aan

het licht, dat 280~o arbeider of vakman was (ijzer- en staalindustrie en mijn-
bouw) en 280~o beambte bij een vakbond; terwijl de resterende 440~o hoofd-
zakelijk beambtenfuncties vervulde, zij het van zeer verschillende niveaus.72
Men zou, om een objectieve vergelijking mogelijk te maken, moeten beschik-

ken over de overeenkomstige cijfers betreffende de aandeelhoudersvertegen-
woordigers in de Aufsichtsrat, doch kan ook bij gebreke daaraan wel vast-
stellen, dat een percentage van 610~0 `lagere schoolopleiding' alsmede een

71. O. Blumc, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., pp. 73 e.v.
72. O. Blwiu, ibidem.
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percentage van 280~o arbeiders~vaklieden, gezien de eisen die men aan een lid
van de Aufsichtsrat mag stellen, aan de vrij hoge kant zijn. Door Voigt ver-
melde cijfers wijken op onderdelen af, doch laien - althans wat het opleidings-
niveau betreft - soortgelijke conclusies tae.73 Het mag dan ook niet verwon-
deren, dat de vakorganisaties al vroegtijdig de noodzaak hebben ingezien tot
het doorvoeren van omvangrijke scholingsprogramma's ten behoeve van
leden, die geroepen waren in onderneming en bedrijf bepaalde functies in het
kader van de codeterminatie te gaan vervullen.74

Welke is vervolgens de situatie met betrekking tot het door Horné gewraakte
gebrek aan samenwerking tussen de werknemersleden in de Aufsichtsrat en
hun onvoldoende invloed op het ondernemings- c.q. bedrijfsbeleid?
Alvorens deze vraag te beantwoorden moeten wij eraan herinneren, dat er
belangrijke verschillen zijn in de samenstelling van de Aufsichtsrat, al naar-
gelang deze berust op het MBG~MBEG of het BVG.75 Bij de `gekwalificeerde'
codeterminatie van de twee eerstgenoemde wetten immers is er sprake van een
paritaire bezetting van de Aufsichtsrat met aandeelhouders- en werknemers-
leden, waaraan dan nog een `elfde man' wordt toegevoegd; bij de `eenvoudige'
codeterminatie bestaat slechts één derde deel van de Aufsichtsrat uit werk-
nemersvertegenwoordigers. Het is duidelijk, dat alleen reeds deze verschil-
]ende verhouding tussen aandeelhouders- en werknemersleden in de praktijk
tot volkomen andere gevolgen kan leiden.

In de sector van de Montanindustmie treden, zoals wij zagen, drie soorten
van werknemersleden op in de Aufsichtsrat: de vertegenwoordigers van de
vakorganisaties, aangeduid als `unternehmensfremd'; de vertegenwoordigers
van de Betriebsrat, aangeduid als `unternehmensangeh6rig'; en de `andere
leden', aangeduid als `weiteres Mitglied'. Wij zullen, in navolging van Van der
Does de Willebois, de niet tot de onderneming behorende leden `externe leden'
noemen, en de wel tot de onderneming behorende leden `interne leden'.76 In hun
optreden gaan beide groepen van geheel andere overwegingen uit. De externe
leden zijn in belangrijke mate afhankelijk van de gunst van de vakorganisaties;
bovendien zijn ze nauwer betrokken bij hetgeen zich binnen die kring afspeelt,
en hebben ze minder binding met de onderneming dan de interne leden.
`Gewerkschaftsfunktion~re (sehen) das Unternehmen haupts~chlich aus dem
Blickwinkel gewerkschaftlicher Zielsetzungen; sie sind z.B. an einer m~g-
lichst grossen gewerkschaftlichen Gruppe mit straffer Organisation im Unter-
nehmen interessiert ... Sie streben daruber hinaus weitestmdgliche Lohn-
steigerungen an, aber weniger im einzelnen Unternehmen, da dies erfahrungs-
gem~ss den weiteren Kampfgeist schw~cht ... Sie sind weiter an der Ent-

73. F. Voigt, o.c., pp. 315 e.v.
74. Zie in dit verband het voorwoord van L. Rosenberg bij: Rechtsgrundlagen der wirtschaft-
lichen Mitbestimmung, Kbin 1963, p. 6; alsmede: F. Voigt, o.c., p. 338.
75. Zie hoofdstuk III. Teneinde de behandeling niet te ingewikkeld te maken laten wij het
verschil tussen het MBG en het MBEG hier buiten beschouwing.
76. ,J. L. ,J. M. aan der poes de Willebois, I.c., p. 299.
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wicklung des gesamten Wirtschaftszweiges und der Volkswirtschaft interes-

siert.' ~ 7
Daarentegen vertonen de interne leden een grotere binding met hun onder-

neming, waaraan ze vaak al gedurende vele jaren verbonden zijn en waar-
mede zij zich dikwijls volledig identificeren.78 Voor hen staat voorop de `best
mi)gliche(n) Weiterentwicklung `ihres' Unternehmen im Interesse der
Sicherheit der Arbeitspl~tze, der H~he des tariflichen und iibertariflichen
Lohns und der sozialen Leistungen.'79

Hiermede bevinden beide groepen van werknemers-vertegenwoordigers
zich midden in de problematiek, waarmede ook bij ons ieder ondernemings-

raadslid - tevens vakbondslid - van tijd tot tijd geconfronteerd wordt: streeft
hij naar een integratie van werkgevers- en werknemersbelangen op het
niveau van de eigen onderneming ofhet eigen bedrijf, dan kan hij gemakkelijk

in conflict komen met doelstellingen van de vakorganisatie, die weliswaar niet

op desintegratie gericht zijn, maar die niet steeds met een grotere integratie
worden gediend. Wanneer dan ook in de Duitse vakorganisaties vaak de

mening wordt verkondigd, dat de codeterminatie mislukt is, dan geeft men

veelal als een van de redenen daarvan aan, `dass eine Bejahung der Mitbe-
stimmung zugleich ein Bekenntnis zur Partnerschaft im Betrieb verlange',
waardoor de oorspronkelijke ideologie van de vakorganisaties uitgehold wordt

en het vertrouwen der leden aan het wankelen gebracht. Dit bracht de oppo-

sitie op het DGB-congres te Stuttgart in 1959 tot de uitspraak: `Mitbestim-
mung ist ein Linsengericht'.eo

Het is duidelijk, dat deze ambivalentie ook de werknemersleden in de niet
paritaire Aufsichtsrat van de BVG-bedrijven raakt. Hun problematiek in dit
opzicht is echter veelal van geringere omvang, omdat men in de praktijk het
aantal Aufsichtsratleden tot zes beperkt, waardoor er geen vakbondsfunc-
tionarissen in de Aufsichtsrat aanwezig zijn en de noodzaak tot het over-
bruggen van tegenstellingen met externe collega's- werknemersleden afivezig
is. Trouwens ook in de paritaire Aufsichtsr~te schijnen de verschillen in op-
vatting tussen de interne en externe werknemersleden meestal te worden bij-
gelegd, en wel door aan de Aufsichtsratbijeenkomsten voorafgaande `fractie-
vergaderingen', waarin -`oft mit erheblicher Muhe und unter Appell an die
Solidarit~t' - een eensluidend standpunt wordt uitgewerkt.81 Deze fractie-
vergaderingen staan in vele gevallen onder leiding van de Arbeitsdirektor, die
op grond van zijn bijzondere positie vaak in staat is, verschillen van inzicht

77. F. Voigt, `DieMitbestimmung - ein sozialer Fortschritt? Zu den Erfahrungen in der Bundes-
republik Deutschland', Sozialer Fortschritt 11 (1962), p. 196.
78. Bij een onderzoek in een groot aantal onder het BVG vallende bedrijven vond Blume,
dat twee derde van de werknemersleden van de Aufsichtsrat een ononderbroken dienst-
verband had van 20 jaar of ineer. O. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., p. 184. Van de
Montanindustrie zijn ons in dit opzicht geen cijfers bekend.
79. F. Voigt, o.c., ibidem.
80. 0. Neuloh, o.c., pp. VIII e.v.
81. F. Voigt, o.c., ibidem.
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en doelstreven op te heffen. Poigt stelt onomwonden vast, dat deze fractie-
besprekingen niet in dienst hebben gestaan van de vorming van een tegen de
ondernemer gerichte strijdgemeenschap, zoals wel gedacht wordt. Evenmin
hebben deze er altijd of regelmatig toe geleid, dat het officiële standpunt van
de vakorganisaties werd gehandhaafd.82

Met betrekking tot de aanwezigheid van externe werknemersleden van de
Aufsichtsrat van de BVG-bedrijven heeft o.a. Blume geconstateerd, dat slechts
een vijfde van de door hem onderzochte bedrijven een Aufsichtsrat van negen
leden telde, waardoor een extern werknemerslid kon worden aangetrokken.
Slechts in één geval bleek men dit inderdaad te hebben gedaan. Merkwaar-
digerwijze speelde daarbij vaak mee de overweging, dat men het `tantième'
beter - althans ten dele - ten goede kon laten komen aan bedrijfscollega's dan
aan de vakorganisaties, terwijl voorts werd aangevoerd, dat een werknemers-
vertegenwoordiger uit de vakorganisatie het bedrijf niet zo goed kende.e3

Vestigen wij tenslotte onze aandacht op de invloed, welke de werknemers-
leden van de Aufsichtsrat kunnen uitoefenen op de wilsvorming in de onder-
neming of het bedrijf. Deze invloed blijkt, volgens de onderzoekingen die
daarnaar zijn ingesteld, belangrijk te verschillen, naarmate er sprake is van
een paritaire Aufsichtsrat in de Montanindustrie of een niet paritaire Auf-
sichtsrat in de BVG-bedrijven. Binnen de Montanindustrie nemen de werk-
nemersleden in de Aufsichtsráte van de ijzer- en staalindustrie een sterkere
positie in dan in de mijnbouw het geval is. In de onder het BVG vallende
bedrijven ziet men verschillen optreden, welke samenhangen met de spreiding
van de aandelen, de grootte van het bedrijf en het karakter daarvan.84

Een punt, dat bij herhaling door alle onderzoekers met betrekking tot de
functionering van de Aufsichtsrat in de Montanindustrie wordt gesignaleerd,
is de bijna totale afwezigheid van de zgn. Kampfabstimmungen, of - positief
geformuleerd - het feit, `dass die Aufsichtsriite fast aller ... untersuchten
Montanunternehmen trotz ihrer parit~tischen Besetzung mit Vertretern der
Arbeitnehmer und der Anteilseigner nahezu alle Beschlusse einstimmig
fassten ...' 85 Blume wijst erop, dat het verkeerd zou zijn, dit feit zodanig te
interpreteren, als zouden er geen tegenstellingen bestaan tussen de vertegen-
woordigers van de aandeelhouders en de werknemers. Men stelt evenwel deze
meningsverschillen in paritaire commissies ter discussie, of bereidt ze van
tevoren zodanig voor, dat men geen beroep behoeft te doen op de `elfde man'.86
De door Yoigt geleide researchgroep kon bij herhaling constateren, dat een lid
van de Vorstand over belangrijke zaken met de meest fervente werknemers-
vertegenwoordigers tot een akkoord kwam, nog voor de aandeelhoudersleden

82. F. Yoigt, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer enz., pp. 351-356.
83. 0. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., pp. 190 e.v.
84. F. Yoigt, o.c., pp. 321 e.v.
85. F. Yoigt, `Die Mitbestimmung - ein sozialer Fortschritt?', o.c., p. 196.
86. 0. Blume, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., p. 265.
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van de Aufsichtsratwareningelicht en geraadpleegd. Deze als `fast revolution~r'
aangeduide praktijk had dan tot gevolg, dat de werknemersleden in de Auf-
sichtsrat het daar ingediende plan steunden, terwijl het tevens voor de aan-
deelhoudersleden acceptabel was.87

Kennelijk weten aandeelhouders en werknemersleden in de Aufsichtsrat,
dat zij op elkaar zijn aangewezen en trekken zij daaruit de consequenties. Deze
situatie wordt nog versterkt door de aanwezigheid van de Arbeitsdirektor, die
enerzijds door de werknemersleden in de Aufsichtsrat als vertrouwensman
wordt beschouwd, doch anderzijds ook goed op de hoogte is van de wensen der
overige Vorstandsleden en de verlangens der aandeelhoudersvertegenwoor-
digers. Dit brengt Voigt tot de conclusie, dat er sprake is van een relatief grote
invloed van de dragers der codeterminatie in de Aufsichtsrat, en dat alleen al
hun aanwezigheid - ook zonder dat zij actief aan de discussies deelnemen - in de
besluitvorming tot uiting komt. Dit geldt vooral in de gevallen, waarin de werk-
nemersorganisaties het `neutrale lid' leveren, en de werknemersvertegenwoor-
digers zodoende over een meerderheid in de Aufsichtsrat beschikken.88

Ten aanzien van de bedrijven, welke slechts de bepalingen van het BVG
moeten uitvoeren, behoren `Kampfabstimmungen', waarbij de werknemers-
leden een gesloten front vormen tegenover de aandeelhoudersleden, volgens
Blume niet tot de zeldzaamheden, ofschoon de tendens aanwezig is, zo lang te
onderhandelen tot men een eenstemmige beslissing kan nemen.89
Gevraagd naar de relatieve belangrijkheid van hun functie in de Aufsichtsrat
en de Betriebsrat bleek slechts een twaalfde der geënqueteerden het lidmaat-
schap van het laatste orgaan belangrijker te vinden. Daar bij de BVG-bedrijven
het lidmaatschap van de Aufsichtsrat veelvuldig samenvalt met dat van de
Betriebsrat, ziet men de werkzaamheden in het ene instituut als een aanvul-
ling van die in het andere. De Aufsichtsrat heeft op de eerste plaats betekenis
als informatiebron : wat men daarin verneemt benut men voor de Betriebsrat-
vergaderingen, voor zover de wettelijke zwijgplicht zulks althans toelaat.90

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat TTOigt bij zijn onderzoek tot de con-
clusie komt, dat de invloed van de werknemersleden in de Aufsichtsríite onder
de vigueur van het BVG in vergelijking met die, welke deze hebben in de onder-
nemingen der Montanindustrie, relatief gering is. `In den Unternehmen, in
denen die Arbeitnehmervertreter nur ein Drittel der Aufsichtsratsmandate
innehaben, kónnen sie leicht nahezu ganz vom Einfluss auf dieses Gremium und
daruber hinaus auf die Unternehmensfuhrung ausgeschlossen werden, wenn
`schwache' Arbeitnehmervertreter auf `starke' Vorstandsmitglieder oder, was
noch h~ufiger ist, auf Grossaktion~re mit einem ausgepr~gten Zielsystem, in
dem z.B. der Ausbau des eigenen Machtsbereichs besonders vordringlich ist,
stossen.'sl
87. F. Voigt, o.c., ibidem.
88. F. Yoigt, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer enz., p. 330.
89. 0. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., p. 202.
90. 0. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., pp. 203 e.v.
91. F. Yoigt, o.c., p. 322.
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Deze vaststelling verleidt hem er echter niet toe, om uitsluitend negatieve
aspecten te vermelden. In veel meer gevallen is er sprake van echte samen-
werking tussen de ondernemingsleiding en de werknemersvertegenwoordigers
in de Aufsichtsrat, en het is `geradezu uberraschend festzustellen, wie híiufig

auch in Unternehmen, die ausschliesslich dem Betriebsverfassungsgesetz
unterliegen, eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit auf dieser Ebene zu

finden ist.'9Q Merkwaardigerwijze weten ondernemingsleiding en werknemers-
leden elkaar niet zelden te treffen in een gemeenschappelijk verzet tegen aan-
deelhoudersleden van de Aufsichtsrat, die, eventueel gesteund door de Haupt-
versammlung, maatregelen wensen door te voeren, die door leiding en werk-
nemers niet in het belang van de onderneming werden geacht.93 Het is wel
duidelijk, dat vooral in zulke situaties spoedig een politiek van `geven en
nemen' tot stand zal komen.

Wanneer men alle indrukken samenvat, dan lijken de verwijten, die Horné

met betrekking tot de Aufsichtsrat formuleert, niet geheel met de waarheid in
overeenstemming te zijn. Zeker zijn er talrijke gevallen, waarin de scholing
van de werknemersleden in de Aufsichtsrat tekortschiet. Natuurlijk komt het
voor, dat de drang naar het verkrijgen van financiële voordelen een rol speelt.
De eenheid onder de werknemersleden komt niet altijd zo gemakkelijk tot

stand, en vaak wordt hun invloed - vooral in de BVG-sector - aanzienlijk
uitgehold door politieke machinaties. Maar het totale beeld lijkt tamelijk
positief, in deze zin, dat door de opneming van werknemersleden in de Auf-
sichtsrat een belangrijke stap is gezet in de richting van een hechtere inte-
gratie tussen de economische en sociale doeleinden van de onderneming. ~

4. De positie van de Betriebsrat

Nadat wij achtereenvolgens de praktijk van de codeterminatie hebben onder-
zocht ten aanzien van de Arbeitsdirektor en de Aufsichtsrat, moeten wij thans
onze aandacht richten op de werkwijze van de overige `Organe der Mitbe-
stimmung' : de Betriebsrat en de Wirtschaftsausschuss, waarbij de laatste
- zijnde, volgens de bekende commentaar van Fitting-Kraegeloh-Auffarth,
`nicht Tr~ger von Mitbestimmungsrechten, sondern ein Informations- und
Beratungsgremium' - 95 slechts summier zal worden besproken. De codeter-
minatierechten van de Betriebsrat betreffen, zoals wij eerder gezien hebben,
hoofdzakelijk sociale aangelegenheden; daarnaast gelden zij in verschillende

92. F. Voigt, o.c., p. 324.
93. Ibidem.
94. Dit op feiten gebaseerde oordeel met betrekking tot de Duitse situatie houdt geen uitspraak
in over de wenselijkheid van het instituut werknemerscomTM~~~Qaris ten onzent.
95. Fitting-Kraegeloh-Auffarth, Betriebsverfassungsgesetz nebst Wahlordnung, BerlinlFrankfurt
a.M. 1966, p. 564.
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gradaties ook voor enkele welomschreven onderwerpen van economische en
personele aard.~

Hoewel het op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, de positie van de
Betriebsrat naar deze drie gezichtspunten te analyseren, achten wij daaraan
het nadeel verbonden, dat hierdoor de totaliteit van dit instituut te weinig
zichtbaar wordt. Daarom geven wij er de voorkeur aan eerst enkele beschou-
wingen te wijden aan de mate, waarop aan de wettelijke oprichtingsplicht
wordt voldaan, alsmede aan de invloed welke in het algemeen aan de be-
staande bedrijfsraden kan worden toegekend. Na een verkenning van de werk-
wijze ten aanzien van de bovengenoemde deelgebieden zullen wij ons ten-
slotte bezighouden met de relaties van de Betriebsrat met de ondernemer c.q.
de Vorstand, de vakorganisaties en de werknemers.

Anders dan bij ons ten aanzien van de wet op de ondernemingsraden het geval
is, schrijft het BVG, naar wij gezien hebben, de oprichting van een Betriebsrat
dwingend voor. Wie verwachten zou, zoals dit hier en daar vermoedelijk het
geval is 97, dat onder deze omstandigheden de instelling van dit bedrijfsorgaan
vrijwel nergens achterwege zou blijven, komt wel zeer bedrogen uit. Yoigt
deelt mede, dat zijn werkgroep 121 bedrijven aantrof, waar in strijd met het
BVG geen Betriebsrat was gevormd.98 Voor wie dit aantal, bij gebreke van
vermelding van het totale aantal onderzochte bedrijven, terecht weinig zegt,
is een uitlating van Blume belangwekkender, inhoudende dat `selbst im
grossst~dtischen Raum uber ein Drittel der von uns erfassten Betriebe mit einer
Belegschaftsst~rke zwischen 100 und 200 Besch~ftigten keinen Betriebsrat ge-
bildet hatte'.99 Volgens een wat ouder onderzoek van Wagner bleken in 1957
bij de verkiezingen voor de Betriebsrí3te in Nordrhein-Westfalen van 2022
respondenten uit 4151 ondervraagde bedrijven slechts 1655 een Betriebsrat
gekozen te hebben, ofwel 81,10~0. Dit percentage is volgens hem vermoedelijk
geflatteerd, daar een belangrijk deel van de bedrijven, die niet geantwoord
hebben ( 51,30~0) waarschijnlijk geen verkiezing heeft georganiseerd.loo

Hoewel er gevallen bekend zijn, waarin de werkgever langs omwegen de
vorming van een Betriebsrat verhinderde, o.a. door de werknemers die daartoe
pogingen aanwendden op fictieve gronden te ontslaan, bleek niet zelden, dat
de werknemers zelf geen belangstelling daarvoor koesterden. Soms was een
vroegere Betriebsrat een mislukking gebleken; bij andere bedrijven vond men
de directeur zo humaan, dat men dacht het wel zonder Betriebsrat te kunnen
stellen. Ook bleek het aantal Betriebsríite geringer te zijn naarmate de sociale
voorzieningen in de bedrijven beter waren.toi

96. Vergelijk hiertce: F. Yoigt, o.c., pp. 396 e.v.; alsmede: R. Hauck, o.c., pp. 66 e.v.
97. Zie bijv. het `rapport-Verdam' (o.c., pp. 88 en 90) over de wenselijkheid van `reële executie'.
98. F. Yoigt, o.c., p. 407.
99. O. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., p. 3.
100. H. R. W. Wagner, Erfahrungen mit dem Betriebsverfassungsgesetz, Kbin 1960, p. 55.
101. F. Yoigt, o.c., p. 409.
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Wil men peilen hoe groot de invloed van de Betriebsrat in het algemeen is,
dan kan men, zoals Blume doet, uitgaan van de hypothese, dat er een correlatie
bestaat tussen de `Zufriedenheitsgrad' van werkgever en Betriebsrat enerzijds
en de `Ausniitzungsgrad' van het BVG anderzijds.102 Deze hypothese lijkt ons
echter gevaarlijk, wijl een `zwakke' Betriebsrat, geplaatst tegenover een
`sterke' werkgever die enigermate tactisch tewerk gaat, slechts zelden een
negatieve mening over de situatie zal hebben. Men kan daarom beter tot
een verantwoord inzicht trachten te komen overeenkomstig de door Voigt
toegepaste werkwijze.lo3

Deze heeft de indruk, dat de invloed van de codeterminatie op het vlak van
de Betriebsrat - en daarmede de invloed van de Betriebsrat zelve - het sterkste
is in de middelgrote bedrijven, alwaar deze relatiefineergeïnstitutionaliseerdis.
Men gaat hier zelfs uit boven de rechten, die door het BVG worden gewaar-
borgd.lo4

In dit verband mag wel herinnerd worden aan hetgeen wij in een vroeger
hoofdstuk hebben medegedeeld over ondernemers, die in de vorige eeuw goed-
deels uit nuttigheidsoverwegingen tot de instelling van `Arbeiterausschusse' wil-
den geraken.los Ook thans kon Voigt waarnemen `dass kluge Unternehmensfuh-
rungen versuchen, die Stellungeinesihnen genehmen Betriebsrates gegenuber
der Belegschaft zu st~rken. Auf diesem Grund wird dem Betriebsrat die
Chance verschafft, vor der Belegschaft mit Erfolgen aufwarten zu kónnen um
seine Wiederwahl zu fórdern'.1o6

Uiteraard mag men verwachten, dat de invloed van de Betriebsrat het grootst
zal zijn op het gebied van de sociale aangelegenheden. Dit is op de eerste
plaats het gevolg van de inhoud van de betreffende wetsartikelen : het code-
terminatierecht van de Betriebsrat op grond van ~ 56 sub 2 van het BVG kan

bij `Tarifvertrag' of `Betriebsvereinbarung' worden verruimd, terwijl dit ten
aanzien van personele en economische aangelegenheden doelbewust onmo-
gelijk is gemaakt.'o' Maar vervolgens wordt deze grotere invloed ook in de
hand gewerkt door de omstandigheid, dat de werknemers reeds vóór de uit-

vaardiging van het Betriebsrátegesetz van 1920 eraan gewend waren, zich te-

samen met hun werkgever te bewegen op het gebied van de sociale politiek.
Dit leidt Blume tot het vermoeden, `dass die Arbeitnehmer den ihnen gebotenen
Spielraum in sozialen Fragen uberschauen'.10e Het is wellicht goed erop

te wijzen, dat deze `deskundigheid' er waarschijnlijk niet toe leidt, dat

men in dit opzicht van een wat grondiger benadering van de betreffende
problematiek blijk geeft. Hauck verwijt de door hem geënqueteerde

102. O. Btume, Normen und Wirklichkeit enz., p. 101.
103. Zie: F. Voigt, o.c., pp. 106-132.
]04. F. Voigt, o.c., p. 410.
105. Zie hoofdstuk II, p. 37.
]06. F. Voigt, o.c., p. 438.
]07. F. Voigt, o.c., p. 436.
]08. 0. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., pp. 99 e.v.
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Betriebsrí3te, dat zij zich in grote meerderheid concentreerden op de hand-
having van aanvullende sociale voorzieningen en de eis naar verbetering
daarvan. Men durfde geen nieuwe aanpak te beproeven, om ieder risico met

betrekking tot de reeds bereikte resultaten te vermijden. `W~hrend die Arbeits-
direktoren in ihrer Argumentation zur Sozialpolitik im Unternehmen eine
grunds~tzliche Bereitschaft zur qualitativen Neuordnung ~cenn~én~iessen und
bereit waren, im Rahmen dieser auf die wirklichen sozialen Belange abge-

stellten Umstrukturierung betrieblicher Sozialarbeit auch quantitative
Abstriche zuzulassen, schien dies bei vielen Betriebsr~ten gleichsam ein Tabu
zu sein.'los

Behalve dat de Betriebsrat zich bij voortduring occupeert met de veie

kleinigheden, die nu eenmaal niet in een arbeidsreglement kunnen worden op-
genomen, en zijn streven vooral richt op het verbeteren van de werkomstandig-
heden in het bedrijf, houdt hij zich ook nogal eens bezig met de loonpolitiek,

waarbij - in strijd met de bepalingen van het BVG - ook zgn. `Betriebsverein-

barungen' worden afgesloten. Dit leidt regelmatig tot spanningen in de relaties
tussen Betriebsr~te-vakorganisaties en Betriebsr~te-ondernemingsleiding. In de

ondernemingen met eenArbeitsdirektorkomen deze laatste spanningen minder

veelvuldig voor.llo

Afgezien van enkele uitzonderingen bleek de invloed van de Betriebsrat in

economische aangelegenheden bijzonder gering te zijn. De reden daarvan zou

gedeeltelijk kunnen liggen in de steeds gunstiger wordende situatie, die de

Duitse economie sinds de zgn. Wí3hrungsreform heeft gekenmerkt, maar ook

in het vroeger reeds terloops gesignaleerde feit, dat de Betriebsrat niet werk-

zaam is op het vlak van de onderneming, en daarmede veel te ver afstaat van

de echte ondernemersbeslissingen, die `von der ubergeordneten, bei Grossun-
ternehmen oft in `nebelhefter Ferne' liegenden Basis der Unternehmensorgane

aus erfolgen'.11'
Waar het MBG van kracht is wordt de codeterminatie in economische aan-

gelegenheden veel meer gerealiseerd in de paritaire Aufsichtsrat dan in de
Betriebsrat. Met name de economische codeterminatierechten ten aanzien van
ingrijpende bedrijfsveranderingen worden in de praktijk niet geëffectueerd.llz
Daarbij mag ook niet uit het oog worden verloren de instelling van vele werk-

gevers, die de Betriebsrat tegemoetkomen in sociale aangelegenheden om in
economische kwesties des te ongestoorder hun gang te kunnen gaan.lla

De beperkte codeterminatierechten die aan de Betriebsrat zijn toegekend

ten aanzien van personele aangelegenheden hebben, zoals wij zagen, vooral

109. R. Hauck, o.c., p. 72. Zie ook aldaar, p. 78.
110. Zie F. Voigt, o.c., pp. 436 e.v.
I 11. F. Vaigt, o.c., p. 435.
112. F. Voigt, o.c., p. 434.
I13. O. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., p. 112.
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betrekking op aanstelling; bij ontslagen is er slechts sprake van een informatie,
aanhorings- en beraadslagingsrecht.14 De samenwerking tussen werkgever en
werknemer verloopt in dit opzicht niet zo vlot als zulks bij de sociale aange-
legenheden het geval is. Blume wijt dit niet alleen aan de minder vérgaande
wettelijke bepalingen, maar ook aan de traditionele weerstand van de werk-
gevers om de Betriebsrat in deze zaken een stem in het kapittel te geven.115
Zo heel verwonderlijk is dit niet, aangezien er aanwijzingen bestaan, dat de
Betriebsrat niet zelden moeilijkheden teweeg brengt, waarvan de oorzaak is
gelegen in het streven, de machtspostie van de vakorganisaties in het bedrijf te
versterken en hun ledenaantal uit te breiden. Reeds de vraag van een lid van
de Betriebsrat aan een sollicitant, of hij lid is van een vakorganisatie, leidt er
vaak toe, dat deze zich als lid opgeeft. Geconstateerd werd, dat de organisaties
er af en toe doelbewust op uit zijn, op deze wijze invloed uit te oefenen op
de personeelspolitiek van de ondernemingen, vooral in de sector van het
hogere personeel.118

Het totale beeld van de invloed van de Betriebsrat in personele aangelegen-
heden schijnt - zuiver formeel beschouwd - bij de grote ondernemingen niet
ongunstig te zijn; bij de middelgrote en kleinere ondernemingen worden de
wetsvoorschriften vaker verwaarloosd, in de meeste gevallen zonder dat de
Betriebsrat zich wettelijk teweer stelt. In een aantal grote ondernemingen
bleek de Betriebsrat bij aanname van personeel zelfs een verdergaande invloed
uit te oefenen dan de wet voorschrijft: pas nadat een arbeider zich bij de
Betriebsrat had gepresenteerd en deze schriftelijk had verklaard geen bezwaren
te hebben, ging men tot aanstelling over.117

Besteden wij thans enige aandacht aan de relaties van de Betriebsrat met de
werkgever, de vakorganisaties en het personeel. Ten aanzien van de betrek-
kingen met de werkgever zijn de meningen van alle betrokkenen positief.
Hoewel men misschien niet helemaal ongelijk heeft, wanneer men de ook door
ons geciteerde ~ 49 sub 1 van het BVG 118, handelende over de `vertrouwvolle
samenwerking', met de naam `lyrische praeambule' betitelt, dunkt het ons
toch niet juist, zoals Blume doet, voor te wenden dat aldaar sprake is van een
nietszeggend en logisch onhoudbaar gebruik van de term `gemeinsames
Betriebsziel'.lls Deze term komt in de betreffende wetsparagraaf nergens voor.
Ook Blume moet echter erkennen, dat werkgever en werknemer ten behoeve
van hun samenwerking naast de door de wet uitdrukkelijk voorgeschreven
contacten - de maandelijkse bespreking - nog andere vormen van communi-
catie hebben ontdekt, `die oft die gesetzlichen `Mindestkontakte' ersetzen und

114. Ingevolge BVG ~ 61 sub 1, en ~ 66 sub l en 2. Zie ook hoofdstuk III, p. 91.
115. O. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., p. 118.
116. Zie: F. Yoigt, o.c., pp. 439 e.v.
117. F. Yoigt, o.c., pp. 441 e.v.
118. Zie hoofdstuk, III, pp. 88 e.v.
119. O. B[ume, Normen und Wirklichkeit enz., p. 141.
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erheblich uberschreiten'.120 Het blijkt, dat leden van de Betriebsrat en de werk-
gever elkaar regelmatig in allerlei commissies ontmoeten, en dat daarnaast in
vele bedrijven periodieke besprekingen over de bedrijfssituatie plegen plaats te
vinden, gewoonlijk zelfs wekelijks of om de veertien dagen. Daarnaast zijn er
nog talloze andere gelegenheden, waarin althans een deel van de Betriebsrat
en de werkgever met elkaar contact opnemen.lzl De aard van deze contacten
berust, naar bijna drie vierde van de door Blume ondervraagde Betriebsrat-
voorzitters mededeelde, eerder op de overtuiging, dat men elkaar wederzijds
nodig heeft, dan op de mening, dat men elkaar hoogstens moet verdragen.lzz
De contacten tussen Betriebsrat en werkgever acht hij binnen het ressort van
de Montanindustrie `entschieden vielseitiger und besser' dan daarbuiten'z3,
waaraan het instituut van de Arbeitsdirektor en de paritaire samenstelling
van de Aufsichtsrat wel niet vreemd zal zijn.lz4

De relaties met de vakorganisaties kenmerken zich tegenwoordig lang niet
meer door die tegenstellingen, welke in de twintiger jaren mede door bepaalde
syndicalistische strevingen werden opgeroepen. Vakorganisaties en Betriebsrat
zijn thans twee instituten met elkaar onderling aanvullende doelstellingen:
terwijl de Betriebsrat de werknemer hoofdzakelijk binnen het bedrijfvertegen-
woordigt, doen de vakverenigingen zulks daarbuiten. Doordat in verreweg de
meeste gevallen de leden van de Betriebsrat en vooral de voorzitter, terzelfder-
tijd een functie bekleden in de vakorganisatie, kan men vaak spreken van een
de facto bestaande personele unie, welke de samenwerking veilig stelt.lzb Daarbij
constateert men niet zelden het opmerkelijke feit, dat - anders dan men zou
verwachten - het zwaartepunt van de wederzijdse beïnvloeding niet ligt bij de
vakorganisatie, maar, vooral in grotere bedrijven, bij de voorzitter van de
Betriebsrat.lzó

Reeds bij de behandeling van het BVG hebben wij erop gewezen, dat aan de
vakorganisaties op grond van deze wet, in tegenstelling tot hetgeen bij het
MBG~MBEG het geval is, betrekkelijk geringe competenties toevallen. Door-
dat ~ 56 sub 1 van deze wet slechts een codeterminatierecht van de Betriebsrat
inhoudt `soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht', wordt
anderzijds de positie van de vakorganisatie toch tot op zekere hoogte verzekerd.
Dit blijkt wel nodig te zijn, daar opvallend veel Betriebsr~te, ook wanneer
daarin trouwe vakverenigingsleden zitting hebben, de neiging demonstreren,
om in de contacten met de vakorganisaties de grootst mogelijke vrijheid voor
zichzelf te bedingen. Aangezien bij groeiende bedrijfsomvang de werknemers

120. 0. Blume, o.c., p. 142.
121. Ibidem.
122. O. Blume, o.c., p. 143.
123. O. Blume, o.c., p. 161.
124. Vgl. hiertce: F. Voigt, o.c., pp. 429 en 432 e.v.; alsmede 0. Blume, Zehn Jahre Mitbestim-
mung enz., pp. 276 e.v.
125. O. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., p. 140.
126. F. Voigt, o.c., p. 414.

121



PRAKTIJK

over minder mogelijkheden beschikken om geschikte kandidaten voor het
lidmaatschap van de Betriebsrat te vinden, neemt de invloed van de vakorga-
nisaties in dezelfde mate toe.127 In vele gevallen was men in kringen van de
Betriebsr~te echter van mening, dat de verhouding tussen dit instituut en de
bedrijfsleiding nog beter zou zijn, als de vakorganisaties niet voortdurend roet
in het eten zouden gooien.lze

Ten aanzien van de relaties tussen Betriebsrat en personeel treffen we geen ver-
rassende situaties aan. Wanneer men de meningen samenvat, welke de perso-
neelsleden in de Montanindustrie ten aanzien van de codeterminatie hebben,
dan tekent zich een bijna volkomen gebrek aan belangstelling daarvoor af.lza
Men zou daaruit oppervlakkig kunnen concluderen, dat er dan ook wel niet
veel interesse voor de Betriebsrat zal bestaan bij het personeel van de be-
drijven, welke uitsluitend onder de bepalingen van het BVG vallen. De zeer
wisselende, en soms bijna afwezige deelname van de personeelsleden aan de
wettelijk voorgeschreven driemaandelijkse Betriebsversammlung zou in de-
zelfde richting kunnen wijzen.lzo Deze conclusie lijkt evenwel te weinig ge-
nuanceerd. Uit door Voigt verstrekte cijfers blijkt bijv., dat bij de metaalbe-
drijven in de jaren 1959 en 1961 door resp. 84,40~o en 78,50~o van het kies-
gerechtigde personeel aan de stemmingen voor de Betriebsrat w.erd deelge-
nomen.131 Vermoedelijk wijkt de belangstellíng voor het instituut Betriebs-
rat niet aanmerkelijk af van die, welke de kiezer ook in oudere democra-
tieën voor de staatsinstellingen manifesteert, en draagt zij meestal een uiterst
fluctuerend karakter. Is deze wisselende interesse dan wellicht hoofdza-
kelijk bij die lieden te constateren, die zelf hopen, in de Betriebsrat te komen en
daarmede wellicht de eerste stap te zetten op de weg naar een betere toekomst?
Onder het motto van Stefan Andres `~ndere den Himmel und du ~nderst dein
Schicksal' geeft Horné dit eigenlijk wel te kennen. In zijn visie is de Betriebsrat
een `Startplatz zu grosser Karrière'. Dit zou dan vooral gelden in de bedrijven
met gekwalificeerde codeterminatie, waar de Betriebsratleden - die als zodanig
niet gehonoreerd worden - meer kans hebben, tot `Aufsichtsrats-Debutanten'
te worden uitverkoren en goede maatjes te worden met de Arbeitsdirektor.13z

Voigt heeft wel vastgesteld, dat de grote meerderheid van de exponenten
der codeterminatie hun loopbaan met een kandidatuur voor de Betriebsrat is
begonnen en dat dit menigeen van hen op de belangrijkste posten heeft ge-
bracht. `Tatsache ist es jedenfalls, dass die Betriebsratswahl und sogar schon
der Vorschlag zu einer Kandidatur der Ausgangspunkt fiir alle hóheren und
htichsten Stellungen in der Institution Mitbestimmung darstellt. Fast jeder,
der heute als Repr~sentant der Mitbestimmung auftritt, ist diesen Weg ge-

127. F. Yoigt, o.c., p. 427.
128. F. Voigt, o.c., p. 428.
129. 0. Blume, Zehn Jahre Mitbestimmung enz., p. 228, alsmede H. Duvernell, pp. 311 e.v.
130. F. Voigt, o.c., p. 412.
131. F. Yoigt, o.c., p. 420.
132. A. Horné, o.c., pp. 183 e.v.
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gangen.'1~ Hij leidt hieruit echter niet af, en naar onze mening terecht, dat
zulks wijst op het nastreven van het lidmaatschap van de Betriebsrat op grond
van carriére-overwegingen. In de kleinere bedrijven immers kiest men hem
`der nach Meinung der Mehrzahl der Arbeitnehmer fur die neue Aufgabe
geeignet und wurdig ist', `zwar nicht immer den Klugsten, aber stets eine in
ihrer Arbeit bewíihrte Pers~nlichkeit, die von der Mehrheit der Kollegen
anerkannt wird'. In grotere bedrijven bepaalt men zijn keuze veelal op de kan-
didaten van de vakorganisaties, maar hebben ook agitatoren meer kans.l~

Wijden wij tenslotte - en uitsluitend volledigheidshalve - nog een kort woord
aan de Wirtschaftsausschuss. Niet ten onrechte is vastgesteld, dat deze `keiner-
lei Rechte einer Mitbestimmung im Unternehmen besitzt'.1~

De vier, zes of acht leden van dit instituut, dat alleeri bestaat in BVG-
ondernemingen - ook die van de Montanindustrie - met meer dan 100 werk-
nemers, worden paritairbenoemd door de ondernemingsleiding en de (Gesamt-)
Betriebsrat, en hebben tot taak de vertrouwvolle samenwerking te bevorderen
tussen werkgever en Betriebsrat alsmede deze beide te informeren omtrent
economische aangelegenheden.i38

In de praktijk trof Voigt slechts bij 21 0~o van de ondernemingen die tot de op-
richting van dit instituut verplicht waren, een Wirtschaftsausschuss aan. Van
de bestaande Wirtschaftsausschusse kwam slechts 2~5 overeenkomstig de
wettelijke verplichting eenmaal per maand bijeen. Vier daarvan hadden in het
laatste jaar geen, en de rest slechts twee tot vier bijeenkomsten gehouden.
Noch bij de vakorganisaties, noch bij de werknemers bleek veel interesse voor
dít instituut te bestaan. Ook aan werkgeverszijde was de belangstelling gering.
Slechts in zeven van 62 ondernemingen met meer dan 5000 werknemers nam
een lid van de Vorstand zelf deel aan de bijeenkomsten van de Wirtschafts-
ausschuss.137 De conclusie lijkt derhalve gewettigd, dat de praktische betekenis
van dit instituut te verwaarlozen is.las

133. F. Yoigt, o.c., p. 418.
134. Ibidem.
135. F. Voigt, o.c., p. 444.
136. BVG ~ 67; Zie ook ons hoofdstuk III, p. 92.
137. Zie: F. Voigt, o.c., pp. 450-455.
138. Zie ook: O. Blume, Normen und Wirklichkeit enz., pp. 166 e.v.
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`Niets is moeilijker dan paal en perk te stellen aan het voortwoekeren van de

gedachten die ons besprongen sinds wij aan dit geschrift zijn begonnen', zegt

Knaapen in zijn dissertatie over ondernemingsraden en medezeggenschap, en

hij wijt de drang naar `het in zijn totaliteit behandelen van een omvangrijk

onderwerp' kennelijk vooral aan een `heimwee naar het universele, een ver-

langen dat sommige onrustige naturen plaagt'.1
Zonder een uitspraak te doen oyer de juistheid van de stelling, dat het

onrustige naturen zijn die aan dergelijke bekoringen bloot staan, zijn ook wij

van mening, dat iedere nadere kennismaking met een bepaald onderwerp er

steeds weer toe verleidt, nieuwe gebieden die daarmede verband houden te

exploreren: een streven, dat vanwege de beperkte tijd slechts in bescheiden
omvang te realiseren is, en waarvan de resultaten vanwege de eveneens be-

knopte plaatsruimte ternauwernood tot uiting kunnen komen.
Deze limieten zijn wij ons vooral bewust geworden op het moment dat wij

ons gezet hebben tot het schrijven van het onderhavige hoofdstuk, waarin het

erom gaat, een aantal oordelen weer te geven over hetgeen wij als codetermi-

natie en codeliberatie hebben aangeduid, en ook zelf tot een zekere evaluatie

te komen. Noch de Duitse wetgeving op dit gebied noch de praktijk daarvan

zijn zo maar `uit de lucht komen vallen'. Zij zijn hecht verankerd in allerlei

tradities en opvattingen, die onherroepelijk meespelen in iedere mening die

men zich over de medezeggenschap heeft gevormd. In nog belangrijker mate

is dit het geval ten aanzien van de zgn. `erweiterte Mitbestimmung', die,

zoals wij gezien hebben, voor belangrijke groeperingen de betekenis heeft

van een vurig nagestreefd ideaal. Het leven speelt zich nu eenmaal niet af

in een laboratorium, en men kan bezwaarlijk nuchtere en weloverwogen

uitspraken verwachten over een reeds functionerend geheel, wanneer men dit

onlosmakelijk verbonden weet met bepaalde maatregelen van sociale politiek,

die men zelden geheel objectief vermag te waarderén. Het zijn deze over-

wegingen, die ertoe zouden moeten leiden, iedere weergave van een oor-

deel uitdrukkelijk in verband te brengen met de achtergrot~den, waarop dit is

opgebouwd. Dit is helaas een onbegonnen werk, en wij zullen dus met de min

1. A. L. M. Knaap~n, De ondernemingsraden en de ontwikkeling van het medezeggenschap in
de particuliere onderneming in Nederland en in België, Assen 1952, p. 16.
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of ineer summiere weergave van de meest kenmerkende meningen genoegen
moeten nemen.

In de volgende paragrafen gaan wij ons op de eerste plaats bezig houden met
de opvattingen in West-Duitsland, waarbij wij achtereenvolgens onze aan-
dacht zullen richten op die welke representatief zijn voor de werkgevers- en
werknemersorganisaties, alsmede op die welke door de belangrijkste onder-
zoekers op dit gebied worden geformuleerd. Vervolgens zullen wij enkele
buitenlandse oordelen in onze beschouwingen betrekken, waarbij wij ons be-
perkt hebben tot de uitspraken, welke in monografieën zijn weergegeven,
aangezien in die gevallen een uitgebreide studie van het onderwerp heeft
plaatsgevonden. Tenslotte zullen wij trachten te komen tot de formulering
van een eigen evaluatie, die mede berust op een soort `verstehende Beobach-
tung', daar wij niet alleen op literatuurbevindingen maar ook op conclusies uit
persoonlijke gesprekken met Duitse werkgevers, vakbondsfunctionarissen en
werknemers zijn afgegaan.

1. Opvattingen in West-Duitsland

a. Meningen uit werkgeaerskringen

Nadat de `Mitbestimmungsgesetze' waren afgekondigd is over de codeter-
minatie enige tijd wat minder gepubliceerd geweest. Nog in 1960 verklaarde
JVeuloh: `Das Thema der Betriebsverfassung im allgemeinen und der Mitbe-
stimmung im besonderen scheint in der deutschen ~ffentlichkeit nicht mehr
`gefragt' zu sein'.2 Thans blijkt de situatie echter grondig te zijn veranderd en
met name in werkgeverskringen wordt aan de codeterminatie grote aandacht
besteed, hetgeen bijv. tot uiting komt in het feit, dat er geen week voorbij gaat,
of een door hen veelwldig gelezen blad als de `Industriekurier' bevat verschil-
lende bijdragen, die op dit onderwerp betrekking hebben.

Merkwaardigerwijze gaat deze uitbundige publiciteit die althans ten aan-
zien van de gekwalificeerde codeterminatie over het algemeen een kritisch-
afwerende ondertoon heeft 3, samen met een bijna algeheel stilzwijgen van
individuele ondernemers over de ervaringen in hun bedrijf. In zijn boek `Der
beklagte Sieg' wordt de reden daarvan door Horné duidelijk gesignaleerd :
`Mag die `offizielle Lesart' noch so sehr der Wirklichkeit widerspre~hen, -
wer den Gurtel des Stillschweigens durchbricht, wer sich nicht an die l~berein-
kunft h~lt, wie dieses oder jenes zu sein scheint, auch wenn es anders ist, hat
die noble Meute der Mehrheitsfanatiker gegen sich.'4 Dat deze opmerking
2. O. Neuloh, Der neue Betriebsstil. Untersuchungen iiber Wirklichkeit und Wirkungen der
Mitbestimmung, Tubingen 1960, p. VII.
3. Enkele willekeurige titels van artikelen in de `Industriekurier' verraden dit: `Wieso Mit-
bestimmung' (12 februari 1966) ;`Mitbestimmung wird verharmlost' (25 januari 1966) ;`Mit-
bestimmung - keine Lósung' (10 maart 1966).
4. A. Horrsí, Der beklagte Sieg. Gespr~che iiber die Mitbestimmung, Villingen 1964, p. 10.
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met betrekking tot de uitlatingen over de codeterminatie niet apert onjuist is,
laat zich afleiden uit sommige publikaties van geheel andere zijde. Sprekend
over de motieven welke vóór en tegen een uitbreiding van de huidige Mitbe-
stimmung kunnen worden aangevoerd merkte de Industriekurier onlangs op:
`An wohlmeinenden Kommentaren aus dem Gewerkschaftslager fehlt es in
diesem Zusammenhang nie. Doch scheuen sich viele Unternehmer und
Arbeitgeber sowohl in den mitbestimmten Montanunternehmen als auch in
den iibrigen grossen Kapital- und Personalgesellschaften, die von einer er-
weiterten Mitbestimmung unmittelbar bedroht sind, eine klare Stellung-
nahme abzugeben.' Deze zin kwam voor in een artikel, dat tot opschrift had
`Mutiges Bekenntnis'. Klaarblijkelijk was er moed toe nodig voor de betref-
fende werkgever, om publiekelijk een afwijzend standpunt in te nemen ten
aanzien van de vakbondseisen in dit opzicht; een moed, die zodanig spectacu-
lair was, dat ze als iets bijzonders gesignaleerd diende te worden.5

Wanneer men nauwer toeziet, dan ontdekt men vrij spoedig, dat de discussies
met betrekking tot de codeterminatie veelal niet zozeer betrekking hebben op
de bestaande wetgeving en praktijk - die ons hier overwegend interesseren -,
als wel op de door de vakbonden geëiste uitbreiding daarvan. Wellicht niet
geheel ten onrechte zien de werkgevers inet deze eisen het gevaar opdoemen
van een totalitair bestel, waarin de vakorganisaties het zonder meer voor het
zeggen hebben; een gevaar dat een ex-vakbondsfunctionaris en vooraanstaand
geleerde als Goetz Briefs reeds in 1952 aanleiding gaf tot het schrijven van zijn
boek `Zwischen Kapitalismus und Syndikalismus', waarin hij zijn vrees tot
uitdrukking brengt, dat de Duitse vakbeweging bloot staat aan `die Versuchung
sich als Staat im Staate zu geb~rden, eine Art Souver~nit~t zu reklamieren
und Anspriiche als `unteilbar und unabdingbar' vorzutragen'.s

In werkgeverskringen komt men er dan ook gemakkelijk toe, te spreken van
de `Perspektiven eines totalen Gewerkschaftsstaates', en men meent te con-
stateren, dat in menige grote onderneming de macht reeds in feite bij de vak-
bonden berust, hoewel de wettelijke grondslag daartoe nog niet eens is gelegd:
`Durch die enge Verbindung zwischen Gewerkschaftsfunktionáren und
politischen Mandaten hat sich sogar in manchen grossen Unternehmen die
Konstellation ergeben, dass die Gewerkschaften uber mehr als 50 Prozent der
Sitze im Aufsichtsrat verfugen, obwohl das betreffende Unternehmen noch
nicht einmal der Montanmitbestimmung unterliegt.' ~

Berichten, waaruit blijkt, dat het aantal vakbondsleden in de `Bundestag'
sinds 1949 zowel in absolute als relatieve zin steeds is toegenomen, zodat zij
thans 470~o van alle zetels bezet houden (242 van de 518), zijn uiteraard weinig

5. Industriekurier 28 april 1966.
6. G. Briefs, Zwischen Kapitalismus tmd Syndikalismus. Die Gewerkschaften am Scheideweg,
Bern 19~2, p. 16.
7. Industriekurier 26 februari 1966.
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geëigend om de werkgevers in dit opzicht gerust te stellen.8 Evenmin is dit het
geval met mededelingen, volgens welke de grootste Duitse vakorganisatie, de
DGB, (die alleen al 197 van de 518 leden van de Bondsdag telt) een vermogen
bezit van omstreeks 750 miljoen DA7, exclusief indirecte kapitaaldeelnemingen
door middel van haar coëperatieve instellingen.s Onder de oppervlakte, en
vaak ook openlijk, speelt zich een machtsstrijd af, tegen welker achtergrond
men van de werkgevers bezwaarlijk platonische uitspraken over de `Bew~h-
rung' van de tot dusverre gerealiseerde codeterminatie kan verwachten.lo

Onder deze omstandigheden komt het ons wenselijk voor, de diagnose be-
treffende het werkgeversstandpunt met betrekking tot de Mitbestimmung te
stellen met gebruikmaking van een vrij recente publikatie, waarvan de in-
houd representatief mag worden geacht voor de opvattingen binnen de be-
langrijkste Duitse werkgeversorganisaties.li Weliswaar beoogt dit geschrift een
standpunt in te nemen ten aanzien van nader te noemer. vakbondseisen, maar
het geeft tevens de meningen weer - zij het soms impliciet - welke onder de
werkgevers in het algemeen leven ten aanzien van vele aspecten der huidige
codeterminatiepraktijk.l z

Na te hebben vastgesteld, dat de doeleinden van de vakorganisaties onder-

ling vaak tegenstrijdig zijn, maar dat deze om tactische redenen in de beginsel-

programma's onder één noemer zijn gebracht13, constateren de schrijvers,

dat de activiteiten van de werknemersbonden gericht zijn op het realiseren

8. Industriekurier 11 januari 1966. Alle vakbonden samen hebben242 Bondsdagleden (47~).
9. Ibidem. Men zie in dit verband, vooral van werkgeverszijde: C. Triesch, Die Macht der
Funktioníire, Dusseldorf 1956, waarop onlangs van werknemerszijde een antwoord is ge-
komen en wel van de hand van Kurt Hirche, Die Wirtschaftsunternehmen der Gewerkschaften,
Dusseldof~Wien 1966. Een `neutraal' standpunt wordt ingenomen door G. A. Fricdl, Die
Gewerkschaften als Unternehmer, Stuttgart 1964.
10. De bezorgdheid over het teloorgaan van de democratie door de toenemende invloed der
vakorganisaties is vrij algemeen. Zo waarschuwt Stolz voor de `zunehmende(n) totalitáre(n)
Tendenz unserer Parteien und gesellschaftlichen Organisationen' en de `wachsende(n) Einfluss
der Interessenverb~nde ... der den Kern unserer parlamentarisch-demokratischen Ordnung
zu gef~hrden beginnt'. 0. Stolz, Die Gewerkschaften in der Sackgasse. Ein kritisches Portr~t,
Munchen 1959, p. 10. Zie in dit verband ook: H. Stadler, Die Gewerkschaften. Ein Staat im
Staate, Munchen 1965. Wellicht niet geheel ten onrechte wordt dit laatste boek van 228
pagina's door Hirche aangeduid als een `Pamflet'. K. Hirche, o.c., p. 491. Inderdaad maakt
het `zeer zeker niet de indruk ... van een werk, dat voor alles streeft naar grote objectiviteit'.
M. Klaassen, in: N.O.I.B.-Kwartaalbericht no. 30, (8 (1965), p. 27.
I1. Wirtschaftliche Mitbestimmung und freiheitliche Gesellschaft. Eine Stellungnahme des
Arbeitskreises Mitbestimmung bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverb~nde
zu den gewerkschaftlichen Forderungen. (Oktober 1965). Men leze ook het interview dat
twee redacteuren van de Industriekurier gehad hebben met prof. S. Balke, de President van de
Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbánde, die deze publikatie mede heeft ingeleid, In-
dustriekurier 30 april 1966. `Noch mehr I~lacht fur Funktion~re'.
12. Neuloh (o.c., pp. IX e.v.) deelt mede, dat in 1959 tegen het standpunt van genoemde w~erk-
geversorganisaties in vele `Vorstande' en `Aufsichtsráte' de uitbreiding van de codeter-
minatie hebben tcegejuicht.
13. Dit geldt uiteraard ook voor de werkgeversorganisaties. Zie bijv. W. Hirsch-Webtr, Ge-
vv.erkschaften in der Politik. Von der Massenstreikdebatte zum Kampf um das Mitbestimmungs-
recht, Kóln u. Opladen 1959, p. 110: `Nur unter Vorbehalt darf man von `den' Unternehmern
sprechen'.
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van een bepaalde politieke en maatschappelijke constellatie. De politieke
doeleinden kunnen, aldus betogen zij, worden samengevat in de drie volgende
punten: de controle over de economische macht, de democratisering van
handel en bedrijfsleven, en de gelijkberechtiging van kapitaal en arbeid.
Maatscha~ipelijk zou de dcelstelling van de vakorganisaties zijn gelegen in de
integratie van de werknemers.

Welke middelen willen de bonden toepassen, om dit alles te verwezenlijken?
Ter beantwoording van deze vraag wordt een onderscheid gemaakt tussen het
`beslissende' middel, aangeduid als de `qualifizierte(n) wirtschaftliche(n)
Mitbestimmung im Unternehmen', en de `overige' middelen, waarbij toch ook
weer een aantal vormen van codeterminatie genoemd worden.14 Ten aanzien
van de gekwalificeerde codeterminatie in economische aangelegenheden
merken de schrijvers terecht op, dat men daarbij dikwijls spreekt over het
medebeslissen van de werknemers, terwijl men in feite slechts `eine parit~-
tische Mitbestimmung der Gewerkschaften' voor ogen heeft.15 De discussie
betreft niet, of nauwelijks, de `betriebliche Mitbestimmung in sozialen und
personellen Fragen, also den gesamten Bereich, der im Betriebsverfassungs-
gesetz im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit im Betrieb festgelegt
ist'.16 Zij spitst zich toe op de paritaire economische codeterminatie in het
bedrijf en vooral in de onderneming, waarvan de vakverenigingen het voor-
beeld aantrefFen in het `Montanmitbestimmungsgesetz' van 1951.

In de visie der vakbonden dient codeterminatie te worden doorgevoerd
in de ondernemingen van alle bedrijfstakken, voor zover deze ondernemingen
- ongeacht hun rechtsvorm - aan twee van de drie volgende voorwaarden
voldoen: 2000 werknemers tellen; 50 miljoen DM balanskapitaal hebben;
100 miljoen DM omzet behalen.l~ Daarnaast willen de vakorganisaties nog
bijkomende middelen hanteren, waarvan medezeggenschap in bedrijf, on-
derneming en bedrijfstak met name genoemd worden.18

Het is hier niet de plaats, om ons in deze discussies te mengen, hoe interessant
die op zichzelf ook mogen zijn. Ons gaat het erom te trachten, uit de min of
meer officiële reacties van de werkgevers op de doelstellingen der vakorgani-
saties af te leiden, welke opvattingen in ondernemingskringen omtrent de ver-
schillende vormen van de codeterminatie leven.

Op de eerste plaats valt dan op, dat de werkgevers geen stelling nemen tegen
de codeterminatiepraktijk, voor zover die berust op de bepalingen van het
BVG. Wanneer de schrijvers de eis naar meer integratie van de werknemers
behandelen, wijzen zij erop, dat deze integratie in het maatschappelijke en
economi'sche leven in het algemeen, en vooral in de onderneming, reeds in be-

14. Wirtschaftliche Mitbestimmung und freiheitliche Gesellschaft, pp. I1-20.
15. Wirtschaftliche Mitbestimmung enz., p. 17.
16. Ibidem.
17. Wirtschaftliche Mitbestimmung enz., p. 18.
18. Wirtschaftliche Mitbestimmung enz., p. 20.
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langrijke mate heeft plaatsgevonden, o.a.: `durch die gesetzliche Einrichtung
von Belegschaftsvertretungen, denen durch das Betriebsverfassungsgesetz in

sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Mitbestimmungs-

und Mitwirkungsrechte einger~umt sind wie in keinem anderen Land der
Welt'.19 Alle belanghebbenden, zo verklaren de schrijvers, zijn het erover
eens, dat het er slechts om gaat, de werknemers nog meer dan tot dusverre in

het economische en maatschappelijke leven op te nemen. Daarop maken de
werkgeversorganisaties geen uitzondering. Immers: `Zu dieser Zielsetzung
bekennt sich die Unternehmerschaft ausdrucklich'.ZO Verre dus van de code-
terminatie op grond van het BVG, - derhalve de `einfache Mitbestimmung'
mét zijn werknemersleden in de Aufsichtsrat en mét zijn medebeslissingsbe-
voegdheden van de Betriebsrat - af te wijzen, kunnen de werkgevers zich daar-

mede kennelijk geheel verenigen.
Ook elders in het geschrift van de `Arbeitgeberverb~nde' wordt dit, en dan

in nog duidelijker bewoordingen, naar voren gebracht. Nadat de schrijvers

- en naar onze mening volkomen terecht - betoogd hebben, dat de oprichting
van wettelijk verplichte organen niet noodzakelijk en automatisch tot weder-
zijds vertrouwen leidt, vervolgen zij :`Soweit ... an bestimmte Institutionen
gedacht wird, die zur Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen
beitragen k6nnen, kann es sich von der Sache her nur um Institutionen handeln,
die dem Arbeitnehmer Rechte zum Schutz seiner Persónlichkeit durch
geeignete Interessenvertretung geben. Diese Rechte sind dem Arbeitnehmer
in der Bundesrepublik durch das Betriebsverfassungsgesetz bereits weitestge-

hend einger~umt ... Dieses Gesetz bietet von seiner Anlage her hervorragende
Voraussetzungen fur eine Befriedigung der echten Anliegen der Arbeitnehmer
im Betrieb, auch wenn das die Gewerkschaften nicht wahrhaben wollen. Es
kommt entscheidend darauf an, dass die hier gegebenen Móglichkeiten sowohl
von den Arbeitgebern als auch von den Arbeitnehmern voll ausgesch~pft
werden.' al

Men kan niet ontkennen, dat deze woorden een bijzonder positief standpunt
met betrekking tot het BVG vertolken. Daarbij moet uiteraard bedacht
worden, dat een `minus malum' gemakkelijker als iets goeds wordt geïnter-
preteerd, naarmate men meer beducht is voor zich aankondigende grotere
kwalen. En daartoe behoort dan in West-Duitsland - althans mede volgens

vele werkgevers - de gevreesde uitbreiding van de gekwalificeerde codeter-

minatie. -

Wat is het standpunt der ondernemers ten aanzien van de huidige praktijk van

deze laatste vorm van Mitbestimmung? Kennisnemend van onderhayig be-

toog krijgt men steeds weer de indruk, dat zij zich ten aanzien daarvan eerder

19. Wirtschaftliche Mitbestimmung enz. pp. 49 e.v.
20. Wirtschaftliche Mitbestimmung enz., p. 50.
21. Wirtschaftliche Mitbestimmung enz., p. 55. Dergelijke uitlatingen treft men ook elders in
werkgeverskringen herhaaldelijk aan. Zie bijv. D. Egóert, `Warnzeichen erkennen', Junge

Wirtschaft 13 (1965), p. 561.
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neutraal dan negatief opstellen: wat zij afwijzen is niet zozeer de bestaande
codeterminatie als wel de uitbreiding daarvan tot de gehele nijverheid, en de
volgens hen daaruit voortvloeiende extreme machtspositie van de vakorgani-
saties. Over de `Bew~hrung' van de codeterminatie in de kolen- en staalindu-
strie heet het slechts, `dass ein Beweis fur eine effektive Verbesserung der wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Arbeitnehmer in der Montanindustrie
oder fur bessere wirtschaftliche Ergebnisse der Montanindustrie im Vergleich
zu den ubrigen, nicht mitbestimmten Wirtschaftsbereichen in der Bundes-
republik nicht erbracht ist'.22 In dit verband wijzen zij erop, dat bedoelde
industrietak zijn structuurproblemen slechts daarom zo betrekkelijk wrijvings-
loos kon oplossen, omdat het overige bedrijfsleven zulk een hausse beleefde en
daardoor in staat werd gesteld de vrijgekomen arbeidskrachten op te nemen.~

Veel negatiefs kunnen de werkgevers over de gekwalificeerde codetermi-
natie dus niet mededelen. Het ergste, dat zij daarvan beweren is, dat dit stelsel
eigenlijk niet past in de bestaande economische systematiek, en dat het slechts
door zijn relatief geringe omvang nog geen onheilen heeft aangericht. Dat zou
pas het geval zijn, als men deze codeterminatie tot alle grote ondernemingen
zou uitbreiden: `Die Montanmitbestimmung ist und bleibt in der sozialen
Marktwirtschaft ein Fremdk~rper'.~

Hoe de ondernemers ook mogen staan tegenover de resultaten van de
codeterminatie in de kolen- en staalindustrie, het is duidelijk, dat zij het be-
treffende systeem als een dodelijk gevaar afwijzen, wanneer het tot het gehele
bedrijfsleven zou worden uitgebreid. Het meermaler1 vastgestelde feit, dat de
vakorganisaties hun enorme machtspositie in de Montanindustrie tot dusverre
nergens hebben misbruikt, om ten behoeve van eigen belangen bepaalde
minder gunstige economische beslissingen door te voeren25, heeft de werk-
gevers enerzijds verhinderd, de praktijk van deze codeterminatie op goede
gronden te veroordelen. Anderzijds echter heeft het hun niet de viees kunnen
ontnemen, dat een uitbreiding van dit systeem hen volledig van de macht
der organisaties afhankelijk zou maken. Dat is de belangrijkste reden, waar-
om zij zich weliswaar verzetten tegen de codeterminatiewetgeving van 1951,
welke de vakorganisaties zulke vergaande bevoegdheden geeft, doch tegelij-
kertijd bij vele gelegenheden een krachtig pleidooi houden voor de effec-
tuering van de mogelijkheden, die de legislatuur van 1952 in zich bergt.
Kassler heeft dan ook niet geheel ongelijk, wanneer hij constateert: `Das ein-

22. Wirtschaftliche Mitbestimmung enz., p. 39.
23. Ibidem.
24. Ibidem en p. 40.
25. Zie hiertoe: F. Yoigt, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmungen, in:
F. Yoigt und W. Weddigen, Zur Theorie und Praxis der Mitbestimmung, Berlin 1962, p. 502:
`Wurden die Vertreter der Arbeitnehmer in diesen Wirtschaftszweigen zusammenstehen und,
beispielsweise durch die Idee des Klassenkampfes begeistert, gemeinsame Aktionen durch-
fuhren, dann kr)nnten sie mit den ihnen durch die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ge-
botenen `legalen' Mitteln beiden Wirtschaftszweigen ganz bestimmte Tendenzen aufzwingen
oder sie ]ahmlegen. Von diesen Mbglichkeiten ist nicht ein einziges Mal Gebrauch gemach t
worden.'
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hellige Lob, das die Arbeitgeber und ihre Verb~nde gerade dem BVG zollen,
ruhrt unter anderem daher, dass die an sich geringen Chancen einer wirt-
schaftlichen Mitbestimmung durch die Arbeitnehmer von diesen nicht
uberall voll ausgesch6pft werden. Nach dem Wunsch und Willen der Arbeit-
geber soll es bei diesem Zustand bleiben, und daher auch der Widerstand der
Arbeitgeber gegen die weitergehenden Mitbestimmungsforderungen der
Gewerkschaften im Grundsatz- und Aktionsprogramm des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes.' 26

b. Standpunten aan de aakbeweging

Nu wij de vakorganisaties meer expliciet in onze beschouwingen gaan betrek-
ken, pastde waarschuwing, dat men zich wél dient te doordringen van het grote
verschil dat te dien aanzien tussen de Nederlandse en de Duitse situatie
bestaat.

Op geheel andere wijze dan in Nederland het geval is, kent men in West-
Duitsland de zgn. `Einheitsgewerkschaft', die niet alleen loontrekkenden van
zeer verschillende niveaus, maar ook van onderscheiden levensbeschouwing
onderdak biedt.27

In 1945 was de politiek van de geallieerden erop gericht, om weliswaar een
democratische vakorganisatie mogelijk te maken, doch tevens om te voor-
komen, dat deze zich naar goed-Duitse traditie tot een massale beweging zou
gaan ontwikkelen. Daarom stelden zij de voorwaarde, dat de oprichting slechts
`van onderaf' zou geschieden, en eisten zij - tegen de wil van Hans Bóckler en
zijn medestanders, die een algemene bond, onderverdeeld in drie grote vak-
groepen, bepleitten-datde organisatie uit onafhankelijke `Industrie-Gewerk-
schaften' zou worden samengesteld, overeenkomstig het advies van de Britse
Trade-Unions. Toen de Duitse vakbondsfunctionarissen in een later stadium
de vrije hand hadden, konden zij de macht dezer IG's niet meer breken2B,
zodat zij zich, naar de door Stolz gebezigde formulering, voor hun organisatie
een `statenbond' moesten laten welgevallen.28 Zelfs ondanks deze federatieve
vorm zijn tot op de huidige dag strevingen van de IG's merkbaar, om hun
zelfstandigheid ten opzichte van het centrale bondsbestuur te versterken.ao

Dit alles doet evenwel niets af aan de enorme invloed, welke de Duitse

26. E. Karsler, `Mitbestimmung im Betrieb. Untersuchungsergebnisse uber die Praxis des
Betriebsverfassungsgesetzes im Vergleich zur Montan-Mitbestimmung', in: Das Mitbestim-
mungsgesprách 4(1965), p. 68. In dit verband past bijv. ook de aanval van Dr. E. aon Siemens
op de `erweiterte Mitbestimmung', en zijn gelijktijdige aanprijzing van het BVG als `eine gute
Grundlage fur die Zusammenarbeit der Sozialpartner in den Unternehmen'. Industriekurier,
17 maart 1966: `Es geht um Einfluss auf die Betriebe'.
27. W. Hirsch-Weber, Die Gewerkschaften in der Politik. Von der Massenstreikdebatte zum
Kampf um das Mitbestimmungsrecht, Kóln u. Opladen 1959, p. 52.
28. W. Hirsck-Weber, o.c., pp. 50 e.v.
29. 0. Stalz, o.c., p. 16.
30. Dit blijkt o.a. uit het artikel `Der DGB vor dem Bundeskongress 1966. Reform an Haupt
und Gliedern'. Industriekurier, 19 maart 1966. Het betreffende congres heeft inmiddels van
9-14 mei 1966 te Berlijn plaatsgevonden.
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vakbeweging inmiddels heeft verkregen. Van de nieuwe Gewerkschaften stelt
Briefs in de hem eigen bondige stijl terecht vast: `Sie wurden m~chtig zu einer
Zeit, wo der Staat schwach, das Unternehmertum gel~hmt und die Demo-
kratie durch Besatzungsm~chte restauriert war... Sie pr~.sentieren ihre
Forderung als ein geschlossener und, verglichen mit anderen sozialen Grup-
pen, eminent machtvoller Block.'31

Hoe machtig dit `blok' wel is, kan men reeds bevroeden op grond van de in

de vorige paragraaf vermelde gegevens. Deze laten zich gemakkelijk verder
aanvullen. Aan het einde van 1965 bedroeg het aantal leden van de zestien
`Einzelgewerkschaften' van de DGB 6 574 491, terwijl de ledenwinst in dat

jaar tot boven de 89 000 opliep.32 Van deze IG's is de IG Metall met (op

1 januari 1962) meer dan 1,8 miljoen leden veruit de belangrijkste, op de voet

gevolgd door de `Gewerkschaft ~ffentliche Dienste, Transport und Verkehr'
met (per dezelfde datum) bijna 1 miljoen leden.~ Dat de machtsposítie van de
DGB ook aanzienlijk is in relatie tot de andere organisaties, zoals de vrij be-
langrijke Deutsche Angestellten Gesellschaft (DAG), is af te leiden uit de

uitslagen van de zgn. Betriebsratswahlen in 1965. In dat jaar werden in

17 205 bedrijven in totaal 10 6759 Betriebsrat-leden gekozen, waarvan er

89 027 georganiseerd waren bij een tot de DGB behorende IG, ofwel 83,40~0.

Bij dezelfde verkiezingen verkregen de ongeorganiseerden 13 212 zetels

(12,40~0), de DAG 3670 zetels (3,40~0) en de kleinere organisaties slechts

850 zetels (0,80~0).~ In deze situatie is het begrijpelijk dat een voormalige
`vakbondsintellectueel' als Pirker spreekt van `Kartellverb~nde der Arbeits-
kraft',35

Het is voor de hand liggend, dat een organisatie van deze omvang, die boven-
dien op federatieve basis opereert, haar interne meningsverschillen en span-
ningen moet hebben, ook over een onderwerp als de codeterminatie. Hirsch-
Weber wijst er terecht op, dat zowel binnen de werkgevers- als werknemers-
groepen belangentegenstellingen aanwezig zijn, die echter dikwijls achter het
gemeenschappelijke schuil gaan, zodra tussen beide een conflict ontstaat.
Eveneens, zo zegt hij `nehmen die Angeh6rigen der beiden Gruppen unter
Umst~nden eine Gemeinsamkeit an, wenn sie in Wirklichkeit gar nicht
vorhanden ist'.~ In de visie van Stolz gaat dit, speciaal met betrekking tot de
DGB zover, dat men niet eens probeert openlijk te discussiëren over vakbonds-
problemen van principiële en organisatorische aard, ofschoon daaraan bij een
betrekkelijk jonge organisatie geen gebrek bestaat. Dit brengt hem tot de felle

31. G. Briefs, o.c., p. 16.
32. Industriekurier, 16 april 1966. De `Deutsche Angestelltengewerkschaft' telde 500 OOO leden.
33. Medegedeeld in: G. A. Friedl, o.c., p. 12.
34. Das Mitbestimmungsgesprkch 10 (1965), p. I81.
35. Th. Pirker, Die blinde Macht. Die Gewerkschaftsbewegung in West-Deutschland, dl. II,
Miinchen 1960, p. 316.
36. W. Hirsch-Weber, o.c., p. 70.
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uitspraak: `Das `Tabu' regiert die gesamte Organisation, soweit es sich um
ihre ureigenen Fragen handelt'.37

Dit alles in aanmerking nemende - ook al zou de situatie ten aanzien van de
publiciteit met betrekking tot interne verschillen van opvatting minder somber
zijn - moet men er rekening mede houden, dat een rechtstreekse uitspraak van
de vakorganisatie over de verschillende vormen van Mitbestimmung nooit
zo objectiefkan zijn, als men wel zou wensen. Daarvoor dient zij - en wie kan
haar dit kwalijk nemen - teveel rekening te houden met politieke consequen-
ties.sB Ook hier stuit men trouwens veelvuldig op het verschijnsel, dat ver-
schillende uitlatingen overwegend betrekking hebben op de verruiming van de
codeterminatie, waarbij deze laatste, ondanks incidentele beweringen van het
tegendeel, toch wel terecht als `het lievelingskind van de vakorganisaties' kan
worden aangeduid.as

Voor zover immers ook van DGB-zijde uitspraken over de uiteenlopende
vormen van codeterminatie aanwezig zijn, luiden deze gunstig. Zo ~erklaart de
voorzitter van de DGB, tevens eerste Voorzitter van de Hans-Bóckler-Gesell-
schaft, Ludwig Rosenberg, in 1963: `Diekoordinierte Zusammenarbeit zwischen
Arbeitgebern und Betriebsr~ten in sozialen Betriebsangelegenheiten, heute
geregelt durch das Betriebsverfassungsgesetz von 1952, ist l~ngst eine Selbst-
verst~ndlichkeit ... Aber auch die Erfahrungen mit dem Mitbestimmungs-
gesetz von 1951, das noch weit mehr als Eingriff in die bestehende Wirtschafts-
ordnung bek~mpft wurde, haben den ideologischen Gegnern keine Angriffs-
punkte geboten'~

Ook het feit, dat in het actieprogramma van de DGB ondubbelzinnig de eis
tot verruiming van de bestaande codeterminatie wordt gesteld, impliceert, dat
men ditinstituutpositiefwaardeert: `MitbestimmungderArbeitnehmeramAr-
beitzplatz, imBetrieb, im Unternehmen und in der gesamten Wirtschaft muss die
politi scheDemokratie ergánzen.'41 Wanneermen decodeterminatie, enmetname
degekwalificeerde vorm daarvan, niet positief zou beoordelen, ware de eis tot
uitbreiding van dit instituut ondenkbaar. In een oproep voor de 1 mei-viering
van dit jaar verklaart de `Bundesvorstand' van de DGB dan ook woordelijk:
`Wir erwarten von Bundestag und Bundesregierung, dass sie angesichts der
guten Erfahrungen mit der qualifizierten Mitbestimmun~ in der Mantanindustrie die

37. O. Stotz, o.c., pp. 11 e.v.
38. Anderzijds kan niet geloochend worden, dat het juist de instituten van de DGB, de `Hans-
Bóckler-Gesellschaft' en de `Stiftung Mitbestimmung' zijn gewees[, die bepaalde wetenschap-
pelijke onderzoekingen en publikaties op dit gebied hebben bevolen en mogelijk gemaakt.
Zie bijv.: het onderzoek van O. B[ume, Normen und Wirklichkeit einer Betriebsverfassung,
Tubingen 1964; en de coproductie van E. Potthoff, 0. Btume en H. Duvernelt, Zwischenbilanz
der Mitbestimmung, Tubingen 1962.
39. Industriekurier 3 mei 1966, `Der Gewerkschaft liebstes Kind'. Zie in hetzelfde nummer:
`Wege zur `Gerechten Wirtschaftsordnung', ProE Duvernell zum Thema `Brauchen wir mehr
Mitbestimmung'.'
40. Hans-BSckler-Gesellschaft (Hsg), Rcchtsgrundlagen der wirtschaftlichen Mitbestimmung,
KSIn 1963, p. 5.
41. Aktionsprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Das Mitbestimmungsgespr~ch 3
(1965), p. 42.

133



EVALUATIE

Mitbestimmung auch in den Grossunternehmungen der iibrigen Wirtschafts-
zweige einfuhren.42

Deze positieve beoordeling houdt niet in, dat men in vakbondskringen geen
kritiek zou hebben op de bestaande regelingen en de daarmede al dan niet
verband houdende praktijk. Reeds in 1959 sprak Stolz van een aldaar heersend
`Unbehagen an der Mitbestimmung', dat niet alleen te verklaren was uit de
stelling: `Weil man die bessere Welt will, kann die bestehende nur negativ
beurteilt werden.43 Enkele jaren nadien zei Rosenberg: `Vieles, was unbefriedi-
gend geregelt ist oder was die Erfahrung als unzweckm~.ssig hat erkennen
lassen, bedarf noch des Ausbaus oder der konstruktiven Reform.'~

Ook I~oigt merkt op, dat zijn werkgroep de felste kritiek op het instituut van
de codeterminatie niet ontmoette bij de technische en commerciële direc-
teuren, maar bij de leden van de vakorganisaties. En deze kritiek schijnt
minder betrekking te hebben op bestaande onvolmaaktheden als op het be-
staan van de codeterminatie zelve: `Die Gewerkschaft, die ihre politische
Kraft fruher aus dem Kampf gegen eine Ausbeutung der Arbeiter durch den
Unternehmer zog, verlor durch die Erfuhrung der Mitbestimmung der
Arbeitnehmer eines ihrer wirksamsten Kampfesziele.'45 Wij stoten hier ken-
nelijk op de innerlijke tragiek, waaraan iedere vakorganisatie min of ineer
bloot staat.4s

De Duitse vakbeweging stelt zich positief op ten aanzien van de reeds gerea-
liseerde codeterminatie, maar vele van haar leden beseffen, dat de strijd ten
einde is als men niet verder gaat. Wellicht is de bezorgdheid, waarmede
buitenlandse vakorganisaties dit proces gade slaan, toch niet geheel onge-
motiveerd.47

c. Onderzoekresultaten

In de voorgaande subparagrafen hebben wij kennis kunnen nemen van een
aantal oordelen over de codeterminatie, die wij, met enig voorbehoud, als
representatief voor bepaalde groeperingen hebben aangeduid. Wij mogen ons
niet verhelen, dat aan deze oordelen in het algemeen geen wetenschappelijke
waarde mag worden toegekend, daar zij vrijwel nimmer aan de hiertoe nood-
zakelijke methodische eisen voldoen. Deze eisen hebben, globaal gesteld, be-
trekking op drie punten: de beoordelaar moet - zijn eerlijke bedoelingen
vooropgesteld - een veelzijdige kennis hebben van het object; dit object moet
ondubbelzinnig zijn vastgesteld; er moet een norm aanwezig zijn, aan de hand

42. Industriekurier 19 maart 1966: `Noch in dieser Legislaturperiode'.
43. O. Stolz, o.c., p. 194 en p. 8.
44. Zie noot 40, ibidem.
45. F. Voigt, o.c., p. 503.
46. Zie: G. Briefs, o.c., p. 83.
47. Zie in dit verband: H. K'och, Die Bedeutung der Mitbestimmung in Deutschland fur die
Stellung der Arbeitnehmer in der Wirtschaft, in: H. Bayer (Hsg), Stellung der Arbeitnehmer
in der modernen Wirtschaftspolitik, Berlin 1959, p. 113.
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waarvan het object kan worden geëvalueerd. Het is duidelijk, dat deze voor-
waarden bij een `populair' oordeel, dat overigens bij werkgevers niet minder
aan deze omschrijving zal voldoen dan bij werknemers, slechts zelden zullen
zijn vervuld.

Zo heeft Weddigen ten aanzien van de codeterminatie erop gewezen, dat men
vaak slechts de uitspraak tegenkomt, dat dit instituut `geslaagd' of `gevaarlijk'
is, zonder dat deze aan een norm is gerelateerd.48 En Dahrendorf moest in zijn
kritische analyse van enkele sociologische onderzoekingen op dit gebied vast-
stellen, dat de ondervraagde arbeiders onder de term `Mitbestimmung' iets
geheel anders verstonden dan hetgeen de onderzoekers voor ogen zweefde.4a
Dat tenslotte de kennis van het onderwerp, vaak ten gevolge van een eenzijdig-
emotioneel uitgangspunt, in vele gevallen onvolkomen is, behoeft wel geen
betoog.

Wanneer men in de toch overvloedige literatuur inzake decodeterminatie op
zoek gaat naar enigszins recente wetenschappelijke oordelen betreffende dit

instituut, welke aan bovengenoemde eisen voldoen, behoeft men zijn ver-
wachtingen niet al te hoog gesteld te hebben, om zich niet volledig bevredigd
te voelen. Het aantal auteurs dat tracht, zelf tot een systematisch verantwoorde
evaluatie op dit gebied te komen, blijkt namelijk uitermate beperkt. De voor-
naamste meningen zullen wij hieronder weergeven.

In een later geschrift dan het bovenbedoelde deelt Dahrendorf inede, zowel

het Duitse systeem van de Betriebsr5te als ook vooral de `Mitbestimmung'

hoogst problematisch te achten: `Die Betriebsr~te waren von Anfang an mit

der Zwitterrolle belastet, einerseits die `Wahrnehmung der gemeinsamen

wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer ... dem Arbeitgeber gegen-

iiber' und andererseits die `Unterstiitzung des Arbeitgebers in der Erfiillung

der Betriebszwecke' leisten zu mussen. Bei der Mitbestimmung liegt es, vor

allem fur den Arbeitsdirektor, noch schlimmer; hier wird einem Mitglied des

Management strukturwidrig die Aufgabe der Vertretung von Arbeitnehmer-

interessen zugeschrieben. In beiden F~,llen mussen die Triiger der Positionen

einer Seite ungerecht werden - und in beiden FSllen bedeutet dies, dass Ein-

richtungen, die zur Milderung der Konflikte geschaffen wurden, tats~chlich

neue Konflikte hervorrufen.'SO Afgezien van het feit, dat in deze uitspraak

naar het `Betriebsr~tegesetz' van 1920 verwezen wordt in plaats van naar

het meer toepasselijke BVG van 1952, is het niet geheel duidelijk, of zij zich

op de empirie baseer t of dat zij als een theoretische gevolgtrekking bedoeld is.

In ieder geval ontbreekt hierbij iedere verwijzing naar de in ruime mate

beschikbare ervaringen.

48. W. Weddigen, Begriff und Produktivit~t der Mitbestimmung, in: F. Voigt rmd W. Weddigen,

o.c., p. 24.
49. R. Dahrendosf, Das Mitbestimmungsproblem in der deutschen Sozialforschung. Eine Kritik,

Tiibingen 1963, pp. 20 e.v.
50. R. Daiuendo~f, Industrie und Betriebssoziologie, Berlin 1965, p. 107.
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Voor Neuloh, een andere wetenschappelijke ondeizoeker, lijkt het probleem
van de `Bew~hrung' van de codeterminatie reeds a priori irrelevant. In het
voorwoord van zijn boek `Der neue Betriebsstil" kondigt hij nl. aan: `Die Frage
kann nicht gestellt werden, ob die Mitbestimmung ein Fehlschlag ist, sondern
ob sie in der heutigen Form ausreicht oder erweitert werden muss.'S1 En later
stelt hij vast, dat men goed in het oog moet houden, `dass die Mitbestimmung
nur die Chance gibt, einen neuen Betriebsstil zu entwickeln. Wie weit sie
wahrgenommen wird, ist eine andere Frage'.s2

Ook het eindoordeel van Blume in zijn `Normen und Wirklichkeit einer
Betriebsverfassung' helpt ons niet op weg. Zijn evaluatie richt zich, blijkens de
titel van zijn studie, behalve op de wetgeving - in casu het BVG - ook op de
praktijk. Na geconstateerd te hebben, dat deze wet naar zijn mening in enkele
passages naast de sociale werkelijkheid staat, komt hij tot enkele conditionele
uitspraken, waarin hoogstens impliciet een zekere waardeschatting betreffende
het instituut van de codeterminatie tot uitdrukking komt: `Will man ernsthaft
- und nicht nur deklaratorisch - vertrauensvolle Zusammenarbeit aller im
Unternehmen wirkenden Kr~fte und Personen, dann muss sie im Gesetz
anders institutionalisiert werden. Will man ernsthaft Mitbestimmung der
Arbeitnehmer, dann musste sie gesetzlich untermauert werden, jetzt híingt
sie v~llig vom guten Willen der Arbeitgeber ab. Will man aber beides - also
vertrauensvolle Zusammenarbeit und Mitbestimmung - nicht ernsthaft, dann
braucht das Gesetz kaum ge5ndert zu werden, dann genugen p~dagogische
und psychologische Massnahmen ...'~ Het is duidelijk, dat hier eerder
sprake is van een opsomming van voorwaarden dan van een samenvattend
oordeel.

In zijn studie `Zehn Jahre Mitbestimmung' maakt dezelfde auteur een
voorlopige balans op van de codeterminatie. Deze `Zwischenbilanz' bevat
echter niet het oordeel van de schrijver zelf, doch de evaluatie van de werk-
nemersvertegenwoordigers: `Wenn wir nun den Saldo aus allen Gespr~chen
und aus der gesamten Erhebung ziehen, meinen wir, auch bei strengster
Prufung keine roten Zahlen schreiben zu brauchen. Als Gesamtbild hat sich
trotz aller Kritik oder gerade Wegen der ehrlichen Bereitschaft zur Kritik
ergeben, dass die Meisten in der Mitbestimmung t~tigen Arbeitnehmerver-
treter ubereinstimmend meinen, die zehn Jahre Mitbestimmung sind fur die
Belegschaften fruchtbar gewesen und in den kommenden Jahren mussten
und kbnnten die angetroffenen Mángel behoben werden.'s4

Op soortgelijke wijze als Blume de opinies van de werknemersvertegenwoor-
digers tracht weer te geven, heeft Duvernell dit - zij het op zeer summiere

51. 0. Neuloh, o.c., p. IX.
52. 0. Neuloh, o.c., p. 247.
53. 0. Blume, Normen und Wirklichkeit einer Betriebsverfassung, Tiibingen 1964, p. 210.
54. 0. Blume, Zehn Jahre Mitbestimmung, in: E. Potthoff, O. Blume, H. Duaernell, Zwischen-
bilanz der Mitbestimmung. Tubingen 1962, pp. 263 e.v.
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wijze - gedaan met betrekking tot de niet geënqueteerde `Mitbestimmenden' :
de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers in de Auf'sichtsrat; de leden
van de Vorstand met uitzondering van de Arbeitsdirektoren; en de werk-
nemers die in de ondernemingen van de codeterminatie werkzaam zijn. Hierbij
baseert hij zijn conclusies op ten dele verouderde en door anderen verrichte
onderzoekingen, waarvan - zoals wij reeds eerder bericht hebben - de geldig-
heid door Dahrendorf op goede gronden in twijfel is getrokken.b5 Zijn slotoor-
deel luidt: `Zehn Jahre Mitbestimmung haben bewiesen, dass sie sich auf die
Situation der Unternehmen sowie auf die Zusammenarbeit zwischen Beleg-
schaft und Management durchaus gunstig ausgewirkt hat. Insoweit hat das
Mitbestimmungsgesetz seine Bew~hrungsprobe bestanden.'~ Het zal de lezer
niet verbazen, dat wij deze evaluatie in het licht van bovenstaande gegevens
als onvoldoende gemotiveerd moeten aanmerken.

Veel wetenschappelijker gaat Weddigen te werk. Hij begint met duidelijk vast
te stellen, volgens welke norm hij de - van tevoren nauwkeurig door hem ge-
definieerde - codeterminatie zal beoordelen :`Im Falle der betrieblichen Mit-
bestimmung ... geht es ... zun~chst um die volkswirtschaftliche Ergiebig-
keit der Betriebswirtschaften, d.h. praktisch um die Auswirkung der betrieb-
lichen Mitbestimmung auf das Nationalprodukt der Volkswirtschaft.'57

Daarna gaat hij aan de hand van diverse onderzoekresultaten na, welke de
`mittelbare und unmittelbare Produktivit~,tswirkungen' van de codetermi-
natie zijn. De indirecte invloed op de produktiviteit vindt volgens hem plaats
via een sociaal-psychologische beïnvloeding van de menselijke betrekkingen
in het bedrijf; de directe invloed richt zich rechtstreeks op het rendement van
het economische apparaat. Binnen het kader van deze studie kunnen wij zijn
voortreffelijk betoog helaas niet in extenso weergeven, zodat wij ons tot enkele
hoofdzaken moeten beperken.

Ten aanzien van de psychologische gevolgen voor de produktiviteit stelt
Weddigen vast, dat deze vooral daarop berusten, `dass sich der Arbeitnehmer
auf Grund des Rechts seiner Vertreter auf Mitsprache und gegebenenfalls
auch Mitentscheidung nicht mehr nur als blindes Werkzeug und isoliertes
R~dchen in dem fur ihn unubersehbaren Getriebe des Unternehmens zu
fuhlen braucht.'58 Hij weet nl., dat in economische zaken zijn belangen worden
behartigd, maakt zich minder bezorgd voor het behoud van zijn werkkring
en beseft, dat hij via zijn vertegenwoordigers kan meebeslissen in sociale
kwesties die hem regarderen. `Insofern nimmt er nun an dem Erlass der
Vorschriften, denen er sich friiher blind zu beugen hatte, durch seine Ver-

55. Zie: H. Duvernell, Mitbestimmung heute und morgen, in: E. Potthoff, 0. Blume, H. Duaernell
o.c., pp. 311 e.v.; alsmede R. Dahrendorf, Das Mitbestimmungsproblem etc., passim.
56. H. Dur~ernell, o.c., p. 327.
57. W. Weddigen, o.c., p. 26.
58. W. Weddigen, o.c., p. 41.
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treter teil und kann zu ihrer Zweckmássigkeit und Notwendigkeit mehr
Vertrauen haben.'sa

Naast deze meer naar codeliberatie zwemende bevoegdheden acht hij de
strikte codeterminatie van bijzonder grote betekenis. Dit geldt volgens hem
niet alleen voor de uitwerking van dit instituut in de Aufsichtsr~te, waarín
de werknemers paritair vertegenwoordigd zijn, maar ook in die Aufsichts-
r~te, waar deze slechts een derde van de zetels bezetten. Ook de Arbeits-
direktor speelt een belangrijke rol als bemiddelaar en vrederechter in alle
sociale en personele strijdvragen.~ Weddigen's conclusie luidt dan ook: `Die
betriebliche I12itbestimmung erreicht in den dargelegten Grenzen durch Har-
monisierung und Intensivierung der Zusammenarbeit von leitenden Kríiften
der Wirtschaftsfuhrung und ausfuhrenden Kríiften der Arbeitnehmerschaft
eine Verst~rkung des `Produktionsfaktors Arbeit', der diese beiden Leistungs-
arten begrifflich umfasst.'81

Ten aanzien van de directe uitwerkingen op de produktiviteit geeft ge-
noemde auteur blijk van ecn weldadig aandoende nuchterheid, welke even-
wel een flinke portie verantwoord idealisme niet uitsluit. Met betrekking
tot de codeterminatie in sociale en personele aangelegenheden merkt hij op,
dat deze werknemersrechten weliswaar de zgn. `sociale belasting' vermeer-
deren, en als zodanig kostenverhogend werken, maar dat zij vanuit het oog-
punt der opbrengsttheorie, naar bekend is, op de duur het karakter dragen
van hoogst produktieve ondernemingsuitgaven. `Jede Pflege des Arbeitsfaktors,
die die Mitbestimmung veranlasst, jede Verhinderung von Raubbau an
Arbeitskraft, die sie erreicht, kann so auch rein objektiv die Ergiebigkeit
des Unternehmens unmittelbar fbrdern.'6z Het feit, dat de ondernemings-
genoten zelf bij de vaststelling van deze uitgaven betrokken zijn, houdt deze
veelal beter binnen de perken dan wanneer zij van buiten af worden op-
gelegd, omdat de werknemers de continuïteit van de werkgelegenheid als
een van de belangrijkste doeleinden beschouwen.83

Anders is het volgens Wecldigen gesteld met de codeterminatie in econo-
mische aangelegenheden, niet alleen op grond van de ongewenstheid van
de verdeling van de bestuursmacht, maar ook vanwege het feit, dat de
werknemersvertegenwoordigers de noodza.kelijke vakkennis missen: `Ist schon
jede Teilung in der obersten Entscheidungsgewalt der unternehmerischen
Betriebsfiihrung als solche gefi3hrlich fiir den Produktionsertrag (`viele K~che
verderben den Brei'), so gilt das doppelt, wenn dabei einem Teil der Fuhrung
die dazu erforderlichen Fachkenntnisse und beruflichen F~higkeiten fehlen.'64

In dit verband citeert de schrijver een uitspraak van Behrens, die over de
vertegenwoordiging van de werknemers in de Aufsichtsr~te van de Mon-

59. Ibidem.
60. W. Widdigen, o.c., pp. 44 e.v.
61. W. Weddigen, o.c., p. 46.
62. W. Weddigen, o.c., p. 47.
63. Ibidem.
64. W. Weddigen, o.c., p. 50.
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tanindustrie zegt: `Hier offenbart sich am deutlichsten die eigentliche Schw~-
che des Systems. Gewerkschaften und Belegschaften verfugen nicht uber
genugend qualifizierte Kr~fte, um ein wirkliches Gegengewicht zur Vertretung
der Anteilseigner zu bilden'; en die over de Arbeitsdirektor mededeelt: `dass
es vielerorts noch hapert, und sich der Arbeitsdirektor weder als Pers~nlich-
keit noch als Institution durchgesetzt hat'.sb

Het eindoordeel, dat de auteur dan formuleert, is, naar onze mening, ge-
baseerd op een grote mate van voorzichtigheid en het geeft blijk van een
ontwikkeld gevoel voor nuances: `. .. die sozial befriedende und dadurch
vermutlich mittelbar auch produktivit~tsfdrdernde psychologische Wirkung
der betrieblichen Mitbestimmung auf das Betriebsklima, die wir oben fest-
gestellt sahen, (kann sich) oft ganz wesentlich verstii.rken, wenn sich die
Mitsprache, die sie enthált, mit einem (wenn auch nur schwachen) Einschlag
zur Mitentscheidung verbindet. Ein solcher vorsichtig dosierter Einschlag der
Mitsprache zur Mitentscheidung hebt das Selbstgefiihl der Arbeitnehmerschaft
oft erheblich und bedeutet u.U. einen besonders wirksamen Schutz gegen
Riickf~lle der Betriebsfiihrung in Unternehmerautokratie.'ss '

Een andere onderzoeker, die het probleem van de `BewS.hrung' der codeter-
minatie systematisch heeft aangepakt, is Voigt. Uitvoeriger dan vele andere
schrijvers heeft hij duidelijk gemaakt, wat hij al dan niet onder `Bewí3.hrung'
verstaat. Volgens hem kan niet gesproken worden van een succes van de
codeterminatie op grond van het feit, dat de in 1945 door Hans Bóckler in
dit opzicht gestelde eisen in vervulling zijn gegaan, of dat latere verlangens
van vakbondszijde zijn verwezenlijkt. Van succes is evenmin sprake, wanneer
bepaalde schrikbeelden van werkgeverszijde over de codeterminatie niet zijn
bewaarheid, of wanneer ongunstige tendenzen die men in verband daarmede
in politieke kringen voorspeld had achterwege zijn gebleven. Ook de ver-
meerdering of vermindering van de winst der afzonderlijke ondernemingen
onder invloed van de codeterminatie verschaft geen norm voor een `Be-
w~hrung', aangezien er geen wetenschappelijk bruikbaar werktuig bestaat,
dat in staat zou zijn, `mit zwingender Sicherheit die Entwicklung dieser
Gr~ssen fiir den Fall zu bestimmen, dass diese Institution nicht eingefiihrt
worden w~re'.s'

Waarom spreekt Voigt dan van een succes van de codeterminatie? Zelf
geeft hij het antwoord, dat een globale evaluatie impliceert: `. .. weil sich
unter dem Einfluss der Institution Mitbestimmung die Dauer und Sch~rfe
von Lohnstreitigkeiten, insbesondere von Streiks, sondern auch in Krisensi-
tuationen verringert hat, weil eine die Auswirkungen von Krisen wesentlich
abschw~chende Besch~ftigungspolitik betrieben wird, weil sich die Bezie-
65. E. Behrens, `Vergessene Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Licht und Schattenseiten der
zehnj~hrigen Erfahrung in der Grundstoffenindustrie', in: Siidd. Zeitung, 24 en 25 juni 1961,p. 17. Cit. bij W. Weddigen, o.c., p. 55.
66. W. Weddigers, o.c., p. 57.
67. F. Yoigt, o.c., p. 259.
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hungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern versachlicht und klassen-
k~.mpferische Ideologien an Boden verloren haben, weil in der Regel eine

Verbesserung des Betriebsklimas zu verzeichnen ist, weil durchweg die

Arbeitnehmer zu den Unternehmen, in denen sie beschíiftigt sind, eine posi-

tivere Einstellung gefunden haben und weil sich insgesamt ~konomisch ge-

sehen die Qualit~t des Produktionsfaktors Arbeit verbessert hat.'sa
Na lezing van deze wat pathetisch aandoende volzin zal niet iedereen

zich overtuigd voelen. Laat het zo zijn, dat al deze verbeteringen zijn ge-

constateerd, waar wordt het bewijs geleverd, dat deze aan de codeterminatie
te danken zijn, en dat derhalve van een `Bew~hrung' van dit instituut kan

worden gesproken? Dit is, naar onze mening, de zwakke kant in een overigens
voortreffelijk opgezette en consciëntieus doorgevoerde studie.

Overigens toont Voigt bij zijn slotconclusies een grotere voorzichtigheid
dan waarvan hij in bovenstaand citaat blijk geeft. Enerzijds stelt hij vast,

dat de `Gesamtinstitution Mitbestimmung' als zodanig ten aanzien van de

verbetering van de produktiefaktor arbeid en van de samenwerking van de
produktiefaktoren onderling geslaagd is. Anderzijds echter wijst hij erop, dat

deze instelling daarmede nog niet voor de gehele toekomst haar definitief

succes heeft bewezen, gezien het feit, dat zij in de afgelopen periode wel zeer

de wind in de zeilen heeft gehad 89
In bepaalde opzichten zou de codeterminatie blijkens de praktijk zelfs

grote gevaren inhouden. Deze zijn vooral aanwezig in de economische sector

van de onderneming, o.a. doordat het streven naar een matiging in het ontslag-

beleid een vertraging teweeg brengt in het verminderen van het personeels-

bestand bij een gelijktijdige geringere vraag: `Die Liquidit~t des Unternehmens

wird u.U. hierdurch schnell verschlechtert und das Unternehmen zur Kredit-

aufnahme gezwungen oder veranlasst.''s Ook treden er onder bepaalde om-

standigheden belangrijke vertragingen op in de besluitvorming, waarvan

echter de gevolgen in de hausseperiode lang niet zo ernstig zijn als in een

tijd van economische recessie.71
Enigszins ontnuchterend wellicht is zijn constatering, dat de codetermi-

natie nog lang niet een door de totaliteit of door de grote meerderheid der

werknemers echt als zodanig beleefde `Mitbestimmung' is: `Die Institution

und ihre Tr~ger haben es im allgemeinen nicht verstanden, den einzelnen
Arbeitnehmer in genugendem Masse anzusprechen.'72 Het staat vast, aldus
I~oigt, dat de codeterminatie, althans tot dusverre, niet in staat is gebleken,

de noodzakelijke weerklank bij de massa der werknemers te vinden. Het in-

stituut kan echter dit integratie-effect niet ontberen, indien het zijn taak

op de lange duur wil kunnen vervullen.~

68. Ibidem.
69. F. Yoigt, o.c., p. 500.
70. F. Voigt, o.c., p. 511.
71. F. Yoigt, o.c., p. 512.
72. F. Voigt, o.c., p. 515.
73. F. Yoigt, o.c., p. 516.
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Samenvattend kan volgens hem dan worden vastgesteld dat vele dingen
zich in de praktijk anders hebben ontwikkeld, dan de partijen vóór de af-
kondiging van de wetten gevreesd of gehoopt hadden, en dat tussen de wet-
telijke regeling en de praktijk grote divergenties zijn waar te nemen. De
bijzonder gunstige omstandigheden van de hoogconjunctuur laten geen con-
clusies omtrent de codeterminatie toe voor een ander tijdsgewricht. `Die
endgultige Bew~hrung hat sie in Zeiten zu erbringen, die nicht durch einen
st~ndigen steilen wirtschaftlichen Aufstieg gekennzeichnet sind.''4

Bijzonder veelzeggend met betrekking tot het probleem van de `Bew~hrung'
der codeterminatie zijn de resultaten van een sociologisch onderzoek, dat in
de maanden april en mei 1966 in opdracht van de `Bundesvereinigung der
deutschen Arbeitgeberverb~nde' door het `Emnid-Institut fur Sozialforschung'
te Bielefeld is uitgevoerd.75

Ook dit onderzoek dient geprojecteerd te worden tegen de achtergrond
van de hevige discussies welke tussen werkgevers en vakorganisaties gaande
zijn over de uitbreiding van de gekwalificeerde codeterminatie. Tegenover de
beweringen van vakbondszijde, als zou de paritaire codeterminatie de hu-
manisering van de arbeid bevorderen, de werknemer van object tot subject
maken, het ontstaan van een economisch burgerschap ( `Wirtschaftsbur-
gertum') begunstigen en de integratie in bedrijf en maatschappij bevorderen'g,
stellen de werkgeversverenigingen steeds, dat de persoonlijke situatie van de
individuele werknemer door de gekwalificeerde codeterminatie niet ver-
andert, althans niet met betrekking tot diens eigen integratie binnen de
onderneming."

Om hierover klaarheid te verkrijgen werden 2000 werknemers uit het
Noordrijn-westfaalse industriegebied, werkzaam in grote ondernemingen met
meer dan 2000 personeelsleden, waarvan ongeveer de helft tot het ressort
van het MBG behoorde, ondervraagd naar hun mening betreffende een
aantal punten, die met betrekking tot de integratie belangrijk werden geacht.'g
Hoewel in deze studie onze belangstelling niet op de eerste plaats uitgaat
naar het verschillende effect van de codeterminatie in het `MBG-Bereich'
en het `BVG-Bereich', kunnen wij daaraan veelzeggende gegevens ontlenen
aangaande de `Bew~hrung' van de Duitse codeterminatie in het algemeen.

Van de onderzochte punten werd de vraag naar de instelling van de werk-

74. F. Voigt, o.c., p. 518.
75. De belangrijkste bevindingen zijn neergelegd in een eind juli 1966 gepubliceerd rapport
van Viggo Graf Blucher: Integration und Mitbestimmung, Sennestadt 1966, waaruit wij onze
gegevens hebben geput.
76. V. GrafBlucher, o.c., p. 10.
77. V. GrafBliicher, o.c., p. 11.
78. Blricher wijst erop, dat het begrip `integratie' onduidelijk is, zowel door vakorganisaties
als werkgeversorganisaties verschillend wordt uitgelegd en ook in de sociologische discussie
geen uniforme inhoud heeft. Als operationele definitie gebruikt hij die van Braun, die onder
`geïntegreerdheid' de `grunds~tzliche L7bereinstimmung mit dem sozialen System des Betriebes'
verstaat. O.c., pp. 10 e.v., aantekening.
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nemers ten opzichte van hun bedrijf en naar het bedrijfsklimaat bijzonder
belangrijk geacht.

Teneinde de opvattingen over het eigen bedrijf te kunnen peilen, werd
gebruik gemaakt Van een polariteitenprofiel volgens Osgood, waarbij de ge-
enqueteerden verzocht werden, hun bedrijf te rangschikken tussen de beide
polen Van iedere tegenstelling. Na statistische bewerking en splitsing der ge-
gevens naar bedrijven die onder het MBG Vielen en die welke uitsluitend
onder het BVG ressorteerden, kwam men tot een grafisch overzicht, dat
wij - Vanwege het belang Van het onderzoek en het recente karakter daar-
van - hieronder reproduceren :
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Hoewel wij helaas niet over vergelijkbare gegevens van Nederlandse bedrijven
beschikken, mag dit resultaat toch wel als uitzonderlijk positief worden be-
oordeeld. De werkgevers zijn uiteraard ten zeerste ingenomen met het feit,
dat het BVG-ressort een gunstiger beeld vertoont dan het MBG-ressort.
Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met de zorgelijke situatie
in de Duitse Montanindustrie, en met name in de kolensector.79

Op de vraag, wie naar de mening van de werknemers hun belangen en die
van hun collega's in het bedrijf het beste behartigde, antwoordden, resp. in
het BVG-ressort en in het MBG-ressort: 35 c.q. 370~0: de Betriebsrat; 17 c.q.
l00~0 : de directe chef; 15 c.q. 150~0 : de baas; 11 c.q. 130~0 : de vakorganisatie.
De Arbeitsdirektor c.q. de personeelschef bereikte slechts een `score' van 4
c.q. 40~0. Hieruit blijkt duidelijk het gewicht, dat men aan de Betriebsrat
toekent. De Arbeitsdirektor geniet - ondanks zijn benoeming door de werk-
nemers - in dit opzicht evenmin het vertrouwen als de personeelschef, die
blijkbaar als een verlengstuk van het management worden beschouwd.so

Het onderzoek naar de menselijke betrekkingen vertoonde over de gehele
linie uitermate gunstige resultaten. De relaties met de collega's werden in
de BVG-bedrijven en de MBG-bedrijven als goed tot zeer goed aangemerkt
bij 94 resp. 93 0~0 ; met de onmiddellijke chefs bij resp. 88 en 82 0~0 ; met de
hogere chefs bij 78 en 680~o van de antwoorden.81

Belangwekkender dan deze cijfers, die toch wel iets zeggen over de ver-
houding tot het gezag in de onderneming, zijn die betreffende de instelling
met betrekking tot de Betriebsrat. Weer gesplitst naar BVG- en MBG-ressort
reageerden resp. 7~ en G2'~~ van de respondenten positief, en 26 resp. 320~0
indifferent, wanneer men de resultaten van zes verschillende vragen over
dit punt samenvat.82 Gevraagd naar de betekenis van de Betriebsrat voor
het personeel achtte ii'~~ van de ondervraagden de Betriebsrat van belang
(`wichtig').83 Niet minder dan 79 resp. 710~o neemt aan alle of vrijwel alle
`Betriebsversammlungen' dee184, en 86 resp. 840~o brengt in ieder geval of
indien mogelijk zijn stem uit bij de verkiezingen voor dit instituut.85 In het
BVG-ressort was 7~'~~, in het MBG-ressort 660~o der ondervraagden van
mening, dat de Betriebsrat een goede verhouding heeft met de ondernemings-
leiding.88

Merkwaardige reacties zijn verkregen op de vraag welke directeur
men `kende'. In de BVG bedrijven bleek dat bij 500~o de commerciële direc-
teur te zijn, bij 600~o de technische directeur en bij 250~o de arbeids- of sociale

79. Vgl. E. G. Erdmann, `Der Mythos von der Mitbestimmung', in: Der Arbeitgeber, 20 juli
1966.
80. V. Graf Bliicher, o.c., p. 80.
81. V. Graf B[ucher, o.c., pp. 92 t~m 94.
82. V. CrafBliicher, o.c., p. 97.
83. V. Graf Bliicher, o.c., p. 99.
84. V. Graf Bliicher, o.c., p. 101.
85. V. Graf Blucher, o.c., p. 102.
86. V. Graf Bliicher, o.c., p. 104.
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directeur. Bij de MBG bedrijven bedroegen deze percentages resp. 24, 48
en 59o~o.e7 Ondanks dit laatste hoge percentage had slechts 130~o van de
ondervraagden in het MBG-ressort vernomen of ineegemaakt, dat door de
activiteit van een Arbeitsdirektor in hun bedrijf iets voor de werknemers
verbeterd was.88 Dit zou erop kunnen wijzen, dat de Arbeitsdirektor zich niet
bijzonder van zijn normale managementtaken distancieert en niet uit is op
spectaculaire maatregelen om zijn populariteit te vergroten.89

Enigszins verrassend ook zijn de antwoorden op de vraag, tot wie men zich
zou wenden, als men moeilijkheden had. A1 naar gelang de aard daarvan
(nadelige overplaatsing, dreiging met ontslag, ruzie met collega's e.d.)

, wendde men zich tot verschillende instanties. Daarbij werden de hogere en
directe chefs veelvuldig genoemd, vervolgens de Betriebsrat, dan de per-

, soneelschef en zeer zelden de vertrouwenslieden van de vakorganisaties. ao
Dit neemt niet weg, dat men van de noodzaak van het bestaan dezer vak-

organisaties overtuigd is. Niet minder dan 82 resp. 870~o van de geënque-
teerden uitten zich in deze zin.91 Dit heeft niet tot gevolg, dat men deze tot
het voornaamste subject van de medezeggenschap wil maken. In BVG- en
MBG-bedrijven wil 56 resp. 450~o de medezeggenschap zien uitgeoefend door
de Betriebsrat; 29 resp. 32 0~o door de werknemersvertegenwoordigers in de
Aufsichtsrat; 28 resp. 350~o door personeelsleden; en slechts 22 resp. 230~0
door de vakorganisaties. Alleen de Arbeitsdirektor, die slechts door 9 resp.
130~o als drager der Mitbestimmung gekozen wordt, komt er nog minder
goed af.92 A1 deze cijfers wijzen toch wel duidelijk in de richting van een
voorkeur om de zaken in de eigen onderneming met eigen mensen te regelen,
zonder te veel inmenging van - zelfs gewaardeerde - buitenstaanders.

Op de vraag tenslotte, wat men bij de medezeggenschap het belangrijkste
vindt, antwoordde 49 c.q. 450~o als zodanig aan te merken het op de hoogte
gehouden worden; 28 c.q. 290~o stelde het gevraagd worden en medeberaden
het meest op prijs; 11 resp. 130~o zag meebeslissen in personele kwesties als
het voornaamste, en slechts 4 c.q. 30~o vond het meebeslissen over hetgeen
geproduceerd wordt het meest onontbeerlijke.sa

Het Emnid-onderzoek geeft als zodanig geen rechtstreeks antwoord op de
vraag, of de codeterminatie geslaagd is. Wat het wel aantoont is, dat de pari-
taire vertegenwoordiging van de werknemers in de Aufsichtsrat van de
MBG-ondernemingen alsmede de daar voorziene aanstelling van een Arbeits-
direktor althans ten aanzien van de integratie van het personeel niet tot

87. V. Graf Blucher, o.c., p. I 10.
88. V. Graf Blucher, o.c., p. 112.
89. Zie in dit verband ook hoofdstuk IV, p. 105.
90. V. Graf Bliicher, o.c., pp. 115 t~m 121.
91. V. CrafBlucher, o.c., p. 122.
92. V. GrafBliicher, o.c., p. 134.
93. V. Graf Blricher, o.c., p. 131.
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betere resultaten heeft geleid dan de voorzieningen ingevolge het BVG hebben
teweeggebracht.

2. Enkele buitenlandse uitspraken

In het begin van deze studie hebben wij reeds onze bevreemding uitgesproken
over het feit, dat een zo belangrijk instituut als de `Mitbestimmung', dat in
West-Duitsland tot een stroom van vele duizenden publikaties aanleiding
heeft gegeven, in ons land nog niet in een monografie behandeld was. Hier-
mede vormt Nederland echter nauwelijks een uitzondering op de situatie
welke in dit opzicht in andere landen kan worden geconstateerd. Wanneer
men afziet van enkele tijdschriftartikelen e.d. welke in andere dan Westduitse
periodieken zijn verschenen, is het aantal publikaties waarin de `Mitbe-
stimmung' ex professo behandeld wordt uitermate gering. Voor zover daarin
een oordeel over dit instituut wordt weergegeven, zullen wij er enkele nader
bespreken, waarbij wij de vóór 1956 uitgegeven studies als zijnde van te
oude datum buiten beschouwing zullen laten.

Nadat in 1951 een rapport over de codeterminatie was verschenen onder
auspiciën van de National Association of Manufacturers94, en Mc Kitterick en
Roberts in 1953 een uitvoerige beschouwing hadden gewijd aan `de Duitse
codeterminatieproefneming'95 zag in 1956 Blumenthals verslag over zijn er-
varingen met dit instituut in de Duitse staalindustrie het licht.98 Hoewel
sindsdien tien jaar zijn verstreken en zijn rapport een weergave vormt van
een reeds in 1953 en 1954 ingesteld onderzoek, is het toch wel belang-
wekkend, van enkele zijner conclusies kennis te nemen.

Blumenthal formuleert in het begin van zijn studie een vijftal vragen, die
hij aanduidt als de `major issues'; wat is de invloed van de codeterminatie
op de besluitvorming in de onderneming; behoudt de leiding haar preroga-
tieven; rijzen er onoverkomelijke moeilijkheden voor de werknemersvertegen-
woordigers op grond van hun gedeelde verantwoordelijkheid; welke gevolgen
heeft de codeterminatie voor de belangrijkste economische factoren; wat zijn
de consequenties op het gebied van de relaties tussen leiding en personeel en
met betrekking tot het personeelbeheer.97 Uit het antwoord op deze vragen
kan men zijn evaluatie van het instituut als zodanig zonder veel moeite
afleiden.

94. National Association of Manufacturers, Codetermination. A Report of the Mission to
Germany, New York 1951.
95. T. E. M. McKitterick and. R. D. V. Roberts, Workers and Management. The German Co-
determination Experiment, London 1953.
96. W. M. Blumenthal, Codetermination in the German Steel Industry. A Report ofExperience,
Princeton N.J. 1956.
97. W. M. Blumenthal, o.c., p. 26.
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Ten aanzien van het `decisionmaking process' stelt de schrijver vast, dat
dit níet overeenstemde met de voorzieningenvan de wet. `Labor was given
a preponderance of power over wages and working conditions and manage-
ment, in return, retained its unilateral authority to act on most other matters.
Through bargaining or `horse trading' an accommodation was effected which
satisfied the major interests of each group by diaiding rather than by sharing
decision-making powers.' 98

Duidelijk bleek vervolgens, dat de leiding haar voorrechten onder de
invloed van de codeterminatie niet behoefde af te staan: `Labor's newly
won power therefore amounted to only a theoretical advantage in much of
company decision-making, and management's fears, that all its prerogatives
would be lost under codetermination were not substantiated in actual fact.'sa

Aangaande de wat dubbelzinnige positie van de werknemersleden in
de Vorstand en de Aufsichtsrat leidde het onderzoek tot de conclusie, dat
deze geen beletsel vormde voor een effectieve bevordering van de belangen
van het personeel. Ondanks voorspellingen van het tegendeel vond geen gro-
tere identificatie van de werknemersvertegenwoordigers met de leiding en
daarmede een vervreemding van de arbeiders plaats. `Labor not only gained
great power in certain areas of management, but aiso enforced this power
and used it to its advantage.''oo De verklaring van deze `rather remarkable
ability to be manager and labor's representative at one and the same time'
zoekt Blumenthal in het feit, dat beide partijen al spoedig tot de ontdekking
kwamen, dat een goede samenwerking voor de functionering van de onder-
neming onontbeerlijk was.ioi

Economisch uitten zich de gevolgen van de codeterminatie in stijgende
loonkosten, waarbij de werknemersvertegenwoordigers vrijwel op dezelfde
wijze te werk gingen als zij zonder dit instituut zouden hebben gedaan.
Verdere economische gevolgen waren niet waarneembaar. `The distribution
of the gains from production may be altered in favour of the labor sector,
but the volume of production is not increased and the costs of production
are not lowered.'102 In zoverre zou de codeterminatie derhalve de rooskleurige
verwachtingen van haar pleitbezorgers niet in vervulling hebben doen gaan.

Tenslotte bleek de invloed van het samen-besluiten op het personeelbeheer
en op de verhoudingen tussen werknemers en leiding lang niet zo groot als
was aangenomen. Weliswaar trad er enige verbetering in ten aanzien van de
contacten tussen beiden, maar verder konden weinig andere effecten worden
vastgesteld.lo3

Samenvattend komt Blumenthal tot de gevolgtrekking, dat de codetermi-

98. W. M. Blumenthal, o.c., p. 110.
99. Ibidem.

100. Ibidem.
101. W. M. Blumenthal, o.c., p. 1 I 1.
102. Ibidem.
103. W. M. B[umenthat, o.c., p. 112.
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natie in de staalindustrieën veel minder radicaal bleek dan verwacht werd.
`It did not disrupt the enterprises nor ruin the industry. Management did
not have to relinquish all or most of its prerogatives. Labor did not achieve
the power it had hoped for and which others had feared it would attain.
Codetermination did not solve as many problems as predicted, nor did it
create as many as were prophesied.'lo4

Dit is een bij uitstek voorzichtig oordeel, geformuleerd op grond van een
beperkt aantal waarnemingen over een beperkte tijd. Bij de kennisneming
daarvan mag men niet buiten beschouwing laten, dat, zoals wij boven reeds
hebben aangeduid, sinds de verzameling van de gegevens die hieraan ten
grondslag liggen, meer dan 12 jaar zijn verstreken.io5

In 1958 verscheen in de Verenigde Staten van Amerika binnen het kader
van de `Harvard Political Studies' een verhandeling van Spiro, waarin deze
o.a. uitvoerig aandacht besteedde aan de economische, sociale en politieke
gevolgen van de Duitse codeterminatie.106 In dit opzicht bewandelde hij
een andere weg dan zijn landgenoot Shuchman, die het jaar daarvóór een boek
over hetzelfde onderwerp had gepubliceerd, waarin echter geen enkele eva-
luatie van het bestaande systeem voorkomt.'o' Evenals Shuchman en Blumen-
thal, baseert Spiro zijn conclusies op tal van persoonlijke gesprekken, gevoerd
met deskundigen op het gebied van de Mitbestimmung in West-Duitsland.

De schrijver acht het oordeel over de codeterminatie geen eenvoudige zaak:
`The effects of codetermination on its environment and its practitioners are
very hard to gauge. The system of causality in which it has developed is
one of such complex relationships, that it is very difricult to penetrate or to
illuminate ... Besides, the information which is available about both code-
termination and its environment is too limited and too subjective to warrant
any conclusions which can be stated too absolutely.'IOs

Van de gevolgen, welke de codeterminatie heeft medegebracht, acht Spiro
die op economisch gebied de minst ingrijpende. Dit vindt hij nogal ver-
rassend, aangezien de oppositie destijds voor een groot gedeelte van econo-
mische beschouwingen was uitgegaan. De door hem vermelde argumenten
wekken reminiscenties aan bepaalde discussies rond de invoering van het
werknemerscommissariaat ten onzent: `German capitalists were afraid that
its introduction would have the result of drying up foreign sources of invest-
ment capital for the Federal Republic. Foreign investors would be frightened
away by this semisocialist scheme, which would subject the great corporations
of the Ruhr to the undue influence of inexperienced and unreliable labor

104. Ibidem.
105. Zie ook hoofdstuk I, p. 7, noot 24.
106. H. 3. Spiro, The Politics of German Codetermination, Cambridge (Mass.) 1958.
107. A. Shuchman, Codetermination. Labor's middle way in Germany. Washington D.C. 1957.
108. H. J. Spiro, o.c., pp. 138 e.v.

147



EVALUATIE

leaders ... Employers whose industries were to be governed by the special

codetermination legislation worried lest they would be at a disadvantage in

competing with others which would be under no such restraints.'os In wer-

kelijkheid, zo zegt de schrijver, zijn al deze bange voorgevoelens niet be-

waarheid. West-Duitsland heeft een bloeiende export en `her competitors in
world markets are being outbid and outsold, regardless of whether their
economies are capitalist, socialist or codetermined'.110 De aantrekking van
vreemd kapitaal ondervond geen moeilijkheden, evenmin als het buitenlandse
concurrentievermogen geschaad werd.

De bewering van sommige voorstanders van de codeterminatie, als zou dit
instituut een gunstig effect gehad hebben op de werkgelegenheid, stakingen,
lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden, wordt door Spiro als onbewezen
aangemerkt. `The noncodetermined sector of the economy had just as few
strikes as the steel industry.'111 Soortgelijke conclusies trekt hij ook ten aanzien

van de overige punten.112 Evenmin vertoonde de produktiviteit van het per-
soneel in de codeterminatie-ondernemingen volgens hem een bijzondere stij-
ging, die aan deze instelling te danken zou zijn. Met betrekking tot de eco-
nomische gevolgen stelt hij dan ook vast: `The burden of proof lies with those
who claim that codetermination would have or has had significant economic

effects, but so far no convincing proof seems to have been adduced.'113

Spiro heeft tevens nagegaan, of, en zo ja welke effecten de codeterminatie
heeft gehad op sociologisch terrein. Hij meent, dat deze gevolgen gemak-

kelijker dan andere kunnen worden waargenomen, en dat ze ook van grotere

betekenis zijn geweest. Dit geldt vooral aan de top van twee gezagsstructuren:

die van de werkgevers en die van de werknemers.
Ten aanzien van de eerste moet worden vastgesteld, dat het `Herr-im-Hause'

standpunt, dat zo lang kenmerkend was voor de Duitse nijverheid, vooral in

de ondernemingen van de Montanindustrie in vele gevallen moest worden
prijsgegeven.114 `Managers in the companies of the steel and coal industries
can hardly affect this attitude any more, since they are no longer sole lord

and master in their house.'l15 Spiro acht het niet uitgesloten, dat deze ver-

andering in mentaliteit en optreden bij de ondernemingsleiding ook zonder

codeterminatie zou hebben plaatsgevonden.

109. H. ,~. Spiro, o.c., pp. 140 e.v.
110. H. ,~. Spiro, o.c., p. 141.
111. H. ,~. Spiro, o.c., p. 143.
112. H. ,~. Spiro, o.c., pp. 143 e.v.
113. H. ,3. Spiro, o.c., p. 147.
114. Wie nader géinformeerd wil worden over de Duitse ondernemersmentaliteit, raadplege
het voortreffelijke werk van H. Hartmann, Authority and organisation in German Management,
Princeton N.J., 1959 Hartmann duidt de codeterminatie aan als `a special case', geheel tegen-
gesteld aan de situatie, waarin de eigenaar-ondernemer het voor het zeggen heeft. `If the owner-

entrepreneur was exemplary of extreme centralization, the company under codetermination
is a model of extraordinary decentralization', o.c., pp. 68 e.v.
115. H. ,3. Spiro, o.c., pp. 147 e.v.
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Ditzelfde kan volgens hem niet gezegd worden ten aanzien van de leden
van de vakbondshiërarchie, die zonder de Mitbestimmungsbepalingen in het
algemeen nooit de gelegenheid zouden hebben gekregen directiefuncties te
vervullen, andere industriëlen te leren kennen, een inzicht te verwerven in het
bedrijfsleven op basis van praktijkervaring, en meer geld te verdienen dan hun
collega's-bestuurders. Dit geldt eveneens voor werknemersvertegenwoordigers
in de Auf'sichtsr~te en - mutatis mutandis - voor leden van de Betriebsr~te.
Een belangrijk gevolg hiervan is het toenemende zelfvertrouwen van de be-
treffende vakbondsleden, hetgeen bijv. tot uiting komt in hun contacten met
werkgevers op alle niveaus van het bedrijfsleven.lle

Met betrekking tot mogelijke sociologische gevolgen voor de werknemers
durft Spiro nauwelijks conclusies te trekken. Allerlei beweringen en onder-
zoekingen spreken elkaar, naar hij vaststelt, volkomen tegen, en `the reports
on these surveys usually bear witness to little more than the questionable
methods employed by their authors and the controversial character of the
codetermination issue'.1" Ten aanzien van de Betriebsr~te meent hij echter te
mogen stellen, dat deze redelijk functioneren, gezien de grote mate van sta-
biliteit en het lage verloop dat zij alom te zien geven. Hij signaleert eveneens
de groeiende onafhankelijkheid van deze lichamen met betrekking tot werk-
nemersbonden, zonder evenwel uit te sluiten, dat daaruit voortvloeiende
`centrifugale' effecten ten aanzien van de vakorganisaties door `centripetale'
effecten van andere onderdelen der medezeggenschap zouden worden ge-
compenseerd.118

Vervolgens gaat hij over tot de behandeling van de politieke consequenties,
die in het kader van deze studie op het eerste gezicht weliswaar van minder
belang lijken, maar die toch wel indicatief kunnen zijn voor de functionering
van dit instituut. Wij zullen er daarom - zij het zeer beknopt - iets nader op
ingaan.

De schrijver acht het waarschijnlijk, dat Duitslands na de oorlog tot stand
gekomen `Einheitsgewerkschaft' al lang uit elkaar gevallen zou zijn, wanneer
de codeterminatie niet als een `central rallying point' had gefungeerd. De
samenwerking tussen marxistisch en christelijk georiënteerde vakbondsleden
is volgens hem niet voldoende gefundeerd in de traditie; zij kan slechts haar
rechtvaardiging vinden in termen van de ideële en materiële vakbewegings-
doeleinden. `Codetermination makes both possible, by providing a social
theory on which both laborite camps can agree, and by making patronage
available to them, which they have on the whole divided up equitably'.118
Dit is een belangwekkende constatering, aangezien zij een tweede en invloed-
rijke dimensie toevoegt aan de machtsverdeling tussen werkgevers en werk-

116. H. ,j. Spiro, o.c., p. 149.
117. H. ,~. Spiro, o.c., p. 151.
118. H. ~. Spiro, o.c., pp. 152 e.v.
119. H. ,3. Spiro, o.c., p. 153.
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nemers. Niet alleen immers groepeert de codeterminatie aldus de macht der
werknemers in de onderneming tegenover die van leiding en kapitaal, maar
het instituut als zodanig verzekert het gezamenlijk optrekken van de vakor-
ganisaties, die macro-sociologisch als de exponenten van de werknemerszeggen-
schap moeten worden beschouwd.

Een ander punt van politieke aard is het feit, dat de voor- en tegenstanders
van de codeterminatie in allerlei partijen en belangengroeperingen kunnen
worden aangetroffen. `The alignment on codetermination cuts across other di-
visions. Recently, even trade union academics, who formerly owed their
fame and their livelihood to codetermination, have become critical of it, and
for reasons which differ but little from those given by unreconstructed private
free enterprisers.' S~iiro is van mening, dat juist deze kritiek de voortzetting
van de codeterminatie waarborgt. i2o

Het samenvattende oordeel, dat de schrijver formuleert, berust vooral op een
afwegen van de politieke merites van deze instelling. Hij beschouwt deze hoofd-
zakelijk `as a procedure for making policy' en vraagt zich daarbij af `whether
its practice is likely to have any lasting effects on the very antipolitical atti-
tudes which contributed to bringing it to life'.121 Als zodanig stelt hij het har-
moniserende effect aan de orde, dat aan de codeterminatie binnen de onder-
neming verbonden kan zijn.

In dit opzicht valt zijn evaluatie bijna zonder voorbehoud gunstig uit.
Terwijl de gevolgen van de centrale beslissingen in de grote ondernemingen
dezelfde zijn gebleven als vroeger, komen de beslissingen zelf thans op andere
wijze tot stand. `Day-to-daymanagement decisions are now made by the three-
men managing board. The labor manager can contribute new knowledge and
new resources to the policy making proces. The same is true of the five labor
members of the supervisory board. The circle of those who indirectly contri-
bute to managerial decisions has been vastly extended.'122

Dit leidt niet, zoals vaak gevreesd wordt, tot nadelige situaties. F.erder is,
in de visie van de schrijver, het omgekeerde het geval :`it is possible that resour-
ces and knowledge have improved all round'.123 De mogelijkheid, om de ge-
volgen van bepaalde beslissingen vooruit te zien, wordt vergroot: `Through
addition of the labor manager to the board, new channels have been opened
up for the flow of knowledge to the other two managers. This has occurred
not merely through the expansion of the company's personnel department,
but also through securing the cooperation of the employees' representatives.'
Deze medewerking van de werknemers op haar beurt heeft dan weer geleid

120. H. ,~. Spiso, o.c., p. 155.
121. H. ,~. Spiso, o.c., p. 157.
122. H. ,~. Spiro, o.c., p. 158.
123. Ibidem.
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tot verbetering van de institutionele hulpmiddelen waarover de ondernemings-
leiding kan beschikken om haar beleid tot uitvoering te brengen.l ~

Erzijn,naarSpiro's overtuiging, geen bewijzen aan te voeren dat de efíiciency
van de ondernemingen onder de invoering van de codeterminatie geleden
heeft. Wel heeft deze volgens hem vele gunstige gevolgen gehad. Het legalisme
is teruggedrongen en het overleg verbeterd. De invloed van ideologieën is
verminderd, omdat dit instituut niet op één daarvan is gebaseerd. De moge-
lijkheid voor de werknemers om zich in allerlei bedrijfswetenschappen te
gaan verdiepen is ten gevolge van de codeterminatie aanzienlijk verruímd,
en de `day-to-day practice with the procedures of constitutional politics,
which they get in the industrial enterprises' betekent in de opvatting van de
schrijver een soliede basis voor de deelname van de Duitsers aan een constitu-
tionele en democratische politiek. Er kan - dit alles overziende - geen twijfel
aan bestaan, dat Spiro, hoewel hij zich zeer kritisch opstelt, de codeterminatie
in haar algemeenheid geslaagd acht.125

Besteden wij, tot besluit van deze subparagraaf, nog enige aandacht aan een
oordeel uit het Franse taalgebied, vervat in een uit 1960 daterend werk van
Herlin, dat echter een vrijwel uitsluitend juridisch karakter draagt, ook al
spreekt de inleiding uitbundig over `1'effort du sociologue qui, complétant la
construction du juriste, replace la phénomène juridique dans son milieu social
en vue d'en mieux comprendre la portée'.12s

Aan het einde van zijn studie gekomen vraagt de schrijver zich af, welke de
concrete resultaten zijn van de codeterminatie op het vlak van onderneming
en bedrijf, van de volkshuishouding en van de internationale betrekkingen.
In de ondernemingen welke onder de wetgeving van 1951 vallen, vreesde de
leiding, dat de rol van de vakorganisaties zou leiden tot een onvervalste vak-
verenigingsdictatuur in de industrie. Deze vrees bleek ongegrond, meent
Herlin: `la forme traditionnellement collégiale de 1'organe d'exécution et de
commandement, du `Vorstand' allemand, s'est révélée un cadre ou le Directeur
Social avait sa place toute préparée. Et celui-ci, bien que nommé avec 1'accord
des organisations syndicales, se sent profondément solidaire de ses collègues
techniciens ou financiers; il agit avec eux non pas dans le but exclusif de la
satisfaction des intérêts immédiats des salariés, mais poursuit la politique la
plus adaptée à la prospérité générale de 1'oeuvre de production'.12'

Als men de schrijver mag geloven, is Utopia welhaast gerealiseerd. Want niet
alleen voelt de Arbeitsdirektor zich hecht verbonden met zijn technische en
financiële collega's, ook deze blijken zielsgelukkig, dat zij deze nieuwe func-

124. Zie H. 3. Spiro, o.c., p. 159.
125. Zie H. ,~. Spiro, o.c., p. 164. Binnen het Engelse taalgebied zij nog verwezen naar de
siudies van C. Goyder, The responsible Company, Oxford 1961, o.a. p. 93; alsmede van H. A.
C[egg, A new Approach to Industrial Democracy, Oxford 1960, vooral pp. 53-57.
126. X. H~rlin, Les experiences allemandes de cogestion. Techniques et réalisations, Paris
1960, p. V I I.
127. X. Herlin, o.c., p. 190.

l51



EVALUATIE

tionaris in hun gezelschap hebben kunnen opnemen. Immers: `Directeur
technique et Directeur commercial apprécient vivement ce système qui
les décharge dorénavant de tous soucis avec les ouvriers et crée en même temps
un climat d'entente sociale'.128 Klaarblijkelijk heeft de werkelijkheid zelfs
de hoogste verwachtingen overtrofl'en, zowel in de Vorstand als `in de boezem'
van de Aufsichtsrat. Want ook daar `il s'est réalisé entre les représentants des
salariés et ceux des actionnaires, une collaboration généralement confiante,
en vue de rechercher ce qui était le plus propre à assurer la prospérité des
Entreprises'.12a

Een soortgelijke situatie doet zich voor in de bedrijven, die slechts onder het
BVG vallen, althans als men de schrijver mag geloven, die vervoerd uit-
roept: `Dans la majorité des Etablissements ou il nous a été donné d'en con-
stater les résultats, il s'est crée un esprit de conciliation réciproque pour une
plus grande prospérité de 1'oeuvre commune et aussi de 1'économie nationale'.
Ja, ook dat nog. Want onder de weldadige invloed van het BVG hebben al-
daar de arbeiders zich radicaal van alle vormen van groepsegoïsme ontdaan
en demonstreren zij op roerendewijze een dubbele loyaliteit, die de directie
vooral niet mag verstoren: `la double attache à 1'Entreprise et au Syndicat,
dont 1'existence est une des conditions du succès de la reglementation prévue
par la loi de 1952'.130

Het is met soortgelijke kritiekloos lovende bewoordingen, dat Herlin de ge-
volgen van de codeterminatie beoordeelt op het nationale en internationale
vlak. Het heeft, menen wij, weinig zin, daarop gedetailleerd in te gaan. Zo
men zich ergens dient te hoeden voor een wereldvreemd idealisme, dan is het
op het terrein van de sociale politiek. Herlin heeft de fundamentele vergissing
begaan, aan te nemen dat iets is omdat het zo zou moeten zijn. Zijn enthousias-
me voor de Duitse codeterminatiewetgeving heeft hem belet, `Wahrheit'
van `Dichtung' te onderscheiden. Zijn studie zij hier slechts vermeld omdat
de daarin toegepaste methodiek een afschrikwekkend voorbeeld is van hoe
men niet tewerk mag gaan, wil men enig contact met de realiteit van alle dag
behouden.la1

3. Een proeve van waardering

Indien uit de eerste paragrafen van dit hoofdstuk één ding boven alle twijfel
is komen vast te staan, dan is het wel het feit, dat iedere beoordelaar van de
medezeggenschap daaronder niet alleen iets anders verstaat dan anderen, maar
bovendien van zeer verschillende normen uitgaat.

128. Ibidem en p. 191.
129. Ibidem.
130. Ibidem.
131. Binnen het Franse taalgebied raadplege men voorts: E. Langer, La cogestion en Allemagne,
Liège 1957.
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Hoezeer de begrippen uiteenlopen hebben wij in ons eerste hoofdstuk
duidelijk gemaakt. Niet ieder, die een uitspraak doet over de medezeggenschap
geeft echter expliciet - of zelfs ook maar impliciet - aan, wat hij daaronder
precies verstaat, en nog minder ofhij deze behandelt als ideologie, als instituut,
of als proces, om slechts enkele facetten te noemen. Het kan niet anders, of
daaruit moet een zekere verwarring voortvloeien.

Ernstiger nog dan dit verschijnsel is de haast volkomen afwezigheid van een
systematische normbepaling. Deze bestaat, theoretisch beschouwd, uit drie
fasen. Vooreerst dient men de categorie vast te stellen, waaraan men zijn norm
wenst te ontlenen, of - anders geformuleerd - het formele aspect aan te wijzen,
waaronder men de codeterminatie bij zijn beoordeling beschouwt. Het is
immers niet uitgesloten, dat hetgeen juridisch bevredigend is, economisch
verwerpelijk blijkt en sociologisch maar nauwelijks aanvaardbaar. Vervolgens
mag men niet nalaten, met betrekking tot het gekozen aspect - c.q. de gekozen
combinatie van aspecten - aan te geven, of inen opteert voor een waarden-
of een belangensysteem als uitgangspunt, hetgeen uiteraard de evaluatie op
essentiële wijze kan beïnvloeden.132 Tenslotte moet inzichtelijk worden ge-
maakt, welke gegevens als indicatief zullen worden beschouwd ter vergelijking
van het te beoordelen object met het normensysteem.

Kennisnemend van deze, naar ons voorkomt wetenschappelijk stringente
eisen, zal menigeen, die gaarne zonder veel uitstel tot hanteerbare resultaten
wenst te komen, verzuchten dat hem dit allemaal veel te ingewikkeld wordt.
Vermoedelijk heeft hij daarin gelijk. Er is dan ook geen bezwaar tegen,
om op wat soepeler wijze tewerk te gaan, mits men goed blijft beseffen, dat de
vereenvoudigde procedure bepaalde risico's impliceert, en dat men met de
daarop gebaseerde uitspraken enige voorzichtigheid dient te betrachten.

Mede met het oog op de gelimiteerde plaatsruimte zullen wij ons in de
volgende subparagrafen tot enkele hoofdlijnen moeten beperken, zij het uiter-
aard met behoud van een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze. Dit
maakt het op de eerste plaats noodzakelijk, een uiteenzetting te geven van het
door ons te hanteren normsysteem, uit welks keuze vanzelfsprekend niet mag
worden geconcludeerd tot een geringere waardering van andere benaderings-
wijzen. Daarna gaan wij over tot de behandeling van de `sociologische' metho-
diek, welke door iTOigt - hoewel geen socioloog van professie - ontworpen is ten

behoeve van zijn codeterminatieonderzoek: een methodiek, welke volkomen
past bij het door ons gekozen referentiekader. Ten besluite van dit hoofdstuk

132. De beperkte omvang van dit geschrift laat niet toe, nader in te gaan op dit punt. Men
zie in dit verband: R. Dahrendorf, Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen
Gesellschaft, Stuttgart 1957, pp. 159 e.v., waar hij `Integration und Werte' plaatst tegenover
`Herrschaft und Interessen'; voorts o.a. ,~. M. G. Thurlings, Het sociale conflict. Van psycholo-
gische naar sociologische benadering, Nijmegen 1960, inz. pp. 58 e.v.; en R. A. de Moor,
De verklaring van het conflict, Assen 1962, inz. pp. 145 e.v. Vooral laatstgenoemdes onder-
scheid tussen `gemeenschappelijk aanvaarde waarden' en `strijdige waarden' is methodisch
belangwekkend.
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zullen wij met inachtneming van het bovenstaande een eindoordeel over
de codeterminatie formuleren, waarbij wij iedere schijn, als zouden wij be-
ogen het laatste woord over deze materie te spreken, uitdrukkelijk willen ver-
mijden.

a. Bepaling aan een normsysteem

Teneinde enigermate aan de door ons vermelde eisen te voldoen, dienen wij te
beginnen met vast te stellen, dat wij de codeterminatie opvatten in de door
ons in het eerste hoofdstuk gedefinieerde zin, en wel in de dynamisch-institu-
tionele verschijningsvorm daarvan, t.w. als een fungerend geheel van op rechts-
regels berustende c.q. daarmede samenhangende praktijken. Dit houdt in,
dat wij ons van een uitspraak over de immers nog niet gerealiseerde zgn.
`erweiterte Mitbestimmung' zullen onthouden, en evenmin een standpunt
zullen bepalen ten aanzien van de `ideologische' motieven, waarop voor-
en tegenstanders van de codeterminatie zich veelvuldig beroepen. '~

Met betrekking tot het formele aspect, waaronder wij dit instituut zullen
beoordelen, zien wij geen reden om af te wijken van het door ons eerder ge-
kozen uitgangspunt der sociale politiek, aangezien dit voor een enigermate
praktijkgerichte benadering het meest in aanmerking komt.134 Voorts zullen
wij ervan uitgaan, dat - voor zover het instituut der codeterminatie een machts-
verdeling impliceert - de daarbij betrokkenen bereid zullen zijn, zich bij deze
machtsverdeling op algemeen erkende waarden te oriënteren, en met name
hun individuele en groepsbelangen althans niet bewust na te streven ten nadele
van die van de samenlevíng als geheel. Dat de realiteit niet steeds aan dit
ideaal beantwoordt, dient in eerste instantie te worden toegeschreven aan een
verschillend zicht op de doel-middel-verhouding, waarbij men niet te spoedig
kwade trouw mag veronderstellen.135

Dit gesteld zijnde hebben wij te onderzoeken, van welk referentiekader
wij bij onze evaluatie zullen uitgaan, en welke verschijnselen in de maatschap-
pelijke werkelijkheid daartoe in onze beschouwing als symptomatisch moeten
worden aangemerkt.

Nu schijnt het voor de hand te liggen om daartoe het waardensysteem te
benutten, dat ons - zij het in vele gevallen confuus - voor ogen staat wanneer
wij de term democratie bezigen. Het is namelijk niet ongebruikelijk, om de
begrippen democratie en medezeggenschap met elkaar in verband te brengen.
In Duitsland wordt het in 1928 verschenen werk van Naphtali over de `Wirt-

133. Wij herinneren eraan, dat wij een discussie van deze motieven, omdat deze ons binnenhet kader van deze studie te ver zou voeren, doelbewust hebben uitgesloten. Zie p. 4, noot 11.
134. Zie p. 5.
135. De Moor corLCtateert dan ook `dat de machtsstrijd niet te begrijpen is zonder aandacht
voor haaz normatieve regulering, dat voorts niet de macht het eigenlijke belang en dus de
uiteindelijke verklaring voor het handelen is en dat tenslotte de legitimiteit van een heer-
schappijverhouding het normale geval is ...', o.c., p. 131.
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schaftsdemokratie' vaak geciteerd ten behoeve van de motivering van de
Mitbestimmung, zij het dan ook dat genoemde schrijver vermoedelijk nooit
gedacht heeft aan een paritaire medebeslissing binnen de onderneming.138
Ook Van der Ven ziet ongetwijfeld een hechte connectie tussen beide begrip-
pen: `Een ... ondernemingsdemocratie brengt in de hedendaagse cultuur
met zich mede een behoorlijke rechtspositie-regeling van de werknemers,
een medezeggenschap van hen, voor zover die met hun reële capaciteit op een
gegeven tijdstip overeenstemt'.la'

Een en ander wordt nog duidelijker, wanneer men een `vertaling' van het
begrip democratie tot stand brengt, en dan nagaat, waar deze met de mede-
zeggenschap wordt geconfronteerd. De democratie wordt nl. het best omschre-
ven als: `eerbied voor de zelfstandige persoonlijkheid van elke mens'.138 Aldus
gezien refereert ook Bannzng in ~ite aan de democratie, wanneer hij de mede-
zeggenschap betrekt `op de erkenning van de persoonlijkheid ook van de ar-
beider'.139 Hetzelfde schijnt het geval bij Steenkamp, die `de ontplooiing van de
menselijke personen in het arbeidsproces, in de ondernemingsstructuur en in
het maatschappelijk leven' min ofineer synoniem verklaart met `de voltooiing
van de emancipatie der werknemers door een zekere mate van medezeggen-
schap'.i~

Zou men besluiten om de democratie als waardesysteem voor de mede-
zeggenschap en daarmede voor de door ons als codeterminatie aangeduide
vorm daarvan te benutten, dan beschikken wij tevens over een gemakkelijk
te hanteren maatstaf, die wordt aangegeven door Van der Ven in zijn boek
over `Bedrijfsleven en Democratie'. Daarin maakt hij namelijk, in navol-
ging van ,~osephus ~itta, een onderscheid tussen twee begrippen van demo-
cratie: een formeel begrip, i.c. `de volkssouvereiniteit' en een materieel be-
grip, i.c. `het religieuze en zedelijke ideaal, dat men meent door middel van
de volkssouvereiniteit te verwezenlijken'. Op dezelfde wijze als laatstgenoemde
schrijver de opvatting is toegedaan, dat `zonder een belangrijke mate van for-
mele democratie ... voor een ontwikkeld en bezonnen volk de verwezenlijking
van de materiële democratie niet goed mogelijk (is)'141, meent ook Van der Ven,
`dat de formele democratie slechts in zoverre van waarde kan zijn als zij dien-
stig is een materiële democratie te verwezenlijken'.14a

Wanneer nu de codeterminatie beoordeeld zou worden tegen de achter-
grond van het in de democratie besloten waardesysteem, zou men, analoog
redenerend, de formele codeterminatie, - zijnde het betreffende instituut

136. F. Naphtali, Wirtschaftsdemokratie. Ihr Wesen, Weg und Ziel, Berlin 1928.
137. F. ,~. H. M. aan der Ven, Bedrijfsleven en Democratie, Leiden 1955, p. 195.
138. F. ,J. H. M. aan des Vin, o.c., p. 19.
139. W. Banning, De maatschappelijke organisatie van de factor arbeid, in: A. 0[denhof e.a.,
Mens en Arbeid, Utrecht 1956, p. 43.
140. P. A. ,J. M. Steenkamp, Democratisering van de gezagsverhoudingen in de onderneming, in:
De arbeidende mens in de toekomst, Utrecht z.j., p. 30.
141. A. C. ,~osephus ,~itta, Het wezen der democratie, 1938. Cit. bij F. ,~. H. M. van der Yen,
o.c., p.-I8.
142. F. ,J. H. M. aan der Ven, o.c., p. 19.
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zowel onder zijn statisch-legale als dynamisch-operatieve aspecten - kunnen

betrekken op de materiële codeterminatie, zijnde het geheel van de demo-

cratische idealen welke men door de invoering van de codeterminatie denkt

te realiseren. Nader gepreciseerd behelst dit de uitspraak, in hoeverre de for-

mele codeterminatie erin geslaagd is de materiële codeterminatie te verwezen-

lijken.

Hoewel er weinig tegen deze methodiek als zodanig lijkt in te brengen, moet

men zich wel afvragen, of het waardesysteem van de democratie wel het meest

geschikt is als referentiekader voor de medezeggenschap in de onderneming.

Deze vraag te stellen lijkt een hachelijke onderneming, omdat men daarmee

gemakkelijk de indruk wekt ondemocratische opvattingen aan te hangen, het-

geen wel ongeveer het ernstigste misdrijf is dat men binnen de huidige - in

zijn nonconformisme conformistische - maatschappij kan begaan.

Het is dan ook op gevaar af een zeer dikke knuppel in het hoenderhok te

werpen, wanneer wij hier in extenso een wat emotioneel klinkende passage

aanhalen uit een toespraak, welke Goetz Briefs in oktober 1965 gehouden heeft

op de jaarvergadering van de `Bund Katholischer Unternehmer' in Bad Neuen-

ahr. `Man sagt', aldus Briefs, `die Demokratie verlangt die Anwendung auf

Unternehmung und Betrieb: Das ist ein schlechter Demokratismus. Ich habe

hier darauf aufinerksam zu machen, dass in dieser geistig kurzatmenden,

bronchitischen Welt von heute so viele Weltanschauungen wie herrenlose

Hunde herumlaufen - wie Schtunpeter gesagt had und nicht ich -, die auf

irgendeinem Gebiete das Prinzip, nach dem sie prosperieren, zum Allgemein-

grundsatz der Existenz machen. Ich muss hier entschieden protestieren und

schliesse mich dem Kollegen Franz Neumann an, dem Rechtsberater des fru-

heren Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin, der - Professor

fur Staatsrecht an der Columbia University - in seinem Buch `Democracy

and Autocracy' kurzweg erkl~rte: `Es ist absoluter Irrsinn, die Demokratie

auf das Wirtschaftsleben anzuwenden. Mann kann in keiner Weise die Mit-

bestimmung demokratisch begrunden, denn die Mitbestimmung ist demo-

kratischer Fassung vbllig unf~hig. Demokratie ist ein politisches Prinzip und

nicht ein wirtschaftliches'.143
Het is duidelijk, dat dit soort gespierde taal niet minder felle reacties

uitlokt, welke nog nauwelijks een objectieve discussie toelaten.l~ Toch ver-

dient de stelling van Briefs, hoewel wij daarop niet al te diep kunnen ingaan,

wat meer aandacht. In zijn eerder genoemde boek geeft hij zijn opvattingen

wat genuanceerder weer dan in bovengenoemde toespraak is geschied :`Es ist

gewiss', zo zegt hij, `dass Raum fur demokratische Mitwirkung im uberbe-

143. G. B~iefs, Zum Problem der Mitbestimmung, in: Die Aussprache 15 (1965), p. 377.
144. Terecht constateert W. Haferkamp, een belangrijke DGB-functionaris: `Die seit einigen
Monaten andauernde i;ffentliche Auseinandersetzung um die Mitbestimmung hat das sozial-
politísche Klima in der Bundesrepublik verschlechtert'. Naar onze mening zijn daarvoor alle
betrokkenen min of ineer verantwoordelijk, zie: Wirtschaftsdienst 46 (1965), p. 9.
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trieblichen Ordnungsraum der Wirtschaft und in der Wirtschaftspolitik vor-
liegt. Soweit es sich aber um die innerbetrieblichen Angelegenheiten handelt,
scheint das Beste, was gesagt werden kann, dies zu sein, dass es auch in ihm
eine `demokratische Dimension' gibt. ... Aber doch bleibt die Frage offen,
ob diese Dimension mit dem Wort `demokratisch' richtig bezeichnet und ge-
troffen ist.'145

Deze twijfel fundeert hij met de constatering, dat het begrip `democratie'
impliceert, dat het volk regeert. Dit echter kan in het bedrijf nooit het geval
zijn: daar kan het `Betriebsvolk' ten hoogste medespreken, mede invloed uit-
oefenen, mede-adviseren, en, in bijzondere gevallen - waarbij vitale belangen
van het personeel op het spel staan -, medebeslissen, hetgeen het dan meestal
doet via zijn vertegenwoordigers en vertrouwenslieden. Dat alles echter heeft
in het visie van Briefs niets te maken met democratie, maar zeer veel met
wederzijds begrip en samenwerking.

De methode om deze samenwerking te realiseren bestaat dan in de bevor-
dering van hetgeen door hem met het Engelse woord `team-work' wordt aan-
geduid. Een team is oorspronkelijk `das Gespann, das gemeinsam den Wagen
zieht'. En nu komt het erop aan `dieses teamhafte Zusammenwirken, das in
der herk~mmlichen Ordnung zu sehr auf ókonomischem Zwang und oft
arbitr~rer Autorit~t beruht, in ein echtes Teamwork umzuwandlen, wo beide
Partner in bewusster Gemeinsamkeit díe Betriebsaufgaben l~sen und den
Betriebszweck erfullen'. Immers: `Im Teamwork regiert nicht der eine oder
andere Teilnehmer; alle gehorchen einer Aufgabe, aber an verschiedenen
Stellen, die ihnen gemeinsam gestellt ist'.14s

Wanneer Briefs het woord democratie niet op zijn plaats acht in het bedrijf,
geschiedt zulks niet - en uit het bovenstaande moge dit voldoende gebleken
zijn - op grond van een totalitaire of conservatieve instelling. Hij baseert
zich slechts uitdrukkelijk op de formele inhoud van het betreffende begrip,
en waarschuwt voor een onberaden toepassing daarvan op het ondernemings-
gebeuren. `Wenn irgend ein Begriff fur die vom Grossbetrieb verlangte Koope-
ration passend ist, dann ist es der Begriff des Teams, und wenn irgend ein
BegrifF am Wesen der Sache vorbeizielt, dann ist es der der Demokratie.' De
reden daarvan is gelegen in het feit, dat `der Betrieb zu den soziologischen
Formen gehórt, die demokratischer Verfassung widerstreben'. Zelfs dat, wat
wij eerder als een eventuele `democratische dimensie' van het bedrijf hebben
aangeduid, zo betoogt Briefs, is in werkelijkheid de dimensie van de vertrouw-
volle en menselijk bevredigende samenwerking tussen leiding en personeel.
En hij besluit: `Wenn beide sich im Ziele einig sind, verliert das Wort von der
Demokratie seinen Sinn; wenn sie nicht im Ziele einig sind, entfesselt das
Schlagwort von der Demokratie den Kampf um die Macht, um die Komman-
dohóhen im Betrieb und opfert damit die Einheit der Willensbildung und der

145. G. Briefs, Zwischen Kapitalismus und Syndikalismus, Bern 1952, p. 69.
146. G. Briefs, o.c., p. 70.
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rationalen Entscheidung, ohne die kein Betrieb auf die Dauer lebensf~hig
sein kann'.147

Wanneer wij nu de draad van ons betoog weer opnemen, rijst de vraag, of
het niet mogelijk is ter beoordeling van de codeterminatie een ander waarde-
systeem te introduceren dan dat der democratie, dat immers slechts onder
ernstig voorbehoud kan worden toegepast en waaraan nu eenmaal bepaalde
bezwaren van historische en politieke associaties verbonden zijn. Als zulk een
waardesysteem zou naar onze mening kunnen functioneren het begrippen-
apparaat, dat betrekking heeft op teamwork, coóperatie en integratie, waar-
aan met name de moderne conflictsociologie zulk een grote betekenis hecht.14s

In de kringen van de industrie dateert de uitdrukkelijke - ook theoretische -
preoccupatie met dit onderwerp niet van vandaag of gisteren. Vele jaren,
voordat Elton Mayo pleitte voor de `spontaneous human cooperation of every
least member of the group'149; lang ook voordat Chester Barnard uiting gaf aan
zijn vertrouwen in `the power of the cooperation of inen of free will to make men
free to cooperate'1~, stond de merkwaardige doch ten onzent helaas bijna
onbekende Mary Parker Follet als organisatie-adviseuse op de bres voor hetgeen
zij reeds in 1925 aanduidde met de term `business as an integrative unity'.lsl
In datzelfde jaar hield zij een voordracht over `constructive conflict', waarin
zij betoogde,datopzich onvermijdelijke meningsverschillen dienden te worden
opgelost niet door `domination' of `compromise', maar door `integration', waar-
mede zij bedoelde `that a solution has been found in which both desires have
found a place, that neither side has had to sacrifice anything'.lsa

Het zou ons uiteraard te ver voeren, om in dit verband ook maar bij be-
nadering de denkbeelden te behandelen, die thans weer opgeld doen, nadat
`het conflict als fundamenteel sociaal proces ... na de eerste wereldoorlog
steeds meer op de achtergrond (is) geraakt in de theoretische sociologische

147. G. Briefs, o.c., pp. 71 e.v. Van een soortgelijke opvatting geeft ook Renate Mayntz blijk.
Bij de door haar genoemde derde categorie van organisaties gaat het om `Leistungen, die
erstellt oder um Auswirkungen, die erzielt werden sollen'. Deze derde categorie verdeelt zij
weer in drie subgroepen; tot de derde subgroep, waartoe zij o.a. ook bedrijven rekent, be-
hoort men niet omdat men de geproduceerde goederen of gepresteerde diènsten voor zichzelf
wil, maar omdat men in de organisatie zijn levensonderhoud verdient. Hierin is de democra-
tische vormgeving echter afwezig: `Die Organisationen der ersten und zweiten Untergruppe
sind gew5hnlich nach dem demokratischen Modell aufgebaut, diejenigen der dritten dagegen
besitzen eine hierarchische Autoritátsstruktur mit Befehlsgewalt von oben nach unten'. R.
Mayntz, Soziologie der Organisation, Hamburg 1963, p. 61.
148. Voor zover ons bekend, is de enige die tot dusverre de codeterminatie met de conflict-
theorie in verband heeft gebracht, G. Leminsky. Men zie zijn artikel: `Mitbestimmung und
Konflikttheorie', in WWI-Mitteilungen 19 (1966), pp. 33-39.
149. E. Mayo, The social problems of an industrial civilisation, London 1952, p. 105. (De
eerste editie is van 1949).
150. Ch. I. Barnard, The functions of the executive, Cambridge (Mass.) 1954, p. 296. (De
eerste editie is van 1938).
151. H. C. Metcalf and L. Urwick (ed.), Dynamic Administration. The collected papers of
Mary Parker Follet, New York~London 1940, pp. 71 e.v.
152. K C. Metcalf and L. Urwick (ed.), o.c., pp. 31 e.v.
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literatuur'.1s3 Liever willen wij iets nader ingaan op de opvattingen van enkele
auteurs, die een geschikt uitgangspunt bieden voor onze verdere beschouwin-
gen.

Zodra Fiirstenberg het bedrijf als `soziales Gebilde' tracht te analyseren, onder-
scheidt hij terecht het institutionele referentiekader, gekenmerkt door horizon-
tale specialisatie (taakverdeling) en verticale specialisatie (verdeling van be-
voegdheden), het interactiepatroon met de daarbij gerealiseerde sociale rollen,
en de problematiek van de sociale integratie. Met betrekking tot de laatste
richt hij zijn aandacht zowel op de integratieniveaus als op de conflictcentra.

Het eerste integratieniveau bestaat uit de gedragscoórdinatie, welke voor
de continuïteit van de technisch-economische processen noodzakelijk is. Dit
veronderstelt een onophoudelijk ordenend ingrijpen van de leiding en een
groot aantal zowel horizontale als verticale sociale contacten. Op basis van
deze functionele integratie komt vervolgens een verdergaande versmelting
tot stand door het ontstaan van gemeenschappelijke waarden, welke een
samenhang vertonen met bedrijfstraditie en bedrijfsideologie. Tenslotte ont-
staat een gemeenschappelijke bewustzijnsvorming, welke - zij het uiteraard
op onvolkomen wijze - tot een zekere uniformiteit van waarderingen en op-
vattingen leidt.ls4

Met dit systeem van integratieniveaus correspondeert in de opvatting van
Fiirstenberg een stelsel van conflictcentra. De functionele coórdinatie van de
gedragingen kan geschaad worden door spanningen in het institutionele re-
ferentiekader, in het interactiepatroon en bij de vorming van gemeenschappe-
lijke waarden. Slechts zelden zullen de personeelsleden zodanig bij hun werk-
milieu en hun arbeidsproces zijn aangepast, dat ze alle onbewuste of be-
wuste weerstanden tegen de sociale structuur van het bedrijfhebben opgegeven.
Ook de waarden vertonen een innerlijke tegenstrijdigheid. Een duidelijk voor-
beeld is de verschillende waardering van de concurrentiegedachte: `Wo der
Wettbewerb nicht ein gemeinsames Ziel betrifft, sondern zum Unterliegen eines
Partners fuhrt, zerst~rt er die Vorstellung vom Dienst an der gemeinsamen
Sache. Die Gemeinsamkeit des `team-work' wird in diesem Fall durch den
Leistungsegoïsmus aller Beteiligten verdrïngt.'lss Daarnaast wordt de coór-
dinatie van de op het bedrijf betrekking hebbende waardevoorstellingen het
meest in gevaar gebracht door milieu-invloeden, welke de verschillende be-
langensituaties weerspiegelen, en die bijv. tot uiting komen in de tegenstellingen

153. R. A. de Moor, o.c., p. 1. Men zie ook,~. M. C. Thur[ings, o.c., pp. 58 e.v. Deze hernieuwde
belangstelling is uiteraard niet in tegenspraak met de door Presthus geconstateerde `dalende
marktwaarde van het conflict' of `de afkeer van het conflict die bij grote organisaties bestaat'.
R. Presthus, The organizationa] society, New-York 1962; vert.: Op weg naar een maatschappij
van organisaties, Utrecht-Antwerpen 1966, pp. 60 en 292. De theoretische belangstelling
voor het conflict als verschijnsel kan immers samengaan met een praktische preferentie voor de
daadwerkelijke integratie.
154. F. Furstenberg, Grundfragen der Betriebssoziologie, KSln~Opladen 1964, pp. 37 e.v.
155. Zie in dit verband ook R. de Moor, o.c., p. 110.
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tussen ondernemers en vakorganisaties. Tenslotte wordt het proces van ge-
meenschappelijke bewustzijnsvorming vaak belemmerd door de aanwezig-
heid van concurrerende ideologieën, die vooral in de informele groepsstruc-
tuur van het bedrijf tot ontwikkeling komen.lbó

Het lijkt nu mogelijk, om tegen deze achtergrond het begrip harmonie te
projecteren, waaraan o.a. Homans en - in zijn voetspoor - Atteslander aandacht
hebben besteed. Eerstgenoemde benadert het vraagstuk op uitermate realis-
tische wijze. Met name bezwijkt hij niet voor de bij dit soort van beschouwingen
steeds aanwezige bekoring, om de werkelijkheid rooskleuriger te zien dan deze
in een samenleving van onvolmaakte mensen nu eenmaal ís. `Industrial har-
mony', zo zegt hij `is certainly not perfect harmony. If industrial harmony
means, that every person and every group in industry gets just what he wants
- or even something less than what he wants - without having to put up a
fight for it, we shall never achieve industrial harmony; and we had better
not set up a goal so illusory.'ls'

Hiermede heeft Homans nog geen definitie van harmonie verstrekt, en hij
erkent dit ook. Tot dusverre was er slechts sprake van de `preconditions of
industrial harmony'. Hij meent niet verder te kunnen gaan dan het aangeven
van een richting, waarin de samenwerking zich beweegt, hetgeen hij prefe-
reert boven het bepalen van de hogere mate van efficiency of persoonlijke
bevrediging, die bereikt kan worden: `For industrial harmony, the two
parties must, to an indefinite but recognizable degree and in spite of diffe-
rences of opinion, be willing to work together actively. .. to increase the
effectiveness of the organisation in producing goods and services and to in-
crease the human development and satisfactions of persons in the plant.'lsa

Deze definitie, welke, naar Homans zelf opmerkt `allows room, as it must,
for plenty of conflict'15s, wordt door Atteslander verder uitgewerkt. `Betriebliche
Harmonie betrachten wir ... nicht als romantischen Wunschtraum, sondern
definieren Harmonie ... als Ausdruck einer weitgehenden Abwesenheit von
Unzufriedenheit oder als Zustand, in dem latente Konflikte stets zu integrie-
renden Kompromissen fuhren, die ein dynamisches Gleichgewicht der be-
trieblichen Sozialorganisation gew~hrleisten.'lso

Het zal duidelijk zijn, dat deze definitie een geheel andere inhoud heeft
dan bijv. het door Van zuthem gebezigde harmoniebegrip. De beschouwingen
van deze auteur lijken op het eerste gezicht voor ons doel uitermate belang-

156. F. Furstenberg, o.c., pp. 40 e.v. Over de informele werkgrcep leze men de nog steeds
actuele samenvattende studie van H. Stirn, Die informelle Arbeitsgruppe, Dortmund 1952,
inzonderheid pp. 94 e.v.
157. G. C. Homans, Industrial Harmony as a goal, in: A. Kornhauser, R. Dubin, A. M. Ross (ed.),
Industrial Conflict, New York~Toronto~London 1954, p. 48.
158. G. C. Homans, o.c., p. 49.
159. Ibidem.
160. P. Atteslander, Die soziale Relativitát der Unzufriedenheit, in: P. Attestander e.a., Konftikt
und Kooperation im Industriebetrieb. Probleme der betrieblichen Sozialforschung in inter-
nationaler Sicht, Kiiln u. Opladen 1959, p. 201.
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wekkend, temeer omdat hij pogingen in het werk stelt om tot het meten

en waarderen van de integratie te komen, en uitdrukkelijk zijn voorkeur uit-

spreekt voor `het begrip harmonie, als het meest wezenlijke kenmerk van de

normatieve integratie, d.w.z. van de verhouding tussen de normen en waar-

den'.181 In de laatste zin ligt echter ook de reden besloten, waarom wij - met

alle waardering voor het conceptuele kader waarin Van 7~,utliem zijn begrip han-

teert - daarvan geen gebruik kunnen maken. Overigens constateert deze schrij-

ver zelf, dat `harmonie als zodanig niet bestaat' :`Harmonie is geen toestand

maar een oordeel over een bepaalde toestand op grond van smaak, gevoel, er-

varing, overtuiging of openbaring.'182 Onder de harmonie, waarover wij thans

spreken, verstaan wij keniielijk iets geheel anders, nl. een situatie, waarin con-

flicten weliswaar steeds latent aanwezig zijn, maar deze hun oplossing kunnen

vinden in een wederzijds overleg, waardoor het dynamische evenwicht van de

sociale organisatie wordt gewaarborgd. Dit is in feite de inhoud van Atteslander's

definitie, welke zich bij uitstek leent voor het vaststellen van de betrekkingen

tussen degenen die men in Duitsland, zij het wellicht enigszins ten onrechte,

als `Sozialpartner' aanduidt'.I~

Wij besluiten dus met de vaststelling, dat het door ons bedoelde harmonie-

begrip, meer dan dat van de democratie, kan fungeren als een waardesysteem,

dat samenvalt met de materiële codeterminatie, zoals wij die eerder hebben

vermeld. Het begrip harmonie immers behelst een wederzijds rekening hou-

den met de wensen en grieven van alle partijen en heeft in die zin een minder

eenzijdige strekking dan dat van de democratie, dat zo exclusiefde mondigheid

van `het volk', van de `ondergeschikten' benadrukt. Beter dan het begrip

democratie past het begrip harmonie in de typische structuur van de onder-

neming, waarin gezagselementen zulk een wezenlijke rol spelen. Voorts

is het begrip harmonie minder emotioneel en ideologisch geladen, dan dat

van de democratie. In veel grotere mate is het onafhankelijk van plaats en tijd

en het geeft daarom minder aanleiding tot de veelvuldig voorkomende mis-

vatting, dat men instellingen en activiteiten kan beoordelen los van hun

lokale en temporele context. Dit is vooral van belang bij het waarderen van een

instituut tegen de achtergrond van een andere dan de eigen situatie.184
Tenslotte kan het oordeel betreffende de aanwezigheid van de harmonie een

meer objectieve strekking hebben. Weliswaar zal dit `altijd mede beïnvloed

(zijn) door de subjectiviteit van degene die het uitspreekt',1~ doch het zal

161. H. ,~. aan .Zuthem, De integratie van de onderneming als sociologisch vraagstuk, Assen
1961, p. 20.
162. H. ,~. aan ,zuthem, o.c., p. 48. Helaas moeten we de verleiding weerstaan, wat dieper op

deze knappe studie in te gaan.
163. Zie bijv.: `Es gibt keine Sozialpartnerschaft', Industriekurier 15 sept. 1966.

164. Het `dynamische evenwicht', waarvan in de definitie van Atteslander sprake is, kan

immers op diverse niveaus tot stand komen. Sociologisch moet het positief worden gewaardeerd,

ongeacht de aard van de aanwezige gezagsstructuur.
165. F. ,~. H. M. aan der Vrn, Theorie der sociale politiek, Leiden 1961, p. 158.
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meer dan bij de taxatie van het democratiegehalte het geval is, op waarneem-
bare feiten berusten, zonder dat ideologische aspecten in het geding komen.
Als zodanig past het beter in het kader van de sociale politiek, waarbij het,
zoals Van der Ven terecht heeft opgemerkt, meer gaat om `beperkte doeleinden,
omtrent de geestelijke achtergrond waarvan wel onoverbrugbaar verschil van
mening kan bestaan, maar waarvan de verwezenlijking desondanks - en mis-
schien wel juist daardoor - in onderlinge wedijver door de strijdende partijen
wordt nagestreefd.'1~

Vatten wij ons betoog in enkele bewoordingen samen. Het uitspreken van een
oordeel over de codeterminatie maakt het hanteren van een norm noodzake-
lijk. Deze norm is de materiële codeterminatie, ideaal-typisch beschouwd,
waaraan de formele codeterminatie zowel kwalitatief als kwantitatief wordt
getoetst. De materiële codeterminatie moet gezien worden als `harmonie'
(in de zin van Atteslander's definitie), welker aanwezigheid wordt gekenmerkt
door de mogelijkheid, latente conflicten tot oplossing te brengen. Het oordeel
over de daadwerkelijk aanwezige codeterminatie is derhalve afhankelijk van
de mate, waarin deze ertoe bijdraagt om de harmonie te verwezenlijken binnen
de polariteit van tegengestelde belangen.1B7

~. Codeterminatie en harmonisatieproces

Nadat wij in de voorgaande subparagraaf een norm hebben aangegeven, met
behulp waarvan de codeterminatie kan worden beoordeeld, lijkt het een een-
voudige zaak deze maar aanstonds toe te passen, door te gaan onderzoeken,
welke gevolgen deze codeterminatie heeft voor de harmonie. Toch is hier enige
voorzichtigheid geboden. Heeft ons betoog tot dusverre een overwegend
sociologisch karakter gehad, thans dienen wij ons wel te realiseren, dat in de
praktijk van alle dag belangrijke psychologische elementen aan bod komen,
die men niet straffeloos mag verwaarlozen. Dit maakt het noodzakelijk, al-
vorens over te gaan tot het uitspreken van een oordeel over de codeterminatie,
wat nader op deze psychologische facetten in te gaan.

Hoe gemakkelijk men zich door een te eenzijdige sociologische benadering
op dwaalwegen kan begeven, blijkt overtuigend uit de opvatting, die Dahren-
dorfhuldigt over de betekenis van de sociale rol, die in zijn visie het essentiële
element is van de sociale structuuranalyse. Onder de sociale rol verstaat hij
immers het samenstel van verwachte gedragingen, die aan een bepaalde sociale
positie inherent zijn, onafhankelijk van de persoon die deze positie bekleedt
of deze rol vervult: `Es handelt sich hier um Strukturtatsachen, die wie die

166. F. ,~. H. M. aan der Ven, o.c., p. 161.
167. Zie hiertoe ook: F. J. H. M. aan dcr Vin, o.c., p. 71, waar hij spreekt van `de ambiguïteit
der maatschappelijke verschijnselen'.
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Rolle eines Theaterstuckes auch ohne den bestimmten Schauspieler, wie die
Positionsstruktur einer Organisation auch ohne die Individuen, die die ver-
schiedenen Positionen besetzen, zum Gegenstand der Untersuchung werden
kónnen.'i~

A1 moge deze opvatting strikt-methodisch verdedigbaar zijn, zij leidt in
haar consequenties vrij spoedig tot een situatie, waarin men, in flagrante
tegenspraak tot de werkelijkheid, onvoldoende oog heeft voor het feit, dat een
rol uiteindelijk vervuld wordt door een persoon, wiens gedragingen vrijwel
nooit uitputtend worden gedetermineerd door de rolverwachting. Waar zelfs
de toneelspeler binnen de nauwe grenzen van voorgeschreven tekst en actie
een persoonlijk stempel op zijn rol drukt, is dit op onvergelijkelijk grotere
schaal het geval in het werkelijke leven, waarin de rolverwachting aan veel
meer fluctuaties onderhevig is en slechts in hoofdlijnen bepaald.lsa

Wanneer men dit alles zonder veel inspanning overal kan waarnemen, is
het merkwaardig te moeten vaststellen, hoe weinig aandacht zowel van psy-
chologische als sociologische zijde besteed is aan het `micromechanisme'
van de geïnstitutionaliseerde overlegvormen. Dit geldt uiteraard ook voor de
werkgevers-werknemerscontacten van onderneming en bedrijf, en de culmi-
natie daarvan in de codeterminatie. De literatuur over integratie en conflict in
de sfeer van de industrie houdt zich vooral bezig ofwel met de institutionele
aspecten, ofwel met de persoonlijke gedragingen van de mens. Hoe echter de
exponenten van groepsbelangen, zoals werkgevers- en werknemersvertegen-
woordigers, elkaar in hun geconcretiseerd persoon-zijn tegemoet treden, en met
name hoe de daarbij plaatsvindende confrontatie van groepsbelangen wordt
beïnvloed door de parallel verlopende personenrelatie, is tot dusverre nauwe-
lijks onderzocht.l~o

Hoewel hij deze lacune als zodanig niet uitdrukkelijk heeft gesignaleerd en
misschien ook niet onderkend, heeft Voigt zich, zij het op andere gronden, ge-
noodzaakt gezien, een begrippenapparaat te ontwikkelen, dat hem in staat
moest stellen de functionering van de medezeggenschap aan een nader onder-
zoek te onderwerpen. Niet alleen het feit, dat hijzelf daarmede opmerkeiijke
resultaten heeft behaald, doch ook de relatieve onbekendheid van zijn syste-

168. R. Dahrendorf, Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft,
Stuttgart 1957, p. 149. Men neme ook kennis van zijn later verschenen werk: Gesellschaft
und Demokratie in Deutschland, Munchen 1965.
169. Achterbergh constateert dan ook: `In de mate, waarin die roltoebedeling wordt aanvaard
en beleefd en in het spelen der rol komt het persoonseigene aan het licht'. Liever dan met
Maisonneuot een compromis te suggereren `tussen datgene, wat de collectiviteit eist en de eisen
van het ik' spreekt hij van een synthese, welke op een hoger niveau ligt naarmate een mens
meer persoonlijkheíd is. Zie: L. ~. Achterbergh, Achtergronden van prestige-kwesties. Een
empirisch sociaal-psychologische studie over de statusverhoudingen in het industriële bedrijf,
Eindhoven 1958, p. 10.
170. Zeer informatief is het door Thurlings (o.c., hoofdstukken 3 en 4) verstrekte overzicht.
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matiek, alsmede het nut van een meer uitgebreide tcepassing daarvan maken

het verantwoord, zijn visie hier enigszins uitgebreid weer te geven.l~l

Bij zijn beschouwingen is de schrijver ervan uitgegaan, dat noch het onder-

nemersbegrip, zoals dat in de moderne economie gehanteerd wordt, noch het

instrumentarium van de speltheorie kunnen fungeren als een adequaat middel

om een beter inzicht te verkrijgen in de wijze, waarop de codeterminatie de

ondernemingsleiding zou kunnen beïnvloeden. De moderne economische the-

orie, aldus Voigt, gaat immers uit van het onderscheid tussen ondernemer en

niet-ondernemer, tussen producent en consument. Daarbij wordt een grote

onderneming ten aanzien van besluitvorming, reactiepatroon en doeleinden

gelijk gesteld met een kleine ondernemer. `Im System der begrifflichen Werk-

zeuge der modernen Theorie ist es Ziel des Unternehmers, die Differenz

zwischen den Erlósen der geplanten Absatzmengen der Produktion und den
hierbei entstehenden Kosten so gross wie mbglich zu machen. Dieses Ziel

determiniert die Verhaltensweise ... In einem derartigen Begriffssystem ist

kein Platz fur eine unterschiedliche Form und einen unterschiedlichen In-

halt der Willensbildung der Unternehmungen einer Volkswirtschaft.'1'a
Bovendien is een belangrijk gedeelte van de denkmodellen van de moderne

economie niet afgestemd op de bestaande structuur van de markthuishouding:
zij stammen kennelijk uit een tijd, waarin slechts sprake was van overzichte-

lijke ondernemingen onder leiding van de eigenaar als natuurlijk persoon.

Hoewel er ook heden nog heel wat ondernemers-eigenaars zijn, heeft zich
vooral in de sector van de grootindustrie een andere gedragswijze onwikkeld,

mede veroorzaakt door het feit, dat de invloed van de aandeelhouders op de

ondernemingsleiding getaand is. Het door de sociologie geïntroduceerde be-

grip `Manager' acht Voigt te algemeen, om de nieuwe gedragspatronen van de

leiding te verklaren: `er verdeckt eine ganze Reihe von grundlegenden Ver-

schiedenheiten in der Funktion und in der Reaktionsweise sowie auch in den

rechtlichen Befugnissen der grossen, differenzierten Gruppe von Pers~nlich-

keiten, die mit diesem Begriff charakterisiert werden sollen'.'~ Daarom moet er

een instrument gevonden worden, dat ons in staat stelt, na te gaan of en in

hoeverre de codeterminatie het ondernemingsoptreden wijzigt en langs deze

weg ook macro-economisch relevant is.l'4
Ook de speltheorie schiet in dit opzicht te kort. Voigt heeft zorgvuldig na-

gegaan of het mogelijk zou zijn om daarmede een beter inzicht te verkrijgen

in de beïnvloedingsmogelijkheden van het nieuwe instituut op de onderne-

mingsleiding. Dit leek op het eerste gezicht niet uitgesloten, omdat dit instru-

ment recentelijk ook werd benut om processen te beschrijven, waarbij het

171. Vgl. F. Voigt, o.c., hoofdstuk 3. Van Voigts methodiek wordt ook gebruik gemaakt door
zijn leerling R. Hauck, in diens studie over de `Sozialpolitik der Unternehmer unter dem Einfluss
der Mitbestimmung der Arbeitnehmer', Kóln u. Opladen 1963, pp. 55 e.v.
172. F. Voigt, o.c., p. 132.
173. F. Voigt, o.c., p. 153.
174. Zie F. Voigt, o.c., ibidem.
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resultaat afhankelijk is van meerdere variabelen, die niet in hun geheel door
één persoon of groep kunnen worden beinvloed, zoals bijv. bij een belangen-
conflict. Het feit echter, dat in het onderhavige geval de kennis van de door
de spelers nagestreefde doeleinden en de door hen gekozen gedragingen ont-
breekt, maakt het onmogelijk een `optimale strategie' te bepalen, hetgeen de
basis is waarop de hele speltheorie berust.

Bovendien is hierbij nog overwegend sprake van spelen tussen twee personen,
c.q. twee partijen, terwijl bij de te onderzoeken werkelijkheid meestal meer
partijen betrokken zijn. De spelen met meer personen zijn theoretisch nog te
weinig geperfectioneerd, vooral wanneer het nodig is, met telkens veranderen-
de gedragspatronen der spelers rekening te houden. Tenslotte bleek het on-
mogelijk, met behulp van de speltheorie bepaalde `imponderabilia' te ver-
werken, die van belang zijn voor het taxeren van de economische uitwerking
van de codeterminatie. Als zodanig duidt Voigt aan de kwaliteit van de tussen-
menselijke relaties; de overtuigingskracht die van bepaalde personen uitgaat;
de door de codeterminatie veroorzaakte verandering in het optreden en het
organisatievermogen der vakverenigingen; alsmede de zich met betrekking
tot deze punten voordoende wijzigingen. En hij concludeert: `Mathemati-
sche Modelle sind aber fast nie auf Prozesse anwendbar, die nicht quanti-
fizierbar sind.'1~5

De oplossing voor het ontbreken nu van een passend instrumentarium meent
Voigt te hebben gevonden in hetgeen hij aanduidt als `virtuele actie-sector',
welk begrip hij in een hier en daar helaas wat gecompliceerd betoog tracht
duidelijk te maken.176 Wij zullen zijn gedachten om methodische redenen wat
meer `gestroomlijnd' weergeven.

Iedere bewust gestelde menselijke handeling of het nalaten daarvan wordt
voorafgegaan door een keuze uit de aanwezige mogelijkheden. Men kan daarbij
spreken van een begintoestand en een eindtoestand. De begintoestand kan ob-
jectief beschouwd worden als een data-constellatie. Aangezien de actor echter
niet beslist op de basis van objectieve data, maar op grondvan zijn beperkte ken-
nis van deze data, moet men de begintoestand onderscheiden in een objectieve en
een subjectieve. Voigt gaat hierbij uit van een gemakkelijk constateerbare reali-
teit: `Kein Mensch ist imstande, unendlich viele Tatbesti~nde gleichm~ssig
zu erfassen, alle ablaufenden Prozesse vollst~ndig zu iibersehen. Die Erfassung
objektiver Tatbestánde durch einen Menschen, der Entscheidungen zu
f~llen hat, wird beeinflusst durch seine Bewertungsmassst~be, nach denen er
subjektiv die Wichtigkeit einzelner Bereiche der Datenkonstellation beurteilt
und damit (bewusst oder unbewusst) entscheidet, auf welche Bereiche er in
welchem Masse sein besonderes Interesse richtet. Sie wird ferner sehr wesent-
lich beeinflusst durch sein Wissen, seine Erfahrungen und seine F~higkeiten.'"'

175. F. Yoigt, o.c., p. 135.
176. F. Voigt, o.c., pp. 136-150.
177. F. Yoigt, o.c., p. 138.

165



EVALUATIE

Dit onderscheid tussen een objectieve en een subjectieve begintoestand bij
ieder handelen, dat zowel in het licht van de ervaring als op grond van moder-
ne wetenschappelijke inzichten17e volkomen acceptabel is, vormt een van de
belangrijkste elementen in Voigt's begrippenapparaat.

Niet minder belangrijk is zijn betoog betreffende de eindtoestand, die een
samenvatting is van de oogmerken, welke de actor nastreeft. Ieder menselijk
handelen wordt door meerdere doeleinden beheerst. Voorbeelden daarvan
zijn: het verlangen, door de medeburgers geacht en gewaardeerd te worden;
in de sociale rangorde op te klimmen en daarvan ook het gezin te laten pro-
fiteren; onder een vrij staatsbestel te kunnen leven; het vertrouwen van de
arbeidersvertegenwoordiging niet te beschamen. `Selbst dort, wo ein einzel-
ner Mensch nur einer bestimmten Aufgabe dienen und alles Persbnliche ab-
streifen will, sagen wir in seiner F~higkeit als Arbeitsdirektor, hat er ein gan-
zes Bundel von Zielen : m~glichst viel dazu beizutragen, den hóchstm~glichen
Gewinn (kurzfristig, langfristig) fur das Unternehmen oder fur die Aktion~re
zu erzielen, den hóchstmóglichen Lohn fur die Arbeitnehmer herauszuhan-
deln, die optimalen Sozialleistungen durchzusetzen, das bestmógliche Ver-
h~ltnis zur Industriegewerkschaft Metall, zur Deutschen Angestelltengewerk-
schaft zu schaffen, die modernsten Maschinen aufzustellen, auch bei sinkender
Nachfrage keine Arbeiter zu entlassen, sich der Konzentrationstendenz in der
Wirtschaft und der Bildung anonymer Machtpositionen zu widersetzen etc.'179

Deze of andere doeleinden zijn in onderscheiden mate en rangvolgorde
bij verschillende mensen aanwezig. Meestal zal iemand zich niet bepalen tot
één doel, maar trachten meerdere doeleinden tegelijkertijd te bereiken, waar-
bij deze doeleinden van verschillende importantie kunnen zijn. Dit laatste
speelt vooral een rol, wanneer de doeleinden met elkaar in strijd komen:
in dat geval zullen de minst belangrijke afvallen ten bate van de andere.
Voigt noemt het voorbeeld van een directeur van een moderne grote onderne-
ming, die waarschijnlijk niet alleen streeft naar de hoogstmogelijke winst - zo-
als de economie veronderstelt -, maar bijv. ook naar zoveel mogelijk profij t
voordeaandeelhouders of voor zijn werknemers, terwijl hijer voortsopbe-
dacht kan zijn, zich bij zijn collega's of het publiek een zo goed mogelijke re-
putatie op te bouwen. De structuur van deze doelstellingen noemt Voigt het
doelsysteem. Het ondergaat de invloed van een prioriteitenschema, dat uiter-
aard bij wisselende omstandigheden aan veranderingen onderhevig is.

Hiermede is reeds aangeduid, welke samenhang bestaat tussen de verschil-

178. Vanuit individueel-psychologisch standpunt stelt bijv. Ph. Lersch (Aufbau der Person,
Miinchen 1956, p. 406) vast: `Der Mensch lebt in einer dreifach gestuften Welt des sinnlich
Bemerkten, des vorstellend Vergegenwártigten und des denkend Erfassten'. Hoe weinig ob-
jectief dit proces der `Weltorientierung' met name bij deelname aan het groepsleven verloopt,
is voortreffelijk uiteengezet door S. E. Asch in het vijfde deel van zijn `Social Psychology',
New York 1955, pp. 387 e.v. Een van zijn uitspraken luidt: `Gestalt theory has demonstrated
that the meaning of a single event or fact is a function of the environment of which it is a part.
It is, therefore, not sufficient that the bare fact be identical for all to secure agreement; it is
equally essential that the fact be perceived in the same context', o.c., p. 566.
179. F. Voigt, o.c., ibidem.
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lende doelsystemen en de besluitvorming. `Soll ein Beschluss eines Organs
einer Gesellschaft, z.B. des Vorstands oder des Aufsichtsrats, gefasst werden,
so kónnen wir annehmen, dass er ein Produkt aufeinandertreffender unter-
schiedlicher Zielsysteme ist. Wir ki)nnen also nicht mehr sagen, dass eine mo-
derne Grossunternehmung nur nach einem einzigen Ziel strebt - der Maxi-
mierung des Gewinns. In die Willensbildung der modernen Grossunterneh-
mung gehen vielmehr unterschiedliche Zielsysteme ein, die wir analysieren
mussen, wenn wir beispielsweise den Einfluss der Institution Mitbestimmung
erkennen wollen.'lso

Dit samentreffen van doelsystemen bij de besluitvorming is een gecompli-
ceerd proces. Ieder die aan deze besluitvorming deelneemt, kiest uit zijn eigen
doelsysteem meestal meerdere doeleinden, die hij in de gegeven situatie als
optimale combinatie tracht te verwezenlijken. Dit zal in vele gevallen niet
integraal kunnen geschieden, daar de verschillende doeleinden onderling met
elkaar strijdig kunnen zijn. De uiteindelijke keuze wordt dan ook gedaan,
rekening houdend met het urgentieschema, dat aldus in een preferentieschaal
resulteert. Indien een bepaalde doelcombinatie niet bereikbaar is, wordt een
andere doelcombinatie gekozen, welke op de preferentieschaal onmiddellijk
daarna komt.

Wanneer IToigt zover is gevorderd met zijn betoog, introduceert hij het be-
grip van de ervaringshorizon. Het doelsysteem, het urgentieschema, de totali-
teit van de doelbepalingen en de preferentieschaal van ieder individu zijn na-
melijk afhankelijk van diens persoonlijkheid en diens ervaringen. De actor ver-
wacht, dat bepaalde handelingen of het nalaten daarvan vanuit de subjectieve
begintoestand tot de nagestreefde eindtoestand zullen leiden. De totaliteit
van de mogelijke doelgerichte handelingen wordt ingeperkt door de ervarings-
horizon van de actor. Op grond daarvan draagt hij van bepaalde handelingen
geen kennis, omdat ze buiten zijn `gezichtskring' vallen, en sluit hij andere
handelingen uit, omdat hij daarmede ongunstige ervaringen heeft opgedaan.
Hierbij spelen de verwachtingen, die meestal gepaard gaan met een bepaalde
mate van onzekerheid, een grote rol.

Heeft nu de primaire begrenzing plaatsgevonden, rekening houdend met
deze `ervaringshorizon', dan vinden verdere inperkingen plaats, welke samen-
hangen met het bestaande rechtssysteem, met fatsoensnormen en morele
opvattingen, terwijl voorts de met de sociale rol samenhangende gedrags-
patronen eveneens van invloed zijn.

Rekening houdend met al deze factoren tracht de mens dan, volgens IToigt,
optimaal te handelen. Onder een optimale handeling verstaat de schrijver
niet alleen een handeling, welke slechts in kwantitatief opzicht tot de best
mogelijke resultaten voert, maar ook een handeling, welke dit in kwalitatief

180. F. Yoigt, o.c., p. 139. Het lijkt ons niet juist, deze situatie tot de grote onderneming te be-
perken, zoals Voigt schijnt te doen. Zelfs in de eenmanszaak is het denkbaar en waarschijnlijk,
dat de ondernemer zich niet steeds laat leiden door het streven naar winstmaximalisatie.
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opzicht doet. Niet bepalend zijn bijv. de hoogte van de winst of de kosten,
maar evenzeer de mate van persoonlijk prestige of onafhankelijkheid. Wanneer
Voigt in aansluiting hierop vaststelt: `Daher geben wir dem Begriff der Op-
timalit~t eine aufdas Entscheidungssubjekt bezogene Bedeutung', is de logica
even zoek.lel Het subjectieve karakter van de beslissing immers was ons reeds
eerder bekend: het is niet in een kwalitatieve preferentie gefundeerd.

Na het voorgaande zal het niet moeilijk vallen, te begrijpen wat Voigt onder
de virtuele actiesector verstaat. Zijn eenvoudigste definitie is de volgende:
`Unter dem virtuellen Aktionssektor eines Menschen verstehen wir jenen
Bereich m~glicher Aktionen, aus dem dieser Mensch in einer vorgegebenen
Situation, in der er eine Entscheidung zu f~llen hat, eine Handlung (oder
Unterlassung) `optimal' ausw~hlt'.laz Met het woord `virtueel' wil Voigt tot
uitdrukking brengen, `dass ein Mensch nicht auf Grund einer objektiven Lage
handelt, sondern auf Grund einer subjektiv bestimmten Vorstellung'.183
Het ontgaat ons, wat de voordelen zijn van dit woord, dat immers, in tegen-
stelling tot het woord `reëel', primair iets aanduidt wat er slechts schijnbaar is.
Hiermede schiet Voigt kennelijk zijn eigen bedoelingen voorbij, daar het
subjectief bepaalde beeld zeer wel de objectieve situatie kan beïnvloeden
en als zodanig `werkelijkheidsgehalte' bezit. Ons ware dan ook de term
`subjectieve actiesector' liever.la4

Wat ingewikkelder is de definitie, die Voigt aan het einde van zijn beschou-
wingen produceert. `Der virtuelle Aktionssektor', zo heet het daar, `ist der
Bereich von Handlungen, von denen jede nach dem Urteil des Entscheidenden
optimal ist hinsichtlich der vorgestellten Ausgangslage, einer bestimmten
eigenen Zielauswahl und einer bestimmten Annahme uber die vorgestellte
Ausgangslage, die Zielauswahl und die geplante Handlung der Menschen, die
Folgen aus seiner Entscheidung nach seiner Ansicht fiihlbar beeinflussen
kánnen'.1 eb

Het is de grote verdienste van Voigt, dat hij, hoewel van huis uit geen socio-
loog of psycholoog, en vermoedelijk onbekend met de literatuur over hetgeen
Van der poes de Willebois aanduidt als `het moderne denken over organisatie
als een multifunctioneel systeem, dat bestaat uit meerdere subsystemen van
relaties, waarden, doeleinden en handelwijzen'188, een daarbij volkomen aan-
sluitend begrippenapparaat heeft ontwikkeld en dat consequent op de Duitse
medezeggenschap heeft toegepast.

181. F. Voigt, o.c., p. 142.
182. F. Yoigt, o.c., pp. 135 e.v.
183. F. Yoigt, o.c., ibid.
184. Daarbij slaat `subjectief' op het woord `sector'. Men zou ook kunnen spreken van de
`subjectief bepaalde mogelijke handelingen.'
185. F. Voigt, o.c., p. 143.
186. J. L. ,]. M. aan der poes de Willebois, Ervaringen met medezeggenschap in West-Duitsland.
Resultaten van recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek. `Paper' ten behoeve van de discussie-
groep over medezeggenschap uit een werkgroep voor Industriële Sociologie van de Nederlandse
Sociologische Vereniging, 1965, pp. 8 e.v.
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Voigt is er in eerste instantie van uitgegaan, dat de besluitvorming in de onder-
neming thans veelal niet meer door één persoon geschiedt, doch een collegi-
aal karakter heeft; en bovendien, dat de beslissingen niet volgens één kwanti-
tatieve maatstaf op één doel zijn gericht, doch volgens veelsoortige normen
op meerdere doeleinden. Evenals ,zahn, die in zijn `Soziologie der Prosperitát'
vaststelt, dat het beslissingsproces in de tegenwoordige grote onderneming
een multidimensioneel gebeuren is, waaraan personen van verschillende rangen
en met verschillende kwalificaties deelnemen187, geeft ook Voigt duidelijk te
kennen, dat de besluitvorming zich zelfs buiten een `college', nl. verdeeld over
de verticale hiërarchie van een onderneming, kan afspelen. In beide gevallen
zijn daarbij meer personen betrokken. Ieder individu houdt alsdan vast aan
zijn eigen doelsysteem en het daarmede verbonden urgentieschema, waaruit
hij een keuze doet zodra hij een beslissing heeft te nemen.

Het kernpunt van Voigt's betoog is nu, dat een gemeenschappelijke beslissing
van meer personen tot stand komt, wanneer hun virtuele actiesectoren geheel
of gedeeltelijk samenvallen. Van alle mogelijke optimale handelingen wordt
er één gekozen welke ligt in dit `Deckungsbereich', omdat deze naar het oor-
deel van alle betrokkenen de beste is. Dit betekent niet, zo waarschuwt de
auteur, dat de getroffen beslissing op een reeds tevoren bestaande overeenstem-
ming berust: `Sie kann durchaus das Ergebnis eines nach langen Verhand-
lungen gefundenen Kompromisses sein'.185 Hiermede wordt dan het `optimaal
bereikbare' gerealiseerd.

Het zou ons te ver voeren nog dieper op de theorie van de virtuele actie-
sector in te gaan. Zoveel moge duidelijk zijn geworden, dat deze een hanteer-
baar instrument biedt om de gemeenschappelijke besluitvorming door per-
sonen, die als representanten van zeer verschillende groepen optreden, in-
zichtelijk te maken. Vooral demonstreert zij ons, dat het uiteindelijk niet
steeds of alleen de groepsdoeleinden zijn, op welker verwezenlijking de actoren
zich richten. Zij streven deze groepsdoeleinden na, doch trachten daarbij ook
andere objectieven te bereiken. Bovendien speelt in de totstandkoming en de
verwezenlijking van hun doelsysteem de persoonlijke ervaringshorizon een
vaak alles beslissende rol.

Aldus beschouwd is de theorie van Voigt een welkome aanvulling op het
meer institutionele kader van het harmoniebegrip, zoals wij dat in de vorige
subparagraaf hebben vermeld. Zij introduceert in de sociologische beschou-
wingswijze het onontbeerlijke, doch vaak te weinig onderkend sociaal-psycho-
logisch element. Is dit toereikend? Wij vrezen van niet. Het is nl. naar onze
mening niet voldoende om, zoals Voigt doet, aan de ontmoeting der represen-
tanten slechts de dimensie toe te voegen der persoonlijke doeleinden. Er is nog
een andere dimensie, en wel die van de persoonlijke ontmoeting. Het is dit

aspect, dat Voigt vrijwel niet in zijn beschouwingen betrekt.

187. Zie: F. ,zahn, Soziologie der Prosperitát, Miinchen 1964, p. 178.
188. F. Voigt, o.c., p. 144.
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Het meest op de voorgrond tredend bij het eerste contact tussen twee per-
sonen is de behoefte aan onderlinge plaatsbepaling, en, in een verder stadium,
aan wederzijdse taxatie. Dit kan bijv. iedereen constateren, die per trein op
vakantie gaat. Als de voorstellingsceremonie is beëindigd en men de namen
niet gced heeft verstaan, probeert men die toch nog te weten te komen. Men
informeert voorzichtig, waar de ander vandaan komt. Men voelt zich niet op
zijn gemak, zolang men niet weet ofde overbuurman in de coupé een broodjes-
zaak drijft of een artsenpraktijk in stand houdt. Deze nieuwsgierigheid is een
vorm van onzekerheid: pas dan kan men adequaat de eigen houding bepalen,
als men weet, met wie men te doen heeft.

Dit in de psychologie welbekende verschijnsel doet zich in veel sterkere mate
voor, wanneer men te maken krijgt met iemand, tot wie men in een `afhanke-
lijkheidsverhouding' komt te staan; iemand wiens begrip of inedewerking
gunstig, wiens wanbegrip of tegenwerking ongunstig kan zijn. Het zijn niet
alleen de nieuwe ondernemingsraadleden, die polsen, wat de directeur eigen-
lijk voor iemand is; er zijn vermoedelijk ook heel wat directeuren, die op de dag
van de kandidaatsstelling uitsluitsel verlangen over hun mogelijke nieuwe
gesprekspartners. Hoe nauwer de formele relatie zal worden, des te meer wil
men ook `informeel' van de ander weten. Niet alleen de `uitwendige' facetten,
zoals in het eerstgenoemde voorbeeld, dienen bekend te zijn: men tracht zich
ook op de hoogte te stellen van de persoon zelf, met zijn karaktertrekken, be-
doelingen en gevoelens. In de kringen van de sociaal-psychologen is men dan
ook haast unaniem de overtuiging toegedaan, dat een echt intermenselijk con-
ta.ct niet denkbaar is, zonder dat men tracht, de ander te leren kennen.189
Asch bijv. formuleert dit kernachtig door te stellen, dat `the first step in a
social act is to note the situation of others, so see what they are about and
where their actions are tending'.lso

Het zou een miskennen van de werkelijkheid inhouden, indien men dit
proces alleen tot het weten zou beperken. De verhouding tussen mensen, die
nader met elkaar in contact treden, is nimmer neutraal. Het woord `waarderen'
heeft dan ook een dubbele betekenis : de intellectuele activiteit van het oor-
delen vindt haar weerslag in willen en gevoel, en beïnvloedt het handelen van
de partners van de interactie op vaak onvermoede wijze, al is zulks moeilijk
als zodanig waarneembaar. `Si 1'atome temporel de réciprocité paraft un
sentiment plutot qu'un savoir, et un savoir plus encore qu'un acte, c'est
qu'il interrompe à peine la trame de la vie psychologique telle qu'on peut
1'observer au dehors', zegt Nédoncelle. En hij vervolgt: `Il se glisse dans la phé-
noménalité du monde avec la discrétion d'une nuance qui se pose à peine et
s'enfuit. Il échappe à 1'indiscrétion publique. Pourtant, il est d'essence totali-

189. Zie bijv.: ,J. S. Brurur and R. Tagiuri, The Perception of People, in: Handbook of social
Psychology, Cambridge (Mass) 1954, dl. II p. 650: `One point upon which most social psy-
chologists would agree provides a proper final conclusion. The first step in reacting to another
is forming an impression of him. Later reactions depend on this first step. If there is to be a
science of interpersonal behavior, it will rest upon a cornerstone of social perception'.
190. S. E. Asch, Social Psychology, New York 1955, p. 170.
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taire: c'est un sentiment, si 1'on veut, mais capable de pénétrer et de muer
en sa substance toutes les émotions organiques. ..'.'sl

In het formele en functionele contact komen op deze wijze sympathieën
en antipathieën tot stand, die de partners - representanten van soms machtige
pressiegroepen met volkomen tegengestelde ideologieën - niet spoedig open-
lijk zullen manifesteren, maar die, hetzij rechtstreeks hetzij via de door
Voigt genoemde `ervaringshorizon', de besluitvorming en het handelen wezen-
lijk kunnen beïnvloeden.

Het is slechts met een duidelijk inzicht in deze vrij ingewikkelde constellatie,
dat men een uitspraak kan wagen over de mate, waarin de Duitse codetermi-
natie tot de harmonie in de onderneming bijdraagt.

c. Balans van de codeterminatie

In een kritische bijdrage over de tirannie van de leuze citeert Muthesius een
uitspraak van Goethe, die eens gezegd zou hebben :`Um Gedanken und An-
schauungen ist es den Leuten gar nicht zu tun, sie sind zufrieden, wenn sie
nur Worte haben, mit denen sie verkehren'.192 Als men in West-Duitsland de
voor- en tegenstanders van de Mitbestimmung beluistert, krijgt men inder-
daad wel eens de indruk, dat men zich meer aan een woordenspel overgeeft
dan dat men zich concentreert op een zakelijk debat.ia3

Wanneer wij thans met behulp van de eerder ontwikkelde begrippen gaan
trachten tot een evaluatie van de codeterminatie te komen, zullen wij dit ge-
vaar terdege moeten onderkennen. Niet voor niets hebben wij als belangrijkste
norm geopteerd voor een harmoniebegrip, dat het conflict verre van uitsluit,
en dat wars is van bepaalde idealistische opvattingen, als zou voor het bedrijfs-
leven een messiaans tijdperk aanstaande zijn, waarin het lam zich neervlijt
naast de leeuw en men in zoete kout over de voltooide ondernemingsgemeen-
schap zijn dagen genoeglijk slijt.

De werkelijke sítuatie in de onderneming is die, welke het midden houdt
tussen de volkomen parallelliteit en de volkomen tegenstelling van belangen.
De volledige eensgezindheid zal nimmer kunnen worden gerealiseerd: het
is duidelijk, dat verlangens van aandeelhouders, managers en werknemers
zeker niet op korte, en zelfs niet op lange termijn identiek zijn. Anderzijds
is een volledige belangentegenstelling eveneens ondenkbaar: op het moment
dat één der betrokkenen de belangen van een of ineer anderen met voeten
treedt, loopt de onderneming gevaar, zowel economisch als sociaal niet meer
toereikend te functioneren. Het zijn deze overwegingen die Christmann dan ook
tot de conclusie leiden: `Es kommt deshalb bei dem Versuch, die Stellung der

191. M. Nédonctlle, La réciprocité des consciences. Essai sur la nature de la personne, Paris
1942, p. 19.
192. V. Mutlusius, `Die Tyrannei des Schlagworts', in: Industriekurier 13 januari 1966.
193. Men leze in dit verband de bijdragen van W. Haferkamp en zijn opponent W. Eichler in:
Wirtschaftsdienst 46 (1965), pp. 9 e.v.
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Mitbestimmungim Betrieb zu bestimmen, immer darauf an, beides zusammen

zu sehen : die gemeinsamen Interessen, die sich strukturnotwendig im Produkti-
onsvollzug ergeben, und die gegenscitzlichen Interessen, die ebenzo notwendig
im Zusammenwirken zu einem gemeinsamen Zweck zum Ausdruck kom-
men'.1a4 Dit betekent, dat wij de vraag te beantwoorden hebben, in hoeverre

de codeterminatie, wederom beschouwd in haar dynamisch-institutionele ver-

schijningsvorm185, bijdraagt tot de realisatie van de door ons beschreven har-

monie.
Methodisch kan men daarbij vele wegen inslaan. Men kan separaat de

situatie onderzoeken in onderneming en bedrijf. Men kan zich voorts concen-

treren op de subjecten van het handelen, of een indeling beproeven naar de
objecten waarmede zij zich bezig houden. Men kan ook achtereenvolgens zijn

aandacht richten op de instellingen, waarbinnen de codeterminatie opereert.

Deze laatste werkwijze zullen wij hier toepassen, omdat zij ons systematisch

het meest verantwoord lijkt.

Houden wij ons dus op de eerste plaats bezig met de codeterminatie in de

Aufsichtsrat. Wij hebben gezien, dat deze zich op twee wijzen kan manifesteren:

krachtens het MBG van 1951, welke in een - globaal als zodanig aan te dui-

den - paritaire bezetting voorziet; en krachtens het BVG van 1952, waarin
slechts één derde deel van alle zetels door de vertegenwoordigers der werk-

nemers bezet wordt.
Zowel met betrekking tot de paritair als de niet-paritair samengestelde

Aufsichtsrat moet geconstateerd worden, dat - hoewel daarin representanten
van geheel onderscheiden belangengroeperingen zijn vertegenwoordigd, die
vanuit een geheel verschillende ervaringshorizon en met volkomen andere

doelstellingen opereren - in het overlappingsgebied van de virtuele actie-

sectoren der Aufsichtsratsleden voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om

de ongetwijfeld aanwezige belangenconflicten in een zekere vorm van harmonie
te integreren. Alleen al het feit, dat de zg. `Kampfabstimmungen' vrijwel
steeds vermeden worden, terwijl de besluitvorming toch in het algemeen in

het door de marktsituatie opgedrongen tempo voortgang vindt, bewijst zulks
voldoende.

Waar zich moeilijkheden voordoen schijnen deze niet zozeer te wijten aan

het institutionele kader waarin deze besluitvorming zich moest voltrekken,

als wel aan het feit, dat de `gesprekspartners' aan werknemerszijde onvoldoende

voorbereid zijn voor hun taak, terwijl voor vele Aufsichtsratleden geldt dat zij

in zekere zin nog aan elkaar moeten wennen. Van de andere kant mag men

niet vergeten, dat de aanwezigheid van werknemers in de Aufsichtsrat in

194. A. Christmann, `Mitbestimmung und sozialer Konflikt. LBst die Mitbestimmung die sozialen
Gegens~tze?', in:Das Mitbestimmungsgesprïch 5(1963), p. 69. Eveneens zij verwezen naar
F. Rudolph, Die Ordnung des Betriebes in der Sicht der deutschen Gewerkschaften nach 1945,
Kbin u. Opladen 1965, pp. 171 e.v.: `Der Interessengegensatz und die Ordnung des Be-
triebes'.
195. Zie dit hoofdstuk, p. 154.
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Duitsland niet zo nieuw en revolutionair is als in Nederland. Reeds het Be-
triebsr~tegesetz 1920 kende, zoals wij zagen, analoge voorzieningen.

Het is methodisch onmogelijk vast te stellen, of de situatie bij afwezigheid
van de codeterminatie-wetgeving van 1951 en 1952 beter of slechter zou zijn
geweest, omdat iedere vergelijkbare controlegroep, waarvoor deze wetgeving
niet gold, heeft ontbroken. Het enige dat kan worden geconstateerd is, dat on-
danks de introductie van de werknemers en hun vertegenwoordigers in de
`paritaire' en `niet-paritaire' Aufsichtsr~te, de harmonie over het algemeen
op een behoorlijk peil staat, hetgeen aannemelijk wordt gemaakt door de
relatieve zeldzaamheid van arbeidsconflicten en de hoge mate van produk-
tiviteit van de Westduitse industrie.

Of in dit opzicht een belangrijk onderscheid bestaat tussen de situatie in de
Aufsichtsr~te der Montanindustrie en die, waarin de werknemers een minder-
heidspositie innemen, mag betwijfeld worden. Dat de paritaire bezetting tot
nadelen heeft geleid, is niet aan te tonen. Of zij in het opzicht van de inte-
gratie en de harmonie bepaalde voordelen heeft gehad boven de niet-paritaire
bezetting, schijnt anderzijds aan gerechte twijfel onderhevig.lee

Wanneer door voorstanders van de uitbreiding der gekwalificeerde code-
terminatie wordt beweerd, `dass in den vergangenen 15 Jahren diese Form
der Zusammenarbeit von Kapital- und Arbeitnehmervertretern dazu beige-
getragen (hat), den sozialen Frieden an Rhein und Ruhr zu sichern. .. und
ein neues Verhiiltnis von Kapital und Arbeit entstehen zu lassen'197, is zulks,
gezien de niet minder gunstige situatie buiten de Montanindustrie, nauwe-
lijks waar te maken. Van de andere kant valt niet te ontkennen, dat binnen de
sectoren van de mijnbouw en de staalindustrie door aandeelhouders of werk-
gevers vrijwel nooit ernstige kritiek op de aldaar aanwezige paritaire samen-
stelling van de Aufsichtsrat wordt geuit. Het moge dan al juist zijn, zoals
Eichler stelt, dat degene die binnen de Montanindustrie op de gekwalificeerde
codeterminatie kritiek uitoefent, bepaalde moeilijkheden riskeert in zijn eigen
onderneminglas: wanneer deze vorm van Mitbestimmung tot ernstige bezwa-
ren had geleid, ware dit in alle duidelijkheid gebleken.las Met betrekking tot

196. In deze richting wijst althans het recente onderzoek van de EMNID-Instituten, dat wij
hierboven (pp. 141 e.v.) uitvoerig hebben besproken. Het resultaat daarvan heeft al d'uect
tot heftige debatten geleid. Zie o.a. Industriekurier van 28 juli 1966: `Arbeitgeberuntersuchung
unhaltbar' `DGB: Krise der Montanindustrie verhindert Bewíihrung der Mitbestimmung';
en een ander artikel: `Schlag ins Wasser'.
197. W. Haferkamp, `Den Forderungen unserer Zeit nicht verschliessen!', Wirtschaftsdienst 46
(1965), p. 9.
198. W. Eichler, `Die Forderungen unserer Zeit nicht falsch verstehen!', Wirtschaftsdienst 4G
(1965), p. 12. Zie ook dit hoofdstuk, pp. 125 e.v.
199. In dit verband neme men kennis van een artikel van E. Behrens, `Mannesmut vor Mit-
bestimmung', in Suddeutsche Zeitung, 1 I nov. 1965, waarin hij o.a. vaststelt: `Auch vermag
das Argument in keiner Weise zu uberzeugen, die Verantwortlichen kiinnten ihre wahre Mei-
nung nicht áussern, weil sie in ihrer materiellen Existenz von den Stimmen der Arbeitnehmer-
und Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat abhàngig seien und ausserdem das Betriebsklima
leiden wurde.'
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het op niet-paritaire basis deelnemen van werknemers in de Aufsichtsrí;te op
grond van de BVG treft men zelfs bij de werkgevers eerder een positieve dan
een negatieve opvatting aan.

Dit alles brengt ons tot de conclusie, dat de codeterminatiewetgeving de
harmonie tussen de belanghebbende partijen in de Aufsichtsrat noch belang-
rijk heeft bevorderd noch belangrijk geschaad. Vermoedelijk is het niet zo,
dat men de oude wijn slechts in nieuwe zakken heeft gegoten, doch wel kan
gesteld worden, dat de veranderingen zich hoofdzakelijk hebben voltrekken
in formeel opzicht, terwijl de materiële situatie vrijwel dezelfde is gebleven.

Hetgeen dus in feite heeft plaatsgevondenishet simpele feit, dat werknemers-
vertegenwoordigers, al dan niet paritair en al dan niet aangewezen door de vak-
organisaties, in de Aufsichtsr~te hebben zitting genomen en dat zij zich daar in
grote lijnen zijn gaan gedragen, zoals een lid van de Aufsichtsrat zich tot dus-
verre altijd gedragen had. Dit is voor sommigen een wellicht ontnuchterende
constatering, doch er zijn weinig mensen die `hoera' blijven roepen wanneer
de koningin reeds voorbij is. Elke revolutie loopt dood in een institutie.

Een tweede belangrijk aspect van de codeterminatiewetgeving is de aanstelling
van de A:beitsdirektor. Zoals wij vroeger zagen, neemt deze een sterke positie
in: hij heeft dezelfcle rechten als zijn collega's in de Vorstand, en kan niet
tegen de stemmen van de meerderheid der werknemersleden in de Aufsichts-
rat worden aangesteld of ontslagen. Dit verzekert hem een grotere mate van
onafhankelijkheid van de Aufsichtsrat dan zijn mededirecteuren bezitten,
die immers bij eenvoudige meerderheid van stemmen hun mandaat kunnen
verliezen.

Terecht kan men verwachten, dat met de introductie van de Arbeitsdirek-
tor toch wel een belangrijke stap gezet is op de weg naar een grotere mate van
harmonie en integratie. Wat immers aan veel directies verweten wordt is,
dat zij hun beleid alleen voeren vanuit technische en commerciële gezichts-
punten, en dat de sociale aspecten pas aan de orde komen wanneer de fun-
damentele beslissingen reeds genomen zijn. Alle beschikbare gegevens nu
wijzen erop, dat dit laatste niet meer geschiedt, zodra een Arbeitsdirektor van
voldoende niveau deel uitmaakt van de Vorstand. Of inen het gaarne wil of
niet, men is gedwongen, met zijn aanwezigheid, zijn denkbeelden en activi-
teiten rekening te houden. De noodzaak tot gemeenschappelijk optreden maakt,
dat men beiderzijds wat water in de wijn doet, en tot bepaalde compromissen
komt, waarbij meer dan voorheen met de sociale aspecten van het onderne-
mingsbeleid wordt rekening gehouden, zonder dat zulks tot economisch on-
gunstige gevolgen behoeft te leiden.

Misschien ligt de verklaring van dit laatste nogal verrassende feit toch
meer voor de hand dan men oppervlakkig zou menen. Reeds in 1952 stelde
een bij uitstek deskundig toeschouwer als Briefs onomwonden vast: `Jedes
System wird die weitere Erfahrung machen, dass weder `das Kapital' noch
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`die Arbeit' in den Leitungs- und Verantwortungszentralen der Betriebe sit-
zen wird. Dort sitzt immer der verantwortliche Fachmann, mit seiner Kon-
trolle uber Kosten und Technik. .. Man kann Eliten auswechseln und fur
bessere Auslese der Fuhrungsbegabten sorgen; aber bei all diesem Auswech-
seln bleibt der eherne Tatbestand erhalten, dass es Kapital und Arbeit gibt
und dass Ordnung und Leitung wesensnotwendig sind fur alle Wirtschaften'.QOo
Deze aan iedere onderneming inherente wetmatigheid kan ook de Arbeits-
direktor, zelfs indien hij zulks zou willen, niet ontlopen.

Het lijdt dan ook geen twijfel, of de aanwezigheid van deze functionaris,
die immers per definitie reeds aan het begin van zijn optreden het vertrou-
wen bezit van de meerderheid in de Aufsichtsrat, van de vakorganisaties en
van de Betriebsrat, heeft in hoge mate integrerend gewerkt en als zodanig
de harmonie tussen allerlei tegengestelde doeleinden bevorderd.201 Het gaat
echter, dunkt ons, te ver, om deze verbetering volledig toe te schrijven aan de
codeterminatie. Tegelijkertijd immers met de invoering daarvan heeft zich
ook in de overige industrie een proces voltrokken - ongeacht, door welke mo-
tieven geïnitieerd - dat geleid heeft tot het meer centraal stellen van de factor
arbeid, en - bij de grotere ondernemingen - totdebenoeming vanpersoneelschefs
en zelfs personeelsdirecteuren. Welnu: er zijn geen aanwijzi4en, dat deze
functionarissen buiten de Montanindustrie geringere resultaten hebben be-
reikt of minder invloed op de technische en commerciële staf hebben kunnen
uitoefenen, dan hun collega's in de sector van de staalnijverheid en de mijn-
bouw.

Dit ligt trouwens in de lijn der verwachting. Ook in Dtutsland heeft de aan-
houdende hoogconjunctuur geleid tot een grote schaarste aan arbeidskrachten.
De macht van de vakorganisaties is er enorm toegenomen. De eisen, die door
de technologische ontwikkeling aan recrutering en opleiding zijn gesteld zijn
vele malen zwaarder geworden. Wat ligt meer voor de hand, dan dat men ter
behandeling van al deze probleemgebieden deskundigen ging aantrekken, die
daarenboven in staat zouden zijn, het vertrouwen zowel van de werknemers
als van het management en de aandeelhouders te verwerven en te behouden.

Ook hier weer moet onze gevolgtrekking voor sommigen een wrede desillu-
sie en voor anderen een geruststelling inhouden. Het instituut van de Arbeits-
direktor in Duitsland is niet zo spectaculair, als men zich dit gewoonlijk voor-
stelt. Materieel verschilt het weinig of niet van datgene, wat iedere grotere

200. G. Briefs, o.c., p. 14.
201. Dat de vakorganisatie, derhalve de werknemerszijde, de Arbeitsdirektor volledig in zijn
managementfunctie erkent, komt typerend tot uiting in een uitspraak van de vakbondsfunc-
tionaris V. Agartz: `. .. er (ist) ... wegen seiner Zugeh6rigkeit zum Vorstand rechtlich und
prak[isch gezwungen, die Sondninkressen dis Unternehmens gegebenenfalls auch gegenuber der
Belegschaft, unter Umstanden sogar gegen die Arbeitnehmer in ihrer Gesamtheit, zum Beispiel
bei einem Streik, mit zu vertreten. Er wird verpflichtet sein, unbeschadet seines Herkommens
und seiner persórilichen Haltung, sich der Funktion des Managements zu unterwerfen ...'.
Deutsches Industrie Institut (Hsg), Mitbestimmung in der Diskussion, dl. I, Kóln 1965,
p. 123.
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onderneming reeds vele jarcn pleegt te bezitten. De geschiedenis heeft haar
eigen logica. Men kan die niet uit de weg gaan.~~

Richten wij thans onze blik op het instituut van de Betriebsrat. De zeer ge-
varieerde toepassing van de wetgeving met betrekking hiertoe maakt het moei-
lijk, daaromtrent een algemeen oordeel uit te spreken. Onze indruk, geba-
seerd op de kennisname van de in de literatuur aanwezige gegevens, en ver-
schillende gesprekken, die wij met de daarbij betrokkenen mochten voeren,
leidt er echter toe, dat wij met enige voorzichtigheid kunnen stellen, dat deze
instelling vele elementen in zich bergt, zowel met betrekking tot de codeter-
minatie als tot de codeliberatie, om een goede samenwerking in de onder-
neming te verzekeren.

Het is overigens voor iemand, die aan de Nederlandse situatie van de
ondernemingsraden gewend is, een wonderlijke ervaring, bij verschillende
gelegenheden de activiteiten van de Betriebsrat te k~xnnen gadeslaan. Op vele
plaatsen loopt de (vrijgestelde) voorzitter van de Betriebsrat, die in de per-
soneelsafdeling over enkele eigen kantoren, compleet met `Vorzimmerdamen'
en wachtkamers beschikt, nog jarenlang na zijn benoeming rond in een
- weliswaar brandschone - blauwe kiel en blauwe broek, om duidelijk te
demonstreren, dat hij niet behoort tot het management, maar belangen-
behartiger is van het personeel. Zijn relatie met de directie en inzonderheid
met de personeelschefis echter vaak allerhartelijkst, hetgeen niet betekent dat
men elkaar de bal toespeelt, maar wel dat men zich de weelde kan permitteren,
onderling grondig van mening te verschillen zonder dat de wederzijdse goede
trouw in twijfel wordt getrokken. Het kan wel niet anders, of een dergelijk
contact kan niet anders dan in hoge mate integrerend werken, en geëigend
zijn om latente conflicten in een vroegtijdig stadium tot oplossing te brengen.

Al leeft dan- zoals wij ook aanstonds zullen zien - de gedachte van de code-
terminatie, zeker in de economische aangelegenheden, niet sterk bij de ar-
beiders, en al blijft op vele plaatsen de oprichting van een Betriebsrat achter-
wege, - op de plaatsen waar deze functioneert wordt deze zowel door de werk-
nemers als door de plaatselijke vertegenwoordigers van de vakorganisaties ge-
dragen. Wij hebben dit zelf eens ervaren op een ter voorbereiding van de ver-
kiezingen belegde Betriebsversammlung. Midden in de fabriek was een ver-
hoogd plankier opgericht met een spreekgestoelte, vanwaar de plaatselijke vak-
bondbestuurder en de voorzitter van de Betriebsrat redevoeringen afstaken,

202. Ten aanzien van de Nederlandse situatie is het in dit verband leerzaam, kennis te nemen
van een uitspraak van Kloos: `Uitgaande van de eis, dat het sociale beleid een integrerend
onderdeel moet vormen van het ondernemen komt de vraag op, of in Nederland de personeelchef
niet te veel naar voren is geschoven. Deze opereert in het algemeen op een te laag niveau.
De instelling van de `sociaal directeur', zoals men deze in Duitsland kent lijkt veel juister
tegen deze gehele achtergrond: wanneer niet alleen de technische en de commerciële aspecten
maar ook het sociale element in de directie een stem heeft is er veel meer kans op een `ge-
integreerd beleid'."Interview met de heer A. H. Kloos van het NW', in: Personeelbeleid 2
(1966), p. 120.
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die in iedere zich zelf respecterende Nederlandse onderneming hun on-
middellijke verwijdering wegens ondermijnende activiteiten zou hebben ten
gevolge gehad. In dit bepaalde geval - en het komt overeen, werd ons ver-
zekerd, met de normale praktijk - zaten de directieleden glimlachend op
de eerste rij, en ging de door de redevoeringen onderbroken vriendelijke con-
versatie met hun `natuurlijke antigonisten' verder alsof er niets gebeurd was.
Ook dit soort zaken dient men te beoordelen in het historische perspectief
van een geheel anders georiënteerde samenwerking dan bij ons.

Een kenmerkend verschil ook met onze ondernemingsraadverkiezingen is
het persoonlijk element, dat bij de Betriebsratverkiezingen een rol speelt.
Bij bovenbedoelde gelegenheid werden de kandidaten stuk voor stuk uit-
genodigd op het podium te komen, waar ze door de voorzitter aan het vol-
tallige personeel werden voorgesteld, waarbij hun levensloop, gezinssamen-
stelling, sociale activiteiten alsmede hun geschiktheid voor het lidmaatschap
van de Betriebsrat uitvoerig werden toegelicht. F.en neutraal waarnemer kan
slechts tot de bevinding komen, dat de Betriebsrat niet louter een van bovenaf
georganiseerd instituut is, maar dat hij als een realiteit door de werknemers
wordt beleefd. Ook als zodanig draagt hij bij tot versterking van de harmonie
tussen werkgever, werknemers en - in niet mindere mate - de plaatselijke vak-
organisatie, in welker bestuur de voorzitter van de Betriebsrat niet zelden
zitting heeft.

Dit neemt niet weg, dat de wettelijke regeling zekere lacunes en fouten
vertoont. Bepaalde bevoegdheden, met name op het personele vlak, dragen een
bedenkelijk karakter en kunnen tot willekeur leiden, bijv. bij de aanstelling
van nieuwe werknemers. Anderzijds is de objectiviteit, waarop personeels-
afdelingen zich elders zo gaarne laten voorstaan, ook niet altijd gewaarborgd,
zelfs niet daar waar men geheel te goeder trouw te werk gaat. Alles bijeen mag
echter gesteld worden, dat onze oosterburen bij de opstelling van het BVG
ervan hebben blijk gegeven, dat zij hun ervaringen op het gebied van de
medezeggenschapswetgeving, ervaringen die zoals wij zagen vaak meer dan
honderd jaar oud zijn, met betrekking tot de Betriebsr~te tot een goed en
bruikbaar geheel hebben weten samen te smeden.

Dit laatste brengt ons als vanzelf op een onderwerp, dat van bijzonder groot
belang is voor een juiste beoordeling van de codeterminatie: de vraag namelijk,
of inen deze primair als een aangelegenheid van de vakorganisaties moet be-
schouwen, of dat ook de werknemers zelf zich daarbij betrokken voelen. Het
zal duidelijk zijn, dat het harmoniserende ef~ect van dit instituut in het laatst-
genoemde geval aanzienlijk groter zal zijn dan in het eerstgenoemde. `Die
historischen Erfahrungen zeigen. ..', aldus stelt Voigt terecht vast, `dass noch
so vollkommene organisatorische L6sungen versagen, wenn es nicht gelingt,
immer wieder bestimmte Integrationseffekte zu erzeugen, die. .. den inneren
Zusammenhang st~rken'.2o3

203. F. Voigt, o.c., p. 514.
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Welnu, is de veelgeroemde `Arbeitnehmermitbestimmung' een instituut,
waaraan de werknemers werkelijk zelf te pas komen? Wanneer men werk-
geversstemmen beluistert, hoort men dit in alle toonaarden ontkennen.
Typerend voor het daar meestal vernomen standpunt is een artikel van Mahloff,
dat zich bezig houdt met de `Funktion~.rsmitbestimmung'. `Welches Zauber-
mittel macht den von Natur aus phlegmatischen Hilfsarbeiter Pickelgruber
plbtzlich zu einem aktiven Staatsburger?', vraagt hij zich af, om te vervolgen:
`Fur ihn sind die mitbestimmenden Funktioni~re genauso `die da oben' wie
die Menschen vom Meister aufw~rts. Der einzelne Arbeitnehmer oder die
Belegschaft soll doch gar nicht mitbestimmen. Die Funktion~re m5chten das'.2oa

Men zou geneigd kunnen zijn, aan dit soort uitlatingen als van weinig ob-
jectiviteit getuigend zonder meer voorbij te gaan, ware het niet, dat zij zowel
door neutrale waarnemers als door vooraanstaande vakbondsfunctionarissen
in hun voornaamste strekking worden bevestigd. Zo verklaart bijvoorbeeld
Voigt, wiens wetenschappelijke integriteit beslist niet in twijfel kan worden
getrokken: 'Die Institution (Mitbestimmung) ist... weit davon entfernt,
wirklich eine von der Gesamtheit oder zumindest von der grossen Mehrheit
echt getragene `Mitbestimmung' der `Arbeitnehmer' zu sein'.~5

Ook Duaernell, een wetenschapsman die de vakbeweging zeer genegen is,
laat zich in dezelfde geest uit: `Wenn sich die Vorstellungen der heutigen
Arbeitnehmer von der verantwortlichen Mitgestaltung und Mitbestimmung
noch nicht geniigend konkretisiert haben, darf uns das nicht verwundern.
Denn die meisten Arbeitnehmer sind nicht unmittelbar an der Mitbestimmung
beteiligt, sie erfahren nur uber ihre Vertreter von den Auswirkungen der
Mitbestimmung'.2os

Maar het meest frappant is wel, dat ook de vakbonden zelf dit feit niet
loochenen. Nog op 15januari 1966 verklaarde Eugen Kogon in een rede, gehou-
den op een `Landesbezirkskonferenz' van de DGB, sprekende over de uitbrei-
ding van de codeterminatie: `Die Gewerkschaften allein sind durch die Art
ihrer Aufgabe, durch die geschichtliche Rolle, die sie bisher erfiillt haben, dazu
berufen, die neue Form der Freiheit in diesem wichtigen Bereich der modernen
Existenz fur uns alle verwirklichen zu helfen'. Daartoe moet nog veel gebeuren,
vervolgt hij dan, ook `in den Reihen der Arbeitnehmerschaft selbst (die nach
zuverl5ssigen Feststellungen noch nicht einmal weiss, worum es sich bei der
Mitbestimmung im ganzen und im einzelnen handelt) ...'.ZO'

Mag men, dit constaterende, zeggen, dat de medezeggenschap gefaald heeft
in de taak de harmonie in de ondernemingen te bevorderen? Deze conclusie zou
naar onze mening te ver gaan: wanneer deze juist ware, dan had ook de demo-

204. F. Mahlaff, `Im Westen nichts Neues', Industriekurier 21 oktober 1965.
205. F. Voigt, o.c., p. 515. Zie ook dit hoofdstuk p. 140, noten 72 en 73.
206. H. Duvarul[, Mitbestimmung heute und morgen, in: E. Potthoff, O. Blume, H. Duverne[l,
Zwischenbilanz der Mitbestimmung. Tubingen 1962, p. 314.
207. E. Kogon, Die gesellschaftspolitische Bedeutung der Mitbestimmung, uitgave in de
`Schriftenreihe Mitbestimmung' van de DGB, 1966.
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cratie allerwege gefaald. Het feit, dat de arbeiders in de Montanindustrie niet
bereid waren, zich in 1951 de reeds aanwezige codeterminatie te laten ont-
nemen; de uitzonderlijke bloei van de Duitse vakorganisaties; de massale
deelname aan de Betriebsratverkiezingen: dit alles bewijst, dat het instituut
van de Mitbestimmung bij het grootste gedeelte der werknemers toch wortel
geschoten heeft. Ook al worden de bevoegdheden, die de wetgever hen toekent,
in belangrijke mate door vertegenwoordigers van de vakorganisaties en door
niet-bedrijfsgenoten uitgeoefend; ook al gedragen de werknemers zelf zich .
ten aanzien van codeterminatie en codeliberatie passief: dit wil niet zeggen,
dat deze laatsten, zoals zij thans worden toegepast, niet een belangrijke posi-
tieve rol in de werkgevers-werknemersrelaties vervullen, en als zodanig de on- (
derlinge harmonie daadwerkelijk bevorderen. '

Dit sluit niet uit, dat de wettelijke regeling in Duitsland, vooral met betrekking
tot de gekwalificeerde codeterminatie, zeer grote gevaren in zich bergt, mede
gezien de enorme macht, die in de vakbeweging is geconcentreerd. Deze heeft
daarvan tot dusverre een uiterst beheerst gebruik gemaakt en er behoeft niet
aan getwijfeld te worden, dat zij dit zal blijven doen, zolang verstandige en
verantwoordelijke lieden de gang van zaken zullen bepalen. Maar van de
andere kant dient men rekening te houden met hetgeen Briefs opmerkt:
`Die Gewerkschaft lebt von einem Programm stets pr~se.nter Forderungen.
Das Erreichte ist nie genug; denn w~re es genug, so verlbre sie ihren Daseins-
zweck ...'. 20e Evenmin als voor welke vakorganisatie waar ter wereld ook
ligt er voor de Duitse vakbeweging een eindpunt in het verschiet.

Dit zou op zich niet zo ernstig zijn, wanneer haar macht niet feitelijk on-
begrensd ware. Iedere ongecontroleerde macht echter staat bloot aan het ge-
vaar, dat zij vroeg of laat om haarzelfs wil zal worden uitgeoefend. Geldt dit
overal, het geldt wellicht in het bijzonder voor Duitsland, waar twee wereld-
oorlogen en alles wat daartussen lag de eerbied voor het massale niet hebben
kunnen onderdrukken.

In zijn boek over de `Herrschaft der Verb~nde' spreekt Eschenburg van een
`Unterstaat', die een natuurlijk gevolg is van de `1~berstaat' van Hitler. `Hitler
hat das Staatsgefuhl so uberfordert', zegt hij, `dass es heute unterentwickelt ist.
Der ubertriebene Gruppenrespekt, um nicht zu sagen die ubertriebene Grup-
penangst, ist eine begreifliche Massenstaatserscheinung, weil der auf sich allein
gestellte im Massenstaat macht- und einflusslos ist. Unter dem zeitlichen
Zusammentreffen beider Erscheinungen leiden wir in der Bundesrepublik
besonders'.11i Met de codeterminatie in Duitsland lijkt de harmonie onge-
twijfeld gediend. Ofzij in de komende jaren ook de democratie zal versterken,
moet met niet geringe zorg worden afgewacht.

208. G. B~iefs, o.c., p. 83.
209. Cit. bij: G. Tritsch; Die Macht der Funktionïre, D'usseldorf 1956, p. 255.
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VI. Slotbeschouwing

Hoewel deze studie gewijd is aan de medezeggenschap in West-Duitsland, en

zij dus - strikt genomen - met het vorige hoofdstuk had kunnen worden

afgesloten, ligt het voor de hand, dat wij enkele van de denkbeelden, welke in

Nederland leven ten aanzien van de overeenkomstige materie trachten te

toetsen aan onze bevindingen met betrekking tot de Duitse situatie.

Toch is een dergelijke onderneming niet zo eenvoudig tot een goed einde

te brengen, als dit op het eerste gezicht misschien lijkt. A1 is de omvang van de

literatuur, die ten onzent over de medezeggenschap het licht heeft gezien dan

niet zo indrukwekkend als die welke in Duitsland over de Mitbestimmung is

verschenen, zij is toch te groot om zelfs de belangrijkste aspecten daarvan in dit

hoofdstuk te bespreken. Alleen reeds een summiere vermelding van de denk-

beelden over de medezeggenschap, welke gedurende de laatste jaren in diverse

rapporten zijn weergegeven, zou ons thans te ver voeren.i Niet alleen immers de

medezeggenschap zelf is, zoals Ter Hoeaen kernachtig opmerkt, een `kaleido-

scopischeeis'2, even gevarieerd zijn de standpunten, die voor- en tegenstanders

met betrekking daartoe huldigen, en die door het gebruik van een w~einig

uniforme terminologie en de somsteconstaterenaanwezigheidvan een lichtelijk

emotionele ondertoon niet steeds tot de gewenste begripsverheldering bijdragen.

Van meer principiële aard is echter de volgende moeilijkheid. Hoezeer

Nederland en Duitsland ook buurlanden zijn, het is de belangstellende lezer

inmiddels wel duidelijk geworden, dat bepaalde aspecten van de sociale ont-

wikkeling, inzonderheid met betrekking tot de medezeggenschap, zich onder

invloed van allerlei historische gebeurtenissen, op zeer verschillende wijze

en in een zeer verschillend tempo hebben voltrokken. Dit sluit de mogelijkheid

van vergelijking niet uit, maar men dient zich er dan wel van bewust te zijn,

dat per onderwerp een grote mate van nuancering en differentiatie nood-

zakelijk is, wil men althans enigermate objectief en verantwoord tewerkgaan.

Deze nuancering en differentiatie echter vragen meer plaats, dan voor een

slotbeschouwing als deze mag worden opgeëist. Dit is een methodische on-

, 1. Een bondig overzicht daarvan geeft C. A. Buning, De toekomst van de nederlandse onder-

nemingsstructuur, Alphen a.d. Rijn 1965, inzonderheid op pp. 18 e.v., alsmede op pp. 71 e.v.

2. P. ,}. A. ter Hoeven, `Ondernemingsstructuur en de veranderende positie van de werknemers',

Sociaal Maandblad Arbeid 20 (1965), p. 450.
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volkomenheid, die slechts door verdere studies en publikaties - naar wij hopen
ook van vele anderen - kan worden opgeheven.

Met betrekking tot de `Mitbestimmung' hebben wij opzettelijk vermeden,
ons te begeven in de rimboe van de motivering der medezeggenschap of
de afwijzing daarvan. Ook zijn wij tot dusverre de discussies omtrent zulke
belangrijke met ons onderwerp in verband staande punten, als daar zijn de
vaststelling van het ondernemingsdoel, de legitimiteit van het gezag en de
aard van de conflictsituatie binnen de onderneming, zoveel mogelijk uit de weg
gegaan. Het lijkt ons niet mogelijk, deze gedragslijn consequent te blijven
volgen, nu we ons wat nader moeten bezinnen op de situatie in Nederland. Wij
zullen dus - zij het alweer zeer beknopt - enkele opmerkingen over deze onder-
werpen moeten maken, teneinde ons standpunt met betrekking tot bepaalde
voorstellen althans enigermate te adstrueren.

Om het onderhavige probleemgebied zo praktisch mogelijk te benaderen,
zullen wij ons bij onze confrontatie richten op enkele aspecten van het zgn.
rapport-Verdam over de Herziening van het Ondernemingsrecht.3 Dat wij
ons daarbij - evenals zulks in genoemd rapport het geval is - zullen onthouden
van commentaar met betrekking tot die ondernemingen, die gedreven worden
in een andere vorm dan die van een `open' N.V., is niet alleen een eis van
doelmatigheid, maar ook van voorzichtig beleid. Het vraagstuk van de mede-
zeggenschap speelt immers ook bij andere ondernemingen dan bij de `open'
N.V.'s een belangrijke rol, maar eist te dien aanzien een veel gedifferentieerder
behandeling, dan bij de laatsten het geval is. Zo ergens, dan zal daar gewaakt
moeten worden tegen iedere onverantwoorde generalisatie, zowel in de me-
ningsvorming als bij het treffen van maatregelen van sociale politiek.4

1. Algemene opmerkingen

Wanneer Ter Hoeaen overgaat tot een bespreking van enkele punten uit het
rapport-Verdam constateert hij, dat `de vernieuwing in het denken over de
onderneming, toch een zeer dynamische sector van de samenleving, is uit-
gebleven'S, waarmee hij - blijkens de context waarin deze uitspraak voor-
komt - zeer uitdrukkelijk opteert voor een zowel normatieve als constaterende

3. Herziening van het ondernemingsrecht, Rapport van de Commissie, ingesteld bij be-
schikking van de Minister van Justitie van 8 april 1960, 's-Gravenhage 1965.

i 4. Maeyer meent, `dat in de kleinere N.V. of onderneming de samenwerking die bestaat met
leiding en kapitaalverschaffer(s), door de werknemers als meer reëel wordt ervaren dan in
de grote open N.V. De afstand tot de leiding is daar kleiner, en de werknemer zou meer vol-
doening kunnen smaken van het besef, inspraak te hebben in de leiding'. ~. M. M. Maeya,
`De structuur van de N.V. uit het gezichtspunt van een jurist', De Naamloze Vennootschap
april~mei 1965, p. 18. Een gedegen onderzcek naar de juistheid van deze opvatting ware in
vele opzichten tce te juichen.
5. P. ,~. A. ter Hoeoen, l.e., p. 440.
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werkwijze: een voorkeur welke ook Van der Yen duidelijk demonstreert.e
Inderdaad mag noch het ene, noch het andere achterwege blijven, en hoewel
men alle begrip kan opbrengen voor de moeilijke situatie, waarin de commissie-
Verdam zich bevond, ware het toch te wensen geweest, dat zij zich met beide
aspecten wat uitvoeriger had bezig gehouden.

Hoewel het uiteraard niet onze bedoeling kan zijn om thans ook maar enig-
zins in deze lacune te voorzien, legt deze constatering ons wel de plicht op,
aan deze facetten enige aandacht te besteden. In de onderhavige paragraaf
zullen we ons daarom wat nader bezig houden met enkele normatieve aspecten,
die bij de medezeggenschap een rol spelen; in de daarna volgende meer prak-
tisch geërienteerde paragrafen zullen wij onze aandacht mede richten op het
constateren van de voorhanden werkelijkheid.

Het lijkt ons een nauwelijks voor bestrijding vatbare stelling, dat de visie op
het ondernemingsdoel de keuze van de daarbij passende middelen grotendeels
bepaalt. Zelfs wanneer men, zoals bijv. Horringa schijnt te doen, zich gedwon-
gen ziet, andere methoden te benutten om de arbeider in zijn werk te inte-
resseren omdat `de angst voor ontslag - vroeger een effectief machtsmiddel
tegen de arbeider -... definitief verdwenen is', geeft men impliciet te kennen,
dat men een bepaald ondernemingsdoel nastreeft, waarbij in dit geval de indruk
wordt gewekt, dat de arbeider zuiver instrumenteel wordt gewaardeerd.'

Nu zijn er weinig andere onderwerpen, waarover de meningen zozeer uit-
eenlopen en waar deze met zoveel pathos worden verdedigd; en dit is be-
grijpelijk, omdat hier de meest fundamentele opvattingen omtrent de mens en
de onderneming een rol spelen.

Toch schijnt zich geleidelijk aan een zekere communis opinio uit te kristal-
liseren, welke de onderneming beschouwt `als een sociaal-economische doel-
gemeenschap, waarin naast het maken van winst wordt beoogd de beharti-
ging van de sociale belangen van de in de onderneming werkenden', een inzicht
dat ertoe leidt, dat `elke beleidsmaatregel, elke beslissing in de onderneming
moet zijn afgestemd op de harmonisatie tussen het sociale en het economische
als gelijkwaardige grootheden'.8

Dergelijke opvattingen blijven zeker niet beperkt tot sommige theoretici, die,
in de visie van zich meer praktisch georiënteerd achtende lieden, tamelijk
gemakkelijk praten hebben.9 Zo formuleert een vooraanstaand ondernemer
als Matthijssen, in aansluiting op hetgeen hij in 1962 bij de opening van de

, 6. F. ,J. H. M. v. d. Ven, `Ondernemingsstructuur op de helling', Sociale Wetenschappen 8
(1965), p. 120.
7. Het citaat is ontleend aan een bericht uit De Tijd van 16 oktober 1965: `Werkoverleg
als middel om arbeiders te binden.'
8. C. P. M. Romme, `De onderneming als sociaal-economische doelgemeenschap', De Tijd van
8 april 1966. Zie ook diens `De Onderneming als Gemeenschap in het Recht', Amsterdam
1946.
9. Bedoelde spanning manifesteert zich bijv. duidelijk in het interview met E. Bloembergen,
`In het bedrijfsleven méér zeggenschap dan in vele andere sectoren van het maatschappelijk
leven', De Nederlandse Industrie 1 oktober 1965, pp. 665 e.v.
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Najaars-E4piciencydagen heeft gezegd, een drievoudig objectief, `waardoor het
bedrijf niet een economische, maar zeer duidelijk een sociaal-economische
doelstelling krijgt', en waardoor wij kunnen `loskomen van de soms wel ver-

lammende Amerikaanse invloeden waartegen wij met onze Europese opvat-
tingen vergeefs stormlopen, omdat wij niet voldoende kracht opbrengen met
ons beroep op rechtvaardige en menselijke bedrijfsvoering'.io

Dit wil - uiteraard - niet zeggen, dat in dit opzicht een volledige oplossing

van de problematiek is bereikt. Tijdens de studiedagen 1964 van de Landelijke
Federatie van Contactgroepen van Personeelschefs en Maatschappelijke Wer-
kers heeft Van Doorn terecht geattendeerd op de `centrale vraag' ... naar de
keuze tussen twee typen bedrijfsvisie en bedrijfsvoering. `Hoewel de krappe

arbeidsmarkt veel van deze keuze versluiert', zo merkte hij op, `is zij er niette-
min: er is een type ondernemer, dat zijn bedrijf primair ziet als een zakelijk-
economische aangelegenheid en eigenlijk op het punt van arbeidsbeleid niet

anders doet dan een stuk arbeidsmarkt reserveren en vastleggen, er is ook een

type, dat met de gedachte van de bedrijfsgemeenschap speelt, principieel
- en niet tactisch en conjunctureel bepaald - de mensen probeert te binden

en de onderneming centraal wil stellen in het bewustzijn van het personeel.

De tweede houding lijkt moderner, progressiever en `socialer', maar de vraag

is, ofdit juist is. Zou het niet kunnen zijn, dat de toekomstige evolutie gaat in de
richting van een grotere mobiliteit van de arbeid enerzijds - gevolg van een

economisch en technisch zeer expansieve en bewogen ontwikkeling - en

in de richting van een op de achtergrond raken van het werk in de geest der
werkers?'ll

Het is, dunkt ons, goed, dat ook dergelijke recht op de man afgaande vragen

bij tijd en wijle eens in alle nuchterheid gesteld worden: zij verhinderen ons te

veel bezig te zijn met vage idealen, die zich niet lenen tot toepassing in de
praktijk. In het onderhavige geval schijnt een gezond idealisme echter ter-

nauwernood door de geschetste ontwikkeling te worden bedreigd. Het gaat

immers niet om de evolutie van de ondernemingsdoeleinden in één bedrijf

voor één bepaalde groep van medewerkers, maar om het totaal van de opvat-

tingen in het gehele bedrijfsleven. Of de arbeidsmobiliteit dan meer ofminder

groot is, is dan nauwelijks relevant, want waar de mens zijn arbeid ook ver-

richt, hij zal moeten ontwaren, dat hij én als mens én als functionaris zinvol

op het tweeledige ondernemingsoogmerk kan worden betrokken.
Nu zal het duidelijk zijn, dat de aanvaarding van de beschreven dubbele

doelstelling ook tot consequenties leidt met betrekking tot het personeelsbeleid

en inzonderheid met betrekking tot de medezeggenschap. Niet ten onrechte

merkt Coppes op, dat men de kern raakt van de bestaande orde, wanneer men

10. ,~. M. Matth~ss~n,`Personeelbeleid en de dcelstelling van de onderneming', Personeelbeleid 2
(1966), pp. 142 e.v. Zie ook van dezelfde, `Over de `Middenfiguur' in het rapport van de
Commissie Verdam', Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen 7(1965),
PP. 225 e.v.
11. ,~. A. A. van Doorn en S. M. I. Morsink, `Verslag van de Studiedagen 29 en 30 mei 1964',

Mens en Onderneming 19 (1965), pp. 81 e.v.
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de zeggenschaps- of machtsverhoudingen in de onderneming wil wijzigen. Hij
laat daarop volgen, dat werkgevers geneigd zijn `om dat alles desnoods af
te kopen met loonsverhogingen en andere directe voordelen voor de werk-
nemers'.12

Of dit laatste in zijn algemeenheid juist is, moet naar onze mening worden
betw~ijfeld. Vele werkgevers, die de sociaal-economische doelstelling van de
onderneming onderschrijven, zullen deze ook op het gebied van de mede-
zeggenschap willen concretiseren. Wat zij echter menen te moeten afwijzen is
niet zozeer een behoorlijke mate van inspraak van de factor arbeid bij de
bepaling van het beleid, als wel datgene wat niet zelden wordt gesuggereerd,
wanneer bijv. in vakverenigingskringen wordt gesproken over zaken als het om-
buígen van de `bevelsstructuur' tot een `overlegsstructuur'.13 Hoewel het voor
iemand, die scherp toeziet, duidelijk is, dat beide partijen ondanks hun ver-
schillende wijzen van formulering niet zelden hetzelfde bedoelen, schijnt men
maar al te vaak langs elkaar heen te praten. Dit is voldoende aanleiding om
enige ogenblikken stil te staan bij het probleem van het gezag in de onder-
neming.

In toenemende mate wordt gesteld, dat de eigendom alléén geen recht geeft
op bestutu~smacht: `De leiding van de bedrijven beschikt over kapitaal, dat
in de grond maatschappelijk kapitaal is. Daarom moeten wij in het onder-
nemingsrecht de functie van de ondernemer zo vastleggen, dat ook het sociale
en maatschappelijke belang tot zijn recht komt. De industriële leiders moeten
op grond van hun kwaliteiten laten zien of ze voor de leiding van de onder-
neming de aangewezen figuren zijn', zegt Plattel.14 Het merkwaardige van deze
visie is, dat het de bestuursmacht ontkent op grond van het feit, dat het te
beh6ren kapitaal niet een privé-karakter, maar een maatschappelijk karakter
zou dragen. Hierin is echter niet, naar ons wil voorkomen, de eigenlijke reden
gelegen. Zelfs wanneer het kapitaal als privé-eigendom ter vrije beschikking
zou staan, zouden niet automatisch zeggenschapsrechten over mensen (wel
over dingen) aanwezig zijn. Daartoe zijn andere gronden noodzakelijk.

Welke deze zijn wordt o.a. door Van der Ven aangegeven, waar deze vaststelt,
`dat het recht om leiding te geven niet principieel op bezit berust maar op het
feit van de creatie der samenwerkingseenheid'.15 Deze uitspraak eist een ver-
duidelijking. De creatie der samenwerkingseenheid vindt in de strikte zin
slechts plaats op het moment dat de onderneming ontstaat; deze legitimeert
dus het gezag slechts voor de oprichter daarvan. Wanneer men `creatie' opvat
als een soort voortgezette scheppingsdaad, welke de onderneming schraagt in
haar voortbestaan en groei, komt men tot de op het eerste gezicht enigszins

12. Th. Coppes,`Over personeelbeleid, werksituatie en medezeggenschap',Mens en Onderneming
20 (1966), p. 82.
13. Aldus R. Baarda, secretaris van de ANMB, blijkens een artikel van ,~. ,~. A. uan K[eef,
`Twee standpunten inzake medezeggenschap', Lijn en Staf 1(1966), pp. 13 e.v.
14. De Volkskrant, 18 dec. 1965: `Controle op ondernemingen thans eis van de eerste orde'.
15. F. ,~. H. M. van der Ven, l.c., p. 122.
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wonderlijke figuur, dat de bevoegdheid om leiding te geven op het feit van
dat leidinggeven berust. Het lijkt ons juister te stellen, - en zo zal Van der Ven
het ook wel hebben bedoeld -, dat ontstaan en voortbestaan der samenwer-
kingseenheid `onderneming' het gezag postuleert. In deze zin is dit op de
eerste plaats verantwoordelijkheid, en daarna pas bevoegdheid. Wie met de
uitoefening van dit gezag dient te worden belast is een andere kwestie, die
wij thans niet nader kunnen behandelen. Het ligt echter voor de hand, hier
aansluiting te zoeken bij de Amerikaanse opvatting, volgens welke `the deci-
sion whether an order has authority or not lies with the persons to whom it
is addressed and does not reside in `persons of authority' or those who issue
these orders'.18 In deze dynamische opvatting - die velen wellicht riskant in

de oren zal klinken - dient iedere gezagsdrager dagelijks zijn gezag acceptabel
te maken, op straffe van in de waarste zin van het woord niet langer gezags-
drager te zijn: `. .. the authority fails because the individuals in sufficient
numbers regard the burden involved in accepting necessary orders as changing

the balance of advantage against their interest, and they withdraw or withhold

the indispensable contributions'.17
Hoe dit ook zij, in brede kringen is men het er wel over eens, dat het gezag

in de open N.V. - waartoe onze beschouwingen zich beperken - berust bij de

bestuurder van de N.V. - vaak abusievelijk aangeduid als de ondernemer1e -

die tevens leider is van het bedrijf, dat samen met de N.V. de onderneming uit-
maakt.18 Als zodanig wordt hij gaarne gezien als `de werkelijke middenfiguur
tussen werknemer en kapitaalverschaffer' : een formulering die ook voorkomt

in het rapport-Verdam, en waarin personen met zulk een verschillende achter-

16. Ch. I. Barnard, The functions of the executive, Cambridge (Mass.) 1954, p. 163.
17. Gh. I. Barnard, o.c., p. 165. Vgl. hiermede een uitspraak van Van .Zuthem: `Naar onze
persoonlijke opvatting kan de huidige ontwikkeling gevangen worden in de stelling, dat er

een verschuiving van de fundering van het leiderschap plaatsvindt van de vennootschap
naar de onderneming zelf. Wanneer dit juist is, betekent dit, dat niet alleen de aandeel-

houders met hun eigendomsrecht, maar ook de werknemers voor de maatschappelijke accep-
tatie van het leiderschap moeten gaan zorgen. Dit behoeft niet noodzakelijkerwijs in te houden,
dat de leiding door het personeel wordt gekozen, maar wel, dat het personeel volledig ver-
trouwen in de leiding als instituut kan hebben ... Wij menen, dat er ook wel enige aan-
wijzingen zijn, dat de werknemers in genoemde fundering worden betrokken. Het management
dingt in die gevallen - sociologisch gezien - naar de gunsten van het personeel (o.a. via allerlei
vormen van communicatie en overleg) en zoekt daarmee naar een vertrouwensbasis en naar

een rechtvaardiging van zijn macht'. H. ,~. aan zuthem, `Open ondernemerschap en de onder-
nemingsgewijze productie', Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen 6

(1964), p. 269. Ook Meynen huldigt een soortgelijk standpunt: `Ik zou zeggen, dat eigendom
als bron van gezag in een reeks van gevallen niet meer voldoende is voor een aanvaardbare
gezagsverhouding tussen ondernemer en personeel. Er komen andere factoren naar voren,
zoals bekwaamheid, overwicht en karakter van de leiding, open carrièresystemen, objectieve
belangenbehartiging e.d. Deze factoren moeten in toenemende mate het vertrouwen in de

leiding funderen en daarmee het gezag bewerkstelligen'. ,~. Meynen, `Het gezag in de onder-
neming', De Werkgever 25 (1965), pp. 355 e.v.
18. Van der Ven stelt vast: `Ondernemer van enig formaat is dus voortaan niet meer een natuur-
lijk persoon maar een rechtspersoon'. F. ~. H. M. v. d. Ven, l.c., p. 122.
19. Zie in dit verband: F. ~. H. M. aan der Ven, l.c., pp. 120 e.v.
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grond als Ruppert en Blaisse woordelijk met elkaar overeenstemmen.ao
Ook bestaat er weinig misverstand over, dat deze gezagsdrager over een

grote mate van autoriteit moet kunnen beschikken. Dit is zeer duidelijk ge-
steld door Me.ynen in zijn bekende toespraak van 13 mei 1965 over het gezag
in de onderneming. Uitgaande van de ondernemingsgewijze produktie als
voortbrengingsstelsel, concludeert hij, dat de onderneming nog steeds een
strijdorganisatie is, welke een zekere tactiek en strategie impliceert, die `aan
het marktoptreden van de ondernemer een onvermijdelijk autocratisch karak-
ter (geven), niet omdat we in de persoon van de ondernemer noodzakelijker-
wijs te maken hebben met autoritaire karaktertrekken, maar omdat het ge-
kozen stelsel hem in vele opzichten dwingt tot autocratisch handelen'. Dit
geldt volgens hem niet alleen tegenover de werknemers, maar ook tegenover
de aandeelhouders. 21

Het is niet zonder humor, wanneer Ruppert constateert, dat dergelijke uit-
spraken wellicht te billijken zijn van een ondernemer, die minister van Oorlog
is geweest. Dit neemt niet weg, dat hij de grondgedachte van Meynen toch wel
aanvaardt, zij het iets gemitigeerd: de onderneming is, in zijn visie, een `sa-
menlevingsverband, dat tegelijk arbeidsgemeenschap en strijdorganisatie is'22,
hetgeen hem brengt tot een pleidooi voor een sterk centraal gezag: `Als van-
daag en morgen één ding verzekerd moet zijn, is dat de positie van de onder-
nemingsleiding. Zij toch is de leiding van de arbeidsgemeenschap en van de
strijdorganisatie. Voor zover de onderneming arbeidsgemeenschap is, zal zij
een vergaande medezeggenschap tot ontwikkeling moeten trachten te brengen.
Voor zover de onderneming strijdorganisatie is, zal zij elke inmenging in haar
dagelijks beleid van wie dan ook moeten afwijzen'.~

Dit gesteld zijnde, lijkt het nuttig in een lacune te voorzien, die men bij wel-
haast alle beschouwingen over de ondernemersleiding aantreft, en die door
Voigt in zijn studie uitdrukkelijk is vermeden: het onvermeld laten van het
feit, dat de besluitvorming, zeker in de grote open N.V., collegiaal plaatsvindt,
waarbij deze collegialiteit zich niet alleen beperkt tot de strikte (horizontale)
vorm daarvan, doch ook optreedt in de meer uitgebreide (verticale) vorm.
`Management : darunter verstehen wir jetzt nicht mehr nur ein Arbeitsgebiet von
Direktoren und hbheren Angestellten, sondern die Gesamtheit der Entschei-
dungsprozesse im heutigen Grossbetrieb. Es ist einvieldimensionales Geschehen,
an dem Personen in verschiedenen R~ngen und mit verschiedenen Quali-
fikationen beteiligt sind', zegt 7,,ahn. En even later, nog duidelijker wellicht:
`Die Analyse gut gefuhrter Unternehmen zeigt uns einen typischen Zustand
von Gruppen, darin viele Gruppenangeh~rige an der Fiihrung teilhaben.

20. Rapport-Verdam, p. 24; Mr. P. A. Blaisse,`Enkele beschouwingen betreffende de structuur
van de onderneming, EconomischStatistischeBerichten26 mei 1965; M. Ruppert,'Progres-
sief ondernemerschap', De Katholieke Werkgever 27 oktober 1965, p. 662.
21. ,~. Me~men, 'Het gezag in de onderneming', De Werkgever 25 (1965), pp. 355 e.v.
22. M. Ruppert, l.c., p. 661.
23. M. Ruppert, I.c., p. 663.
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Grunds~tzlich ist dabei jeder beeinflussend und beeinflusst, bald auf diese,
bald aufjene Weise'.24

Met deze realiteit voor ogen kan men de verzuchtingen over de gevreesde
bedreiging van de slagvaardigheid derondernemersbeslissingen niet al te serieus
opvatten. Deze beslissingen kunnen nauwelijks vertraagd worden door meer
overleg. Wanneer er vertraging zou optreden, zou dit zijn omdat de nood-
zakelijke deskundigheid bij de overlegpartners ontbreekt, maar dat is een ge-
heel ander chapiter. Wel mag geconcludeerd worden, dat er voor de aan werk-
nemerszijde nogal eens geuite vrees voor de `persoonlijke' willekeur van de
ondernemer - een vrees die door uitspraken over het autocratische karakter
van het ondernemersgezag nog meer gevoed wordt - weinig aanleiding
bestaat. `De organisatie van de moderne onderneming met deskundigen in
stafafdelingen, de bespreking in een directie-college c.q. met commissarissen
na gedegen voorbereiding, is van dien aard, dat eigenlijk eerder de vrees
gegrond zou moeten zijn ofde besluitkracht hierdoor niet te veel geremd wordt,
dan dat geloof gehecht mag worden aan het overgeleverde maar blijkbaar
politiek rendabele sprookje van de ondernemerswillekeur', zegt Bloembergen.sb

Hiermede is de vrees voor elke willekeur echter niet weggenomen, en ook
deze auteur zal dit wel beseffen. Want deze vrees wortelt niet, of niet meer
uitsluitend, in het wantrouwen tegen een enkele ondernemer, maar in het
feit, dat de werknemer niet anders te doen staat dan gelovig te aanvaarden,
dat bij alle beslissingen welke binnen de directiekamer - zij het dan collegiaal
en na grondige voorbereiding - genomen worden, ook zijn belang wel vol-
doende zal meespreken. Zulk een geloof nu is, terecht of ten onrechte, in onze
meer pragmatisch ingestelde tijd slechts weinigen gegeven. Dit is de realiteit,
waarmede iedere ondernemer, ook hij die daarvoor opzettelijk zijn ogen sluit,
zal moeten leren te leven.

Een onderwerp, dat in de hedendaagse discussies over de medezeggenschap
de gemoederen telkens weer hevig in beroering brengt is de door sommigen
nogal drastisch geponeerde conflictsituatie binnen de onderneming, welke
door anderen met evenveel verve wordt ontkend. Hoe een op zich nogal on-
schuldige uitlating het effect kan krijgen van een vonk in het kruitvat heeft
onlangs bij een interview De Moor ondervonden, daarmede voor iedere objec-
tieve waarnemer het bewijs leverende, dat de sociologie door de goêgemeente
niet als zo waardevrij wordt ervaren als vele van haar beoefenaars deze weten-
schap gaarne zouden zien.

De Moor heeft, naar hijzelf inededeelt, bij dit interview het volgende ge-
zegd: `De relatie tussen partijen in de maatschappij - bijv. werkgevers en
werknemers - is een menging van gemeenschappelijke en tegengestelde be-
langen. Die relatie beweegt zich tussen twee polen: de absolute vrede en de

24. E. .Zahn, Soziologie der Prosperit~t, Wirtschaft und Gesellschaft im Zeichen des Wohl-standes, Miinchen 1964, p. 179.
25. E. Bloembergen, `Het Rapport-Verdam', Sociaal Maandblad Arbeid 20 (1965), p. 235.
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honderd procent conflictsituatie. Tussen deze twee polen ligt ergens de breuk-
lijn, die tot een openlijk conflict leidt. Maar vóór het zover is bestaat er ook
nog een stuk conflictsituatie, die zich openbaart aan de onderhandelingsta-
fels.. .(Uitgaande van de absolute vredesgedachte).. . heeft men gepleit
en pleit men nog voor gemeenschapsorganen, waarin de conflictsituaties onder
de tafel gewerkt worden en de gemeenschappelijke belangen primair gesteld
worden ...(Ik ben ervan overtuigd). .. dat het handhaven van een zekere
conflictsituatie gewenst is zowel voor de economische expansiekracht als voor

de bevordering van de sociale rechtvaardigheid. .. Juist het óestaan van die
tegengestelde belangen maakt het noodzakelijk, dat beide partijen in een onder-
handelingssituatie blijven staan. De belangenbehartiging kan niet aan ge-

meenschapsorganen worden overgedragen, w~ant dan komt er van de behar-

tiging van de groepsbelangen niets terecht'.28
De auteur beklaagt zich over de scherpe commentaren, die op deze uitla-

tingen zijn gevolgd, en oppert het vermoeden, dat de reactie op zijn denk-
beelden mede te verklaren is uit een kortsluiting tussen het sociologische en

het alledaagse spraakgebruik. Het loont de moeite, om bij deze uitlating wat
langer te verwijlen, omdat zij bij nadere analyse zo duidelijk demonstreert,
wat de geesten in dit opzicht verdeeld houdt.

Wat is immers het geval? `Men moet dat woord conflict nu niet zo tragisch
opnemen', schijnt De Moor te willen zeggen, en ter staving van deze im-

pliciete stelling, dat het allemaal zo'n vaart niet loopt, citeert hij met in-
stemming de definitie van Boulding, die het conflict omschrijft als: `any change
in the position of the social universe, that makes one partybetterofíand another
party ~vorse off'. Als men aan de onprettige kanten van het conflict denkt,
zo schijnt hij te suggereren, komt men in het `alledaagse spraakgebruik' terecht.

De werkelijkheid is helaas minder simplistisch. Het is nl. nog niet zo heel
veel jaren geleden, dat de schrijverzelfalszijn mening te kennen heeft gegeven,
dat bij het conflict bepaalde `psychische elementen', zoals antipathie, afkeer,
haat, `meestal' wel zullen optreden. En Van der Ven, dit vermeldende, gaat
zelfs verder, en wil het `meestal' vervangen zien door `altijd', hetgeen nu
precies datgene is, dat de beoefenaars van het `alledaagse spraakgebruik'
ook zouden doen.27 Er is dus kennelijk niet zozeer sprake van een kortsluiting

26. R. A. de Moor, `P.B.O. ten dele schijnwerkelijkheid' De Tijd 10 december 1965.
27. Vgl. F. ,]. H. M. aan der Ven, Het arbeidsconflict, Utrecht~Antwerpen 1960, p. 16 (aant.).
Hotfnagels, wiens uitlatingen destijds ook nogal wat deining verwekt hebben, zegt: `Men hoeft,
lijkt mij, helemaal niet zover te gaan dat men met de conftictsociologie aanneemt dat de be-
langen en waarden der verschillende grcepen volkomen irceductibel zijn. Maar wat toch wel
als sociologische verworvenheid mag gelden, dat is dat het sociale leven niet beantwoordt
aan het integratiemodel, en dat strijd tussen belangengroepen en strijd tussen waarde-op-
vattingen tot het wezen van het menselijke gemeenschapsleven horen.' H. Hoefnagels,'Nederland
een sociaal paradijs? Poging tot een sociologisch verantwoorde beoordeling onzer sociale
verhoudingen', Sociologische Gids 8(1961), p. 287. In hetzelfde nummer zegt V(eruoort) :
`De resultaten van sociologisch onderzcek kunnen dezelfde uitwerking hebben als dynamiet,
vooral als zij betrekking hebben op problemen, die duidelijk in de belangensfeer liggen.'
L.c., p. 273.
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tussen het sociologische en het alledaagse spraakgebruik, als wel tussen twee
verschillende sociologische opvattingen van het conflict, waarbij de tweede
meer met het alledaagse spraakgebruik overeenkomt. Zeker als socioloog mag
men zich dan niet verbazen, dat een professoraal pleidooi voor het con-
flict, zonder nadere begrenzing van deszelfs begripsinhoud, ervaren wordt als
een aanval van een relatieve buitenstaander op een stuk moeizaam verkregen
onderling begrip en samenwerking, waarbij de meeste betrokkenen zich on-
danks aanwezige belangentegenstellingen in grote lijnen wél bevinden.

Het is de glorie, maar soms ook de tragiek van de idee, dat zij - wanneer
de voorwaarden daartoe aanwezig zijn - vroeg of laat met onstuitbare logica
voert tot haar realisatie in de praktijk. Psycáè nikai. Dit dient in ieder geval
degenen, die invloed kunnen uitoefenen op de sociale politiek, niet slechts tot
voldoening, maar ook tot behoedzaamheid aanleiding te geven. Zo poneert
Ducáemin de stelling, dat `het bedrijf een belaagde institutie (is), waar de ratio
domineert en voor naastenliefde geen plaats is', en zegt hij :`Dat men wel eens
blijken van naastenliefde in een bedrijf tegenkomt is alleen te danken aan het
feit, dat ook de leiding uit mensen bestaat. Zuiver functioneel gezien kent een
bedrijf geen mededogen.'28

Wij moeten er maar niet aan denken, tot welke Orwelliaanse verschrik-
kingen de toepassing van een dergelijk beginsel zou leiden. Iedere objectieve
waarneming kan gelukkig uitwijzen, dat men deze opvatting vrijwel nergens
huldigt, zelfs niet wanneer men de onderneming niet een sociaal-economische
doch slechts een economische doelstelling toeschrijft. Juist de functionaliteit
binnen het steeds gecompliceerder samenwerkingsverband van de onderneining
valt niet te verwezenlijken zonder de relatieve cordialiteit welke met de nauwe
co~peratie van mensen nu eenmaal onverbrekelijk verbonden is. Teamgeest,
collegialiteit en vriendschap zijn bedrijfseconomisch belangrijk, maar daar-
mede niet uitsluitend op rationaliteit gebaseerd.

Betekent dit alles nu, dat er in onderneming en bedrijf geen belangentegen-
stellingen bestaanengeenovervloedigeconflictstof aanwezig is? Verre vandaar,
en het is de verdienste van De Moor, hierop nog eens de aandacht te hebben
gevestigd. Op de eerste plaats - en dat wordt te vaak vergeten - is het handelen
van functionarissen - of zij nu in de leiding of in de uitvoerende sectoren
zitten - nooit ideaaltypisch bepaald. Men dient zich te hoeden voor de onver-
antwoorde beeldvorming, die nu eenmaal gemakkelijk met begrippen als
ondernemer, vakbondsbestuurder, arbeider e.d. samengaat. In dat opzicht
is het goed, zich te herinneren wat wij over de virtuele actiesector volgens de
conceptie van Voigt hebben naar voren gebracht. Maar vervolgens vallen de ~
materiële en immateriële belangen van de onderneming en haar medewer-
kers meestal niet geheel samen - uiteraard niet op korte - maar zelfs ook niet
op lange termijn. En als complicerende factor komt daar nog bij, dat deze
belangen vaak geïnstitutionaliseerd worden, hetzij formeel hetzij informeel,

28. ~. G. Duchemin, `De Commissie-Verdam en de medezeggenschap', Sociaal Maandblad
Arbeid 20 (1965), p. 507.
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waardoor groepen en organisaties van ten dele dezelfde maar ten dele
ook andere doeleinden nastrevende personen zich tegenover elkaar geplaatst
zien. Dit is allemaal niets bijzonders, en men behoeft de sociologie niet te
hulp te roepen om dit alom te constateren.

Wat ligt nu meer voor de hand, zou men zeggen, dan dat de onderneming
als typische doelgemeenschap de organen creëert, waarin deze tegengestelde
belangen tot op zekere hoogte kunnen worden geïntegreerd. Neen, zeg De
Moor: `de belangenbehartiging kan niet aan gemeenschapsorganen worden
overgedragen'. De vraag is nu slechts, wat men onder `overdragen' verstaat:
bedoelt men daarmede, dat alle constituenten hun problemen bij de centrale
instantie deponeren en er nu verder maar het zwijgen toe doen, akkoord.
Maar dit is de zin niet van de gemeenschapsorganen, die, zo al niet paritair,
toch vrijwel steeds bipolair zijn samengesteld: zij zijn, uiteraard, organen, die
gecreëerd zijn, om de tegenstellingen eerst tot uiting te laten komen, en daar-
na - in de mate van het mogelijke - te integreren.

En nu zijn er twee redenen, waarom ze niet zouden functioneren: ofwel
omdat - hoe dan ook - de tegenstellingen niet op tafel komen, ofwel omdat
de gemeenschapsorganen het vermogen missen, deze tegenstellingen te over-
bruggen. Maar de redenen van hun mislukking kan nimmer gelegen zijn in het
feit, dat zij organen zijn van de gemeenschap.

Deze beschouwingen zijn, naar wij hopen, niet geheel van praktisch belang
ontbloot. Albeda signaleert immers ten aanzien van de medezeggenschap in
de onderneming als `het meest principiële verschilpunt in de discussie' de vraag:
`Moet gestreeft worden naar participatie van de werknemers in het onder-
nemingsbeleid, wat kan resulteren in een zekere mate van integratie van de
werknemer in de onderneming, - óf moet binnen de bestaande structuur ge-
streeft worden naar een effectieve oppositie en een versterking van de positie
van de werknemer tegenover de bedrijfsleiding'? En hij merkt op, dat men
`in Nederland ... op twee gedachten (hinkt)', al neigt de vakbeweging naar
zijn mening tot de eerste.29 Wij zullen straks nog gelegenheid hebben, op deze
hoogst actuele kwestie nader in te gaan.

Ten besluite van deze algemene opmerkingen lijkt het nuttig, een standpunt
te bepalen met betrekkkng tot een welhaast onuitroeibare en steeds veelvul-
diger voorkomende onzorgvuldigheid in het gebruik van de terminologie met
betrekking tot de medezeggenschap; een onzorgvuldigheid, welke vele dis-
cussie's volkomen in algemene vaagheden dreigt te doen verzanden. Wij
doelen hierbij niet op de door ons eerder besproken essentieel verschillende-

29. W. Albeda, `De discussie rond de medezeggenschap in Nederland, Een kroniek', Wending
januari 1966, p. 778. Vgl. ook: H. Wallmburg,`De medezeggenschap in een ideologische impasse',
Socialisme en Democratie 22 (1965), pp. 101 e.v. Teneinde enig idee te krijgen, waarop een
ad absurdum doorgevoerde antithesegedachte kan uitlopen, leze men het door W. Tops ge-
schreven, en door hemzelf als `gedachtenspinsel' aangeduide artikel: `De democratisering van
het bedrijfsleven', Socialisme en Democratie 22 (1965), pp. 548 e.v.
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inhouden van het woord medezeggenschapso, maar op termen als `topover-
leg', `werkoverleg' e.d., die te pas en te onpas in het kader van de discussies
over de medezeggenschap worden gehanteerd.

Enkele voorbeelden mogen onze bedoeling verduidelijken. In een artikel
over `Ondernemingsstructuur, gezag en medezeggenschap' heeft I~land enige
tijd geleden een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van medezeggen-
schap :` 1. Medezeggenschap in de eigen werksituatie; het werkoverleg. 2. Mede-
zeggenschap in het geheel der onderneming en het algemeen belang; het
aertegenwoordigend oaerleg'. De eerste vorm van overleg strekt in zijn visie tot
bevrediging van de fundamentele menselijke behoefte aan mondigheid; de
tweede tot bevrediging van de behoefte aan rechtszekerheid. `Het is niet al-
tijd mogelijk', zegt de schrijver, `de twee vormen van overleg scherp te onder-
scheiden. Het werkoverleg bij bedrijfscommissies bijv. sluit naar vorm en in-
houd nauw aan bij het vertegenwoordigend overleg in de ondernemingsraad.
Er is echter wel een duidelijk onderscheid te maken tussen het overleg binnen
en buiten de onderneming: binnen de onderneming moet het vertegenwoor-
digend overleg allereerst de mondigheidspositie bewaken. Daarnaast moet
er overleg zijn over sociale en economische aangelegenheden die voor bedrijf
en werkgever van belang zijn. Buiten de onderneming moet er overleg over
deze onderwerpen zijn voor zover zij de belangen van de afzonderlijke onder-
neming overstijgen en voor zover het algemeen belang dit eist'.31

Er is niet zoveel deskundigheid voor nodig om te constateren, hoe hier de
meest verschillende zaken op één hoop worden geveegd: onvoldoende duide-
lijk wordt, of het werkoverleg plaats vindt met individuele medewerkers of
met groepen daarvan; vertegenwoordigend overleg in de ondernemingsraad
heeft in de huidige juridische situatie vrijwel niets met rechtszekerheid te
maken; het fundamentele verschil tussen het formeel niet eens `vertegen-
woordigend' overleg in de ondernemingsraad, en het overleg in de bedrijfstak
(`buiten de onderneming') komt nergens uit de verf.

Zodanige verwijten kan men Philipsen niet maken, als hij het werkoverleg,
`d.w.z. het directe overleg tussen ondergeschikten en hun chef over het werk
en de werkomstandigheden' laat vallen onder de door Lammers gegeven, en door
hem zelf gevolgde definitie van medezeggenschap `als het geheel van weder-
zijds als legitiem erkende vormen van overleg, waarbij beïnvloeding van boven
door ondergeschikten plaats vindt', hoewel het merkwaardig mag heten, dat
de titel van de daaraan gewijde publikatie luidt `Medezeggenschap en Overleg
in het Bedrijf'.32 Hier dreigt een ander gevaar, nl. dat laatstgenoemde over-
wegend sociologisch georiënteerde definitie weinig aanknopingspunten biedt
voor een onderscheid in de rechtsgevolgen der medezeggenschapsvormen,

30. Zie hoofdstuk I.
~ 31. 3. C. M. Ij'laed, `Ondernemingsstructuur, gezag en medezeggenschap', Intermediair 8 april

1966.
32. H. Philipsen, `Medezeggenschap in de vorm van werkoverleg', in: C. ,]. Lammers e.a., Mede-
zeggenschap en overleg in het bedrijf, Utrecht~Antwerpen, p. 91.

i
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een onderscheid dat - hoewel op de eerste plaats van juridische aard - toch
ook in de dagelijkse praktijk niet van alle belang is ontbloot.

Baainck en Van der poes de Willebois preferen een drievoudige indeling.
Eerstgenoemde spreekt van :

1. medezeggenschap in het vlak van het individu t.o.v. de werkomstan-
digheden;

2. medezeggenschap in het vlak van de groep t.o.v, de onderneming;
3. medezeggenschap in het vlak van de onderneming t.o.v. de maatschap-

Pij ~
Laatstgenoemde onderscheidt ruwweg drie niveaus waar het probleem van

de medezeggenschap `zich op een voor elk niveau specifieke wijze voordoet,
nl. het niveau van de werksituatie in de afdeling, het niveau van het bedrijf
(op welk niveau de ondernemingsraad gewoonlijk opereert) en het niveau
van de structuur van de onderneming'~ Ook hier ontwaart men, bij alle over-
eenkomst, bepaalde verschilpunten, waarbij het opvalt, dat de formulering van
Van der poes de Willebois iets strakker en inzichtelijker is dan die van Baainck.
Dit behoeft overigens geen verwondering te wekken, daar de woordkeuze van
de laatste ontleend is aan een vermoedelijk niet door hem zelf geredigeerde
weergave van zijn mondeling betoog.

Het heeft, naar onze mening, weinig zin om nog meer voorbeelden aan te
halen, teneinde de bestaande variatie, om niet te zeggen verwarring, in de
terminologie met betrekking tot bepaalde vormen van medezeggenschap te
illustreren. Deze zijn, voor wie zulks interesseert, in overvloed aan te tref-
fen.35 Liever willen wij ons aansluiten bij de door Van der poes de Willebois
gevolgde indeling, en daarbij ondubbelzinnig vaststellen, dat wij ons bij de
voortzetting van onze beschouwingen niet zullen bezighouden met de mede-
zeggenschap op het niveau van de werksituatie, maar slechts met die op het
niveau van het bedrijf en van de structuur van de onderneming. De laatste
zal ons vooral interesseren met betrekking tot de werknemerscommissaris;
de eerste overwegend met betrekking tot de ondernemingsraad. Deze werkwijze
houdt, uiteraard, geen enkele discriminatie in ten aanzien van de eerderge-
noemde, naar onze mening oneigenlijke vorm van medezeggenschap op het
niveau van de werksituatie. Terecht immers toont Van Dooren zich `enigszins

33. ,~. G. Baainck, `Zo kan het hoger personeel de medezeggenschap in een onderneming be-
vorderen', Lijn en Staf november 1965.
34. ,~. L. ,~. M. aan der poes de Willebois, `Herkomst en tendens van de vraag naar medezeggen-
schap der werknemers in de onderneming. Een industrieel-sociologische probleemstelling',
Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen 8(1965), p. 74.
35. Zo werkt Bergsma met het begrip `participatie' in tegenstelling tot dat van `medezeggen-
schap', zie S. Bergsma, De vermaatschappelijking van de onderneming, Deventer (1965),p. 206;
spreekt Kleerekoper van `delegatie van initiatiefdie de uitvoerder op het terrein van zijn speciale
deskundigheid en bekwaamheid vrij laat', zie S. Kleerekopes, `De `medezeggenschap' in het
rapport-Verdam', Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen 7(1965),
p. 239; en Steenkamp van `democratisering in het werkmilieu'. P. Steenkamp, `Democratisering
van de gezagsverhoudingen in de onderneming', in:, M. G. Plat[cl e.a., De arbeidende Mens
in de toekomst, Utrecht (1964), p. 36.
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bevreesd, dat wanneer de ontwikkeling van het meer direkte ervaren van het
medewerkersschap achterblijft bij de ontwikkeling van het weten van (meer in
juridische zin) als medewerkers vertegenwoordigd te zijn, de steigerbouw wel
eens te ver op de groei van het huis zou kunnen uitlopen'.38 Maar een bespre-
king van dit facet valt enigszins buiten het raam van deze studie, die immers
voornamelijk de juridisch gefundeerde medezeggenschapsituatie tot voor-
werp heeft.

2. De werknemerscommissaris

Géén voorstellen van de commissie-Verdam hebben zulke felle discussies uit-
gelokt als die, welke betrekking hebben op de structuur van de onderneming,
met name wat betreft het commissariaat van de naamloze vennootschap.

De hoofdlijnen van dit ontwerp zijn - in de bewoordingen van het rapport -
de volgende:

`a. voorgesteld wordt een formulering van de taak van commissarissen,
zijnde die van het houden van toezicht op het beleid en het geven van advies.
Voorts wordt een richtlijn gegeven omtrent de wijze waarop de commissaris-
sen hun taak hebben te vervullen, namelijk binnen het raam van het algemeen
belang, ten behoeve van het geheel van de belangen der vennootschap en
de met haar verbonden onderneming ....

b. Met betrekking tot de N.V.'s, welker aandelen ter beurze zijn genoteerd
(alsmede de besloten N.V.'s die daarmede in concernverband staan) wordt
voorgesteld, de werknemers de bevoegdheid te geven ten minste één commis-
saris of, indien de raad van commissarissen uit meer dan vijf personen bestaat,
ten minste twee commissarissen te benoemen, onder zekere waarborgen ter
verzekering van een goede harmonie ....

c. In het ontwerp worden aan de aldus samengestelde raden van commis-
sarissen ruime bevoegdheden toegekend, en wel die van benoeming van be-
stuurders, goedkeuring van de jaarrekening, aandeelhouders en werknemers
gehoord, en (mede) beslissende invloed op het nemen van besluiten die voor
de N.V. en haar onderneming van ingrijpende betekenis zijn'37

Men kan alle begrip hebben voor het feit, dat de commissie-Verdam ge-

meend heeft, het project `werknemerscommissaris', genoemd in punt b,

te koppelen aan hetproject`herzieningvan de bevoegdheden van de Raad van
Commissarissen', genoemd in de punten a en c, en toch betreuren, dat deze
koppeling heeft plaatsgevonden. Naar onze mening ware het in menig op-
zicht beter geweest, wanneer beide projecten afzonderlijk waren behandeld,

hetgeen minstens evenzeer in de rede had gelegen. Men kan zich immers

goed voorstellen, dat men aanleiding zou vinden de positie van de Raad van

36. F. uan Dooren, `De verhouding van personeel tot leiding', De Naamloze Vennootschap april~
mei 1965, p. 3.
37. Rapport-Verdam, p. 98.
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Commissarissen drastisch te wijzigen, zonder dat daarmede de introductie
van een werknemerscommissariaat gepaard zou gaan. Ook ware het denk-
baar geweest, dit werknemerscommissariaat te bepleiten, zonder dat men
daartoe de bestaande bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zou
willen wijzigen. Bij de thans gevolgde methode kan het wel niet anders, of de
argumenten van vóór- en tegenstanders lopen, ten aanzien van genoemde twee
projecten, herhaaldelijk door elkaar heen, hetgeen weinig bevorderlijk is
voor een zinvolle discussie.SB

Het zal wel duidelijk zijn, dat wij ons binnen het raam van deze paragraaf
niet uitvoerig met het competentievraagstuk van de Raad van Commissarissen
kunnen bezig houden. De motieven, die in dit verband pro en contra een wij-
ziging in de huidige positie van de commissarissen worden aangevoerd, be-
hoeven op zichzelf de w.erknemersmedezeggenschap niet te regarderen, ook
al vindt in feite dikwijls een vermenging plaats. Uiteraard kan niet worden
ontkend, dat er bij eventuele introductie van een werknemerscommissariaat
een hemelsbreed verschil bestaat in het belang hiervan bij de huidige of bij
de voorgestelde bevoegdheidssituatie van commissarissen. Gemakshalve zullen
wij er bij de verdere bespreking van het instituut van de werknemerscommis-
saris van uitgaan, dat dit is opgezet volgens het stramien van een commissa-
riaat `nieuwe stijl'. Aangezien dit laatste, in tegenstelling tot het bestaande com-
missariaat, belangrijke overeenkomsten vertoont met de Duitse Aufsichtsrat,
wordt een vergelijking van het voorgestelde werknemerscommissariaat met
de Duitse wetgeving en praktijk ten aanzien van deze materie veel zinvoller. ~

Besteden wij thans enige aandacht aan enkele standpunten, die in het rapport-
Verdam vóór en tegen de werknemerscommissaris worden ingenomen. De
befaamde `kleinst mogelijke meerderheid' van de commissie-Verdam stelt
zich met betrekking hiertoe lijnrecht op tegenover de grootst mogelijke min-
derheid daarvan, en zouden we aan een suggestie van Maeyer gehoor moeten
geven, dan mogen we daarin geen tegenstelling zien tussen typische expo-
nenten van de factor arbeid en van de factor kapitaal, maar wel tussen lieden
met een idealistische visie en mensen met een realistische zienswijzeaa~
hetgeen velen nauwelijks minder bedenkelijk zal voorkomen.

De `idealisten', om ze dan toch maar zo te noemen, constateren - weliswaar
op grond van een soms wat al te zeer op beweringen berustende en onvoldoend
strakke argumentatie - dat `de wijziging in de te vervullen arbeidsfuncties. ..
tot het inzicht (heeft) geleid, dat de werknemer als mede-werker meer erken-
ning toekomt'. Tevens stellen zij vast, dat er sprake is `van een situatie, waarin

38. In de geschetste situatie moet bovendien worden betwijfeld, of de verhouding negen-zeven
ten aanzien van de standpunten met betrekking tot de gehele structuurwijziging (vergroting
van de bevoegdheid van commissarissen, en gelijktijdige instelling van een werknemers-
commissariaat) niet geheel anders zou zijn geweest met betrekking tot deze beide componenten
afzonderlijk. Vgl. ook de - na het opstellen van deze studie verschenen - brochure van de
Prof. mr. B. M. Teldersstichting: Verbroken evenwicht, 's-Gravenhage 1966, inzonderheid p. 4.
39. j'. M. M. Maeyer, `De structuur van de N.V. uit het gezichtspunt van een jurist', De Naam-
loze Vennootschap april~mei 1965, pp. 15 e.v.
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van het meedragen van verantwoordelijkheid door de werknemer nog nauwe-
lijks kan worden gesproken'. `In deze discrepantie', zo zeggen zij, `ligt een bron
van voortdurende toenemende spanning tussen een geleidelijk zich wijzigende
distributie van verantwoordelijkheid en zeggenschap in de interne organi-
satie van de onderneming enerzijds en anderzijds de structuur van de vennoot-
schap, waarin de zeggenschap uitsluitend bij bestuur en kapitaalverschafTers
berust.' Even later wordt geconstateerd, dat de leiding in de moderne onder-
neming in de regel in hoge mate autonoom is, en dat de aandeelhouders zich
niet bemoeien met de dagelijkse gang van zaken, waarop de merkwaar-
dige uitlating volgt: `Onder deze omstandigheden past het niet zonder meer
zo grote bevoegdheden eenzijdig de aandeelhouders in handen te geven'.
Op dat moment herinnert de lezer zich, dat zojuist is verklaard dat in de hui-
dige situatie `de zeggenschap uitsluitend bij bestuur en kapitaalverschaffers
berust'.ao

Hoe het ook zij :`De bestaande, eenzijdige structuur van de vennootschap
moet mede als een oorzaak worden gezien van het gebleven wantrouwen tussen
de werknemers enerzijds en de leiding en de kapitaalverschafFers der onder-
neming anderzijds'. Om deze eenzijdige structuur te doorbreken, willen de
voorstanders de leiding maken tot `de werkelijke middenfiguur tussen de werk-
nemer en de kapitaalverschafl'ers', waarbij deze `tegenover beide componen-
ten. .. een verantwoordingsplicht (heeft), zowel over de wijze van aanwenden
van het kapitaal, als, niet minder, over de wijze van leiding geven aan de ge-
zamenlijke arbeid'.al Deze premissen leiden dan niet, zoals men toch logi-
scherwijze zou veronderstellen, tot het voorstel, om bijvoorbeeld als `orgaan
dat naar zijn aard wel kan voldoen aan de behoefte aan doorlopende verant-
woording omtrent het bestuursbeleid'42 een Raad van Commissarissen aan
te wijzen, die paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van arbeid en
kapitaal, maar slechts tot de gedachte, om bij de akte van oprichting aan de
werknemers de bevoegdheid te verlenen `tenminste één commissaris, of, indien
de raad van commissarissen uit meer dan vijf personen bestaat, tenminste twee
commissarissen te benoemen'.a3

Deze naar onze en veler mening verre van sluitende en onvoldoend gead-
strueerde redenering wekt herinneringen aan de aloude zegswijze van de berg,
die een muis baart. Maar vele lieden zijn nu eenmaal allergisch voor muizen
en maken van zo'n dier, nog eerder dan van de traditionele mug, gemakkelijk
een olifant, al dan niet met de bijbehorende porseleinwinkel. Dit is het, wat

40. Rapport-Verdam, p. 23. Slagter zegt in dit verband: `. .. de klacht, dat aandeelhouders-
vergaderingen vaak weinig betekenis hebben wordt omgezet in het desideratum, dat aandeel-
houdersvergaderingen weinig betekenis moetcrt hebben; niet de aandeelhouder moet worden
beschermd tegen de almacht van de ondernemersleiding (bedoeld is wel: de ondernemings-
leiding, Schr.) maarde positie van de leiding mcet worden versterkt ten koste van de aandeel-
houders ...'. W. ,]. Slagter, `Representatie en representativiteit', Tijdschrift voor Vennoot-
schappen, Verenigingen en Stichtingen 7(1965), p. 260.
41. Rapport-Verdam, p. 24.
42. Rapport-Verdam, p. 25.
43. Rapport-Verdam, pp. 98 en 117.
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klaarblijkelijk de tot de minderheid behorende leden van de commissie-
Verdam, ondanks het feit dat zij door Maeyer zo complimenteus bij de soliede
groep der `realisten' zijn ingedeeld, gedaan hebben, althans waar hun be-
zwaren zich richten tegen het werknemerscommissariaat.

`In zoverre op het gebied van het bedrijfsleven kan worden gesproken van
een gebrek aan vertrouwen betreft dit niet de verhouding tussen `arbeid' en
`kapitaal', doch is er een gebrek aan vertrouwen tussen `uitvoerende arbeid'
en `management", zeggen zij. En zij delen geenszins de verwachting `dat op-
neming van representanten van de werknemers in de Raden van Commissa-
rissen in staat zal zijn het gesignaleerde gebrek aan vertrouwen weg te nemen'.
Dit geeft - en als `realisten' mogen zij dit zeggen -`blijk van een weinig re-
alistische kijk op de onderneming als gecompliceerde samenleving van arbei-
dende mensen'. En nu zij toch eenmaal bezig zijn dit epitheton te verdienen,
weerhoudt niets hen om van mening te zijn, dat `de stelling van de voorstan-
ders van structuurverandering, dat de door hen voorgestelde hervormingen
aan de homogeniteit in de top van de onderneming geen afbreuk zullen doen,
van weinig werkelijkheidszin' getuigt. Het is immers `duidelijk, dat zij die
hun benoeming danken aan de uitverkiezing door de werknemers (meer in
het bijzonder door de representanten van de `uitvoerende arbeid') door deze
`sociologische realiteit' in een positie worden gedrongen van belangenver-
tegenwoordigers, een positie die ... voor een krachtig bestuur van de onder-
neming ondoelmatig en zelfs gevaarlijk moet worden genoemd'.

Daarnaast dreigt naar hun mening nog een ander risico. Ongetwijfeld te-
gen de achtergrond van de - helaas onuitgesproken - stelling, dat de bestaan-
de Raden van Commissarissen uitmunten door strikte zakelijkheid in de be-
sprekingen, `vrezen deze leden, dat de Raden van Commissarissen door een
dergelijke ontwikkeling colleges zullen worden, waarin breedvoerige discus-
sies, zoals in politieke organen onvermijdelijk zijn, zullen plaats vinden'.`~

Het is sympathiek te bemerken, dat men aldus zelfs in de hoogste toppen
van het ondernemingsgebeuren aan de produktiviteit aandacht wil doen
besteden en nodeloze prietpraat wenst af te remmen. Men mag ook wel
niet anders verwachten van mensen, die de onderneming `zien als een in wezen
economische doelorganisatie, die primair is gericht - door middel van het
winststreven - op het leveren van een zo groot mogelijke bijdrage tot het maat-
schappelijk produkt', waarbij het sociale aspect slechts een belangrijk neven-
aspect is, dat weer `deel uit (maakt) van het verdelingsaspect in ruimere zin',
omvattend `de verdeling van het bruto-ondernemingsresultaat over alle bij
de onderneming betrokkenen, inclusief de onderneming zelf'.

Het zou niet eerlijk zijn, de minderheid van de commissie-Verdam hiermede
een asociale mentaliteit te verwijten. Uitdrukkelijk stelt zij, dat de onderneming
als economische doelorganisatie moet worden geplaatst `naast een der belang-
rijkste sociale doelorganisaties: de arbeidersvakvereniging'. Bij nader inzien

44. Rapport-Verdam, p. 28.
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blijkt deze vakvereniging echter met een hoofdzakelijk economische taak te
worden belast: `Deze laatste heeft ... in wezen tot doel een zo groot mogelijk
deel van het maatschappelijk produkt aan een der produktiefaktoren toege-
wezen te krijgen. Terwijl een economische doelorganisatie zich in wezen richt
op de produktie van materiële waarden beoogt de sociale doelorganisatie in
wezen de verdeling daarvan'.45 Dat aan de vakorganisatie nog enkele neven-
aspecten worden toegekend, op grond waarvan zij `haar leden meer biedt dan
alleen materiële belangenbehartiging4ó doet geerr afbreuk aan het feit, dat in
de opvatting van de minderheid der commissie deze materiële belangen op
alle gebieden van het ondernemingsgebeuren een vrijwel exclusieve rol
spelen.

Het is onmogelijk, op grond van dit betoog het instituut van de werknemers-
commissaris af te wijzen. Integendeel, geen vakvereniging zou een betere fun-
dering kunnen wensen van de stelling, dat zij in de top van de onderneming
aanwezig dient te zijn als een `countervailing power', teneinde een rechtvaar-
dige verdeling van de geproduceerde materiële waarden over de `produktie-
faktoren' - een onjuiste benaming overigens - te realiseren. Zeer verstandig
beroepen de minderheidsleden van de commissie-Verdam zich bij de afwijzing
van het werknemerscommissariaat dan ook niet op deze redenering. Neen,
zij spreken slechts als hun oordeel uit `dat noch een realistische analyse van de
werkelijkheid van het hedendaagse ondernemingsgebeuren in ons land noch
ook de in het buitenland opgedane ervaringen met het instituut der arbeiders-
commissarissen een bevestigend antwoord wettigen op de vraag, ofde moderne
onderneming door vertegenwoordiging van de w~erknemers in de Raad van
Commissarissen als economische doelorganisatie beter zal gaan functio-
neren'.47

Dit is, dunkt ons, na alle betogen die aan deze uitspraak zijn voorafgegaan
een bijzonder gematigd standpunt. De commissie had tot taak `een onderzoek
in te stellen naar de vraag of de rechtsvorm van de onderneming herziening
behoeft'48, en niet om maatregelen te ontwerpen om tot een betere functio-
nering van deze onderneming als economische doelorganisatie te komen.
Nu niet ééns wordt gesteld, laat staan bewezen, dat de invoering van het in-
stituut van de werknemerscommissaris voor de ondernemingseconomie tot
ongunstige gevolgen leidt, kan zeker volgens de eenzijdig economische ziens-
wijze van de minderheid bezwaarlijk van een werkelijke afwijzing worden
gesproken.

Na deze globale oriëntatie met betrekking tot de opvattingen van de vóór-
en tegenstanders van het werknemerscommissariaat binnen de commissie-
Verdam dienen wij ons af te vragen, hoe men dit in het licht van de Duitse

45. Rapport-Verdam, p. 29.
46. Rapport-Verdam, p. 30.
47. Rapport-Verdam, p. 31.
48. Installatierede van de Minister van Justitie, Rapport-Verdam, p. 2.
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wetgeving en ervaringen zou moeten beoordelen. Daartoe is het op de eerste

plaats noodzakelijk, in aanvulling op onze vroegere beschouwingen, enkele

juridische aspecten van de verschillende regelingen met elkaar te vergelijken.
Volgens het `Voorontwerp van een wet tot wijziging van het Wetboek van

Koophandel enz.' van de commissie-Verdam wordt artikel 50 van deze wet

als volgt gelezen :`De akte van oprichting bepaalt, of er een of ineer commis-

sarissen zullen zijn. De commissarissen hebben tot taak toezicht te houden op

het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennoot-

schap en in de onderneming, die door de vennootschap wordt gedreven. Zij

staan het bestuur met raad ter zijde ... De commissarissen vervullen,
binnen het raam van het algemeen belang, hun taak ten behoeve van het ge-

heel der belangen van de vennootschap en van de met haar verbonden onder-

neming'.49 Hierbij moet worden opgemerkt, dat de aanhef van het nieuw voor-

gestelde artikel 50g, globaal van toepassing op de N.V.'s welker aandelen ter

beurze zijn genoteerd, luidt: `De akte van oprichting bepaalt dat er een of ineer

commissarissen zullen zijn.' Artikel 50h zegt: `De commissarissen zijn, met

uitsluiting van andere organen der vennootschap, bevoegd tot benoeming

van de bestuurders, voor zover deze niet bij akte van oprichting is geschied.

De keuze van bestuurders kan niet worden beperkt door enige bindende voor-

dracht'.50 Artikel 50k bepaalt o.a.: `De akte van oprichting verleent aan de

werknemers de bevoegdheid ten minste één commissaris, of indien de raad

van commissarissen uit meer dan vijf personen bestaat, ten minste twee com-

missarissen te benoemen'.51
Het is belangwekkend, naast bovengenoemde teksten enkele zinsneden te

plaatsen uit de Duitse wetgeving, uiteraard zonder daaraan een gedetailleerde

bespreking te wijden. Zo luidt ~ 95 van het nieuwe Aktiengesetz: `Der Auf-

sichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Satzung kann eine bestimmte

háhere Zahl festsetzen. Die Zahl muss durch drei teilbar sein'. ~ 96 bepaalt:

`a) Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen: bei Gesellschaften, fur die ~ 76 Abs.

1 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktio-

n~.re und Arbeitnehmer; bei Gesellschaften, fur die das Mitbestimmungsge-

setz gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktion~re und der Arbeitnehmer

und aus weiteren Mitgliedern; bei Gesellschaften, fur die die ~~ 5 bis 13 des
Mitbestimmungserg5nzungsgesetzes gelten, aus Aufsichtsratsmitgliedern der

Aktion~re und der Arbeitnehmer und aus einem weiteren Mitglied; bei den

ubrigen Gesellschaften nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktion~re'.
Ook in Duitsland benoemt de Aufsichtsrat de bestuurders, echter voor ten

hoogste vijf jaar: `Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf háchstens

funf Jahre. Eine wiederholte Bestellung oder Verl~ngerung der Amtszeit,

jeweils fur hóchstens funfJahre, ist zulá.ssig'.52 De overige bevoegdheden ver-

49. Rapport-Verdam, p. 115.
50. Rapport-Verdam, p. 116.
51. Rapport-Verdam, p. 117.
52. AktG. 1965, ~ 84. Zie ook hoofdstuk III, passim.
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tonen in grote trekken een zekere overeenkomst met die, neergelegd in het
voorontwerp-Verdam: `(1) Der Aufsichtsrat hat die Gesch~ftsfuhrung zu
iiberwachen. (2) Der Aufsichtsrat kann die Biicher und Schriften der Ge-
sellschaft sowie die Vermógensgegenst~.nde ... einsehen und prufen'.~

Terwijl de commissie-Verdam ten aanzien van een verplichte invoering
van de werknemerscommissaris niet verder gaat dan de open N.V.'s, geldt
- zoals wij trouwens in het derde hoofdstuk reeds gezien hebben - dit voor-
schrift in Duitsland voor veel meer ondernemingen. ~ 76 van het BVG bepaalt
immers :`Der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft oder einer Komman-
ditgesellschaft auf Aktien muss zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitneh-
mer bestehen', en ~ 77 schrijft dit ook voor ten aanzien van de G.m.b.H.'s,
de `bergrechtliche Gewerkschaften' met recntspersoonlijkheid, bepaalde
verzekeringsinstellingen, alsmede `Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten', voor zover deze meer dan vijfhonderd werknemers tellen. Behalve de
zgn. `Tendenzbetriebe' zijn slechts de AG's en KGA's, die als familie-onder-
nemingen kunnen worden aangemerkt en minder dan vijfhonderd personeels-
leden in dienst hebben, alsmede overheidsbedrijven en zeescheepvaart- en
luchtvaartbedrijven van de bepalingen van het BVG gedispenseerd. Voor de
Montanindustrie zijn, zoals wij bij herhaling vermeld hebben, nog veel ver-
dergaande bepalingen op vrijwel alle daartoe behorende ondernemingen van
toepassing.ó4

Het Nederlandse ontwerp voorziet in de aanstelling van tenminste één werk-
nemerscommissaris tegenover ten hoogste vier aandeelhouderscommissarissen,
of van tenminste twee werknemerscommissarissen tegenover tenminste vier aan-

deelhouderscommissarissen. Wie naar een minimale invloed van de werkne-

merscommissaris streeft, dient derhalve vijf of tien commissarissen in totaal te

hebben, waarbij aan de werknemers 20o~o van de zetels toevalt, ofwel meer dan

tien commissarissen, waarbij dit percentage geringer wordt. Bij zes tot en met

negen commissarissen ontstaat - in deze visie althans - een ongunstiger ver-

houding. De commissie-Verdam heeft het klaarblijkelijk niet aangedurfd, over-

eenkomstig het Duitse voorbeeld het verplichte aantal werknemerscommissa-

rissen in een percentage uit te drukken, zoals het BVG doet~, of voor ieder

totaal een aantal vertegenwoordigers van werknemers en aandeelhouders te
noemen, zoals in het MBG het geval is.56 Wellicht is deze aarzeling ingegevc~~
door het verlangen, ook een zekere vrijwilligheid mogelijk te maken, doch da~. ~

had men helemaal niets moeten willen voorschrijven. In de bestaande ontwerl,-

tekst hinkt men op twee gedachten en staat de deur voor allerlei gemanoevreer

wagenwijd open.
Opvallend is het verschil in benadering tussen het voorontwerp-Verdam

en het Duitse BVG ten aanzien van de afkomst der werknemerscommis-

53. AktG. ~ 111.
54. BVG ~ 81, ~ 76 sub 6, alsmede ~ 88; MBG ~ 1 sub 2.
55. BVG ~ 76 sub 1. `zu einem Drittel'.
56.MBG~4en~9.
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sarissen en de wijze waarop hun verkiezing plaatsvindt. Volgens het Neder-
landse voorstel `kunnen niet tot commissaris worden benoemd: a) zij die in
dienst van de vennootschap zijn; b) zij die, anders dan als bestuurder, in dienst
zijn van een metdeze verbonden genootschap; c) de bestuurders van de werk-
nemersorganisatie, waarbij de onder a) en b) bedoelde personen kunnen zijn
aangesloten'.b' Met betrekking tot de verkiezingen wordt bepaald: `De onder-
nemingsraad regelt bij reglement de inrichting van de verkiezingen ...
De werknemers kunnen op de wijze als in het reglement is bepaald, besluiten
de uitoefening van de hun ... toegekende bevoegdheid (tot het benoemen van
één of ineer commissarissen, Schr.) op te dragen aan de ondernemingsraad'.5a
`Het verkiezingsreglement bepaalt, aan wie de bevoegdheid tot het opstellen
van een voordracht toekomt. Op verzoek van degenen die tot het opstellen
van een zodanige voordracht bevoegd zijn, zal de Sociaal Economische Raad
aanbevelingen voor de voordracht opmaken. De lijst van kandidaten die op
de voordracht voorkomen, wordt aan de Sociaal Economische Raad voorge-
legd; verkiesbaar zijn de kandidaten die door de Raad zijn aanbevolen en
degenen tegen wie de Raad binnen vier weken na verzending van de lijst geen
bezwaar heeft gemaakt'.b9 Ten aanzien hiervan merkt Slagter terecht op:
`Uit het samenstelsel dezer bepalingen volgt zonder meer, dat aan de centrale
werknemersorganisaties een grote invloed zal toekomen bij de benoeming van
werknemerscommissarissen; de werknemers, die niet georganiseerd zijn, en de
werknemers, die lid zijn van een bond, die niet is aangesloten bij een van de
drie centrale werknemersorganisaties zullen niet in de raad van commissa-
rissen vertegenwoordigd zijn; de aldus benoemde werknemerscommissaris zal
lang niet altijd representatief zijn voor de werknemers in de betrokken onder-
neming'.~

De Duitse regelingen tonen belangrijke verschillen hiermee. Op de eerste
plaats geeft het BVG de voorkeur aan werknemers, die tot een bedrijf van de
onderneming behoren. `Ist ein Vertreter der Arbeitnehmer zu w~hlen, so
muss dieser in einem Betrieb des Unternehmens als Arbeitnehmer bescháf-
tigt sein. Sind zwei oder mehr Vertreter der Arbeitnehmer zu w~hlen, so
mussen sich unter diesen mindestens zwei Arbeitnehmer aus den Betrieben des
Unternehmens, darunter ein Arbeiter und ein Angestellter befinden'.81 Er
is geen enkel voorschrift, dat deze vertegenwoordiger lid van een erkende
vakorganisatie zou moeten zijn. Ook vindt de verkiezing rechtstreeks plaats:
`Die Vertreter der Arbeitnehmer werden in allgemeiner, geheimer, gleicher
und unmittelbarer Wahl von allen ... wahlberechtigten Arbeitnehmern der
Betriebe ... gew~hlt ..'.82 Ten aanzien van de opstelling van de kandidaten-

57. Rapport-Verdam, p. 118.
58. Rapport-Verdam, p. 117.
59. Rapport-Verdam, p. I18.
60. W. ,~. Slagter, `Representatie en representativiteit', Tijdschrift voor Vennootschappen,
Verenigingen en Stichtingen 7(1965), p. 261.
61.BVG,~76sub2.
62. Ibidem.
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lijsten is voor de vakorganisaties geen enkele taak weggelegd: de officiële
`Wahlordnttng' voorziet slechts in een bekendmaking `dass die Wahlberech-
tigten und der Betriebsrat vor Ablauf von zwólf Arbeitstagen seit dem Er-
lass des Wahlausschreibens Wahlvorschl~ge einreichen kónnen ..'.83

In de Montanindustrie nemen, zoals wij zagen, de vakorganisaties bij de
verkiezingen een veel sterkere positie in; slechts de zgn. `w-eitere Mitglieder'
vallen onder soortgelijke beperkingen, als die welke de commissie-Verdam
stelt aan het werknemerslidmaatschap van de Raad van Commissarissen.~
Voor de rest is de invloed van de vakorganisaties onmiskenbaar. Dit blijkt
op de eerste plaats uit de wijze van kandidaatstelling, al ontwaart men ook
daar een zekere voorkeur voor de `betriebseigene' werknemersvertegenwoor-
digers: `(1) Unter den in ~ 4 Abs. 1 Buchstabe b. bezeichneten Mitgliedern des
Aufsichtsrats mussen sich ein Arbeiter und ein Angestellter befinden, die in
einem Betriebe des Unternehmens bescháftigt sind. Diese Mitglieder werden
dem Wahlorgan durch die Betriebsr~te der Betriebe des Unternehmens nach
Beratung mit den in den Betrieben des Unternehemens vertretenen Gewerk-
schaften und deren Spitzenorganisationen vorgeschlagen. Zur Aufstellung
dieser Vorschl~ge bilden die Arbeitermitglieder und die Angestelltenmit-
glieder je einen Wahlkórper. Jeder Wahlk6rper w~hlt in geheimer Wahl das
auf ihn entfallende Mitglied. (2) Die nach Absatz 1. gew~hlten Personen sind
vor 4Veiterleitung der Vorschl~ge an das Wahlorgan innerhalb von zwei
W ochen nach der Wahl den Spitzenorganisationen mitzuteilen, denen die in
den Betrieben des Unternehmens vertretenen Gewerkschaften angehóren.
Jede Spitzenorganisation kann binnen zwei Wochen nach Zugang der Mit-
teilung Einspruch bei den Betriebsr~ten einlegen ...(3) Zwei der in ~ 4
Abs. 1 Buchstabe b. bezeichneten Mitglieder werden von den Spitzenorganisa-
tionen nach vorheriger Beratung mit den im Betriebe vertretenen Gewerk-
schaften und den Betriebsr~ten dem Wahlorgan vorgeschlagen.'

Hierop volgt dan een belangwekkend voorschrift, dat tot doel heeft de re-
presentatie van de minderheden in `arbeidsrechtelijke zin' te waarborgen :
`Die Spitzenorganisationen sind nach dem Verh~ltnis ihrer Vertretung in
den Betrieben vorschlagsberechtigt; sie sollen bei ihren Vorschliigen die
innerhalb der Belegschaften bestehenden Minderheiten in angemessener
Weise beriicksichtigen'.11

A1 deze bepalingen met betrekking tot de kandidaatstelling van werknemers-
leden voor de Aufsichtsrat zijn van beslissende betekenis, omdat het genoem-

63. Erste Rechtsverordnung zur Durchfiihrung des Betriebsverfassungsgesetzes (Wahlordnung),
~ 32 sub 2f.
64. MBG, ~ 4 sub 2. De betreffende wette'sst is echter veel beter geredigeerd dan in het voor-
ontwerp-Verdam. Zij sluit bijv. niet alleen de dragers van bepaalde functies uit, maar ook
degenen, die deze functies in de loop van het jaar, voorafgaande aan de verkiezingen, hebben
bekleed. Zie ook hoofdstuk III, p. 78.
65. MBG, ~ 6 sub 1, 2 en 3. Zie echter ook: G. Miiller u. R. Lehmann, Kommentar zum Mit-
bestimmungsgesetz Bergbau und Eisen, Heidelberg 1952, p. 145: `Das Gesetz iiber die an-
gemessene Berucksichtigung ist eine Soll-Vorschrift, also nicht zwingend; ein Verstoss gegen
sie 1Sst keine besonderen Folgen aus'.
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de `Wahlorgan' (het college dat volgens de `Satzung' of het `Gesellschafts-
vertrag' de leden van de Raad van Commissarissen moet kiezen) niet van de
ingediende voordracht mag afwijken: `Das Wahlorgan ist an die Vorschl~ge
der Betriebsr~te und der Spitzenorganisationen gebunden.'~ Ten aanzien
van het `weitere Mitglied' dat als werknemerslid optreedt, gelden soortge-
lijke regelingen als voor de door de vakcentrales voorgestelde leden. 67

Vergelijkt men, het geheel beschouwende, de voorstellen van de commissie-
Verdam ten aanzien van de werknemerscommissaris met de Duitse wetge-
ving op dit gebied, dan kunnen deze niet anders dan zeer gematigd genoemd
worden. Met betrekking tot de praktijk laat zich uiteraard geen vergelijking
instellen, om de eenvoudige reden, dat - afgezien van een enkele uitzondering -
van werknemerscommissarissen in Nederland nog geen sprake is. Hoe in
Duitsland de theorie en de praktijk, vooral ten aanzien van het BVG, grote
onderlinge divergenties te zien geven, hebben wij elders in deze studie genoeg-
zaam aangetoond.

Daarbij verdienen evenwel drie constateringen, naar ons voorkomt, bijzon-
dere aandacht. Op de eerste plaats het feit, dat ondanks allerlei strafbepalin-
gen in veel gevallen - vooral bij de kleinere ondernemingen - de voorschriften
van het BVG, ook met betrekking tot de vertegenwoordiging van de werk-
nemers in de Aufsichtsrat, niet worden nageleefd. Vervolgens de omstandig-
heid, dat de vakorganisaties zich verre van gelukkig voelen met de BVG-
regeling van het arbeiderscommissariaat, op grond waarvan klaarblijkelijk
in vele ondernemingen een verstandhouding en een samenspraak is ontstaan
tussen werkgever en werknemers, die ten koste gaat van de invloed die zij op
laatstgenoemden uitoefenen. En tenslotte het niet te loochenen verschijnsel,
dat de werkgevers in grote meerderheid niet alleen met de mond maar ook
metterdaad bewijzen, dat zij de opvattingen, die aan het BVG ten grondslag
liggen, tot de hunne hebben gemaakt, en dat er een toenemende tendens is,
om de medezeggenschap, ook ten aanzien van het werknemerscommissariaat,
geen dode letter te laten.~ Dat daarbij niet alleen idealistischemaar ook re-
alistische overwegingen een rol spelen, mag niet worden ontke nd. Meer dan
bij ons worden in Duitsland, zoals wij gezien hebben, de vakorganisaties door
de werkgevers als een bedreiging ervaren; een bedreiging, die men in een uit-
breiding van de Montanmitbestimmung tot andere bedrijfstakken vreest
geconcretiseerd te zien. Het is een wonderlijke zaak, te moeten vaststellen,
dat zich, mede onder de invloed van deze situatie, op semi-vrijwillige basis

66. MBG, ~ 6, sub 5.
67. MBG, ~ 6, sub 4.
68. Zie in dit verband o.a. hoofdstuk V, pp. 128 e.v. Begin juli 1966 werd door Dr. W. Eichler,
Hauptgeschí;ftsfuhrer van de Deutsche Arbeitgeberverbánde, een nieuwe documentatie van
die zijde aangekondigd met betrekking tot de vakbondseisen inzake de codeterminatie en de
ondernemingsstructuur. Bij die gelegenheid gaf hij aIs zijn mening te kennen: `Fur eine
optimale Integration der Arbeitnehmer in Wirtschaftsordnung und Betrieb sei nicht die
Einfiihrung immer neuer Institutionen ausschlaggebend, sondern dass die vorhandenen In-
stitutionen mit Geist und Leben ausgefullt wurden.' Industriekurier, 5 juli 1966: `Dokumen-
tation zur Betriebsverfassung'.
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een stuk politiek voltrekt, dat een stringente wetgeving onder andere omstan-
digheden nooit had kunnen realiseren.

In het voorwoord bij zijn publikatie over het arbeidsconflict heeft Van der Ven
erop gewezen, dat `de sociale politiek, voor zover zij een tak van wetenschap
kan worden genoemd ..., niet (is) een zelfstandige beschrijvende en ver-
klarende, maar een toegepaste wetenschap'. `Bij haar toepassingen maakt zij
gebruik van de gegevens, ontleend uit verschillende wetenschapsgebieden,
welke gegevens zij coórdineert of zelfs synthetiseert met een praktisch gericht
doel. Met de beste wil van de wereld is zij nietbij machte over het een ofander
maatschappelijk fenomeen van uit een eigen gezichtshoek licht te verspreiden.
De vraagstelling in de sociale politiek luidt nu eenmaal niet: hoe leer ik het
verschijnsel ... kennen en begrijpen? maar: hoe moet en kan ik het doelmatig
en verstandig beïnvloeden?'89

Wanneer men zich, rekening houdende met onze vroegere beschouwingen,
afvraagt, welke gedragslijn wij in Nederland dienen aan te houden met be-
trekking tot het voorgestelde werknemerscommissariaat, zal men ter beant-
woording van deze kwestie eveneens van een streven naar doelmatig en ver-
standig handelen blijk moeten geven.

Nu kan helaas niet geloochend worden, dat de situatie met betrekking tot
het geopperde werknemerscommissariaat uitermate gecompliceerd is. Wij
hebben er reeds op gewezen, hoe in het rapport-Verdam de discussie over dit
onderwerp tot op zekere hoogte wordt vertroebeld, doordat er een soort
koppelverkoop plaatsvindt van de uitbreiding van de bevoegdheid van commis-
sarissen en de introductie van de werknemerscommissaris. Een allereerste
eis zou het dus zijn, het werknemerscommissariaat `sec' tot voorwerp van be-
spreking te maken.

Maar ook dan nog blijft de problematiek ingewikkeld genoeg. Daarvoor zijn,
als wij het goed zien, twee oorzaken aanwezig. Op de eerste plaats is er een
groot verschil in de levensbeschouwelijke, of, zo men wil, ideologische uit-
gangspunten van de leden der commissie-Verdam. Dat levensbeschouwingen
en ideologieën uiteen lopen is onvermijdelijk en zelfs toe te juichen, maar men
mag wel een ernstige poging verwachten om de gemeenschappelijke elementen
daarin op te sporen, deze te onderzoeken op hun praktische consequenties en
vervolgens te komen tot een velerzijds aanvaarde `underlying philosophy'
ten behoeve van het daadwerkelijke beleid. Vervolgens echter manifesteert
zich het euvel, dat niet is getracht, overeenstemming te bereiken omtrent
de bestaande situatie, de `Ausgangslage', zoals men dat in Duitsland zo kern-
achtig uitdrukt, die zowel voor de theoretische beschouwingen als voor de
praktische maatregelen als vertrekpunt fungeert. De reden daarvan is niet
alleen gelegen in het o.a. door Wallenb:ag gesignaleerde feit, dat op de samen-
stelling van de commissie-Verdam het een en ander is aan te merken `omdat

69. F. ,J. H. M. van der Vin, Het Arbeidsconflict, Utrecht~Antwerpen 1960, p. 7.
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de sociologische bijdrage in de vorm van het aantal leden-sociologen tot nul
is gereduceerd''o, maar vooral in de omstandigheid, dat de `theoretici' in de
commissie-Verdam bijna uitsluitend juristen zijn, terwijl de `practici' nauwe-
lijks aan bod zijn gekomen." Van der Hoeven kon dan ook constateren, dat
`van een kritische confrontatie van de werkelijkheid met de links en rechts
opbloeiende voorstellen - tot verandering ... in het rapport in het geheel
geen sprake ( is)''2, en Bloembergen stelt onomwonden vast, dat `een meer
fundamenteel onderzoek naar de feitelijke situatie uitkomsten gegeven (zou)
hebben, die een onbevooroordeelde deelnemer in de discussie tot andere

conclusies zou hebben moeten leiden'.73
Het gaat natuurlijk niet aan, om de leden van de commissie-Verdam van

dit alles een verwijt te maken, en haar te `belagen' met argumenta ad ho-

minem, zoals Bloembergen dit doet in een andere publikatie, waar hij zegt:

`Het is bepaald opvallend, dat in deze commissie overheidsfiguren en figuren

uit het hoger onderwijs stellingen als urgent poneren, terwijl zij in eigen kring

deze uitgangspunten niet in praktijk kunnen brengen'.74 Het bezitten

van en het uitkomen voor een bepaalde overtuiging impliceert nl. niet, dat men

in de mogelijkheid verkeert c.q. de verplichting zou hebben, deze in geheel

ander verband, nota bene vóór het uitbrengen van het advies, te realiseren.

Bij alle onvermijdelijke tekortkomingen mag men dan ook het grootste respect

hebben voor de wijze, waarop de commissie-Verdam zich van haar uitermate
moeilijke taak heeft gekweten, mede gezien het feit, dat de haar voorafgaande

en meer `praktisch' samengestelde commissie haar opdracht niet kon vol-

voeren. Dit neem t niet weg, dat haar samenstelling gevarieerder had kunnen

zijn, zowel in die zin dat zij meer beoefenaars van andere dan de juridische

wetenschappen had moeten tellen, als ten aanzien van het feit, dat - liefst
wetenschappelijk gevormde -~praktijkmensen' in hogere mate hadden moeten

zijn vertegenwoordigd.~b In een materie als de onderhavige kan iedere wijziging

in de rechtsstrtzctuur nu eenmaal tot belangrijke maatschappelijke gevolgen

aanleiding geven, ter welker beoordeling een veelzijdige theoretische en prak-

70. H. Walknburg, 'Kanttekeningen bij het Rapport-Verdam', Sociologische Gids 12 (1965),
p. 260.
71. Ook Derksen wijst op de `eenzijdigheid in de samenstelling van de commissie'. ,J. H. Derksen,
`De Raad van Commissarissen in het Rapport-Verdam. Grondslag en uitwerking van een
recht tot medebeslissen', Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen 7
(1965), p. 246.
72. P. ,~. A. ter Hoeuen, `Ondernemingsstructuur en de veranderende positie van de werknemers',
Sociaal Maandblad Arbeid 20 (1965), p. 440.
73. E. Bloembergen, `Het Rapport-Verdam', Sociaal Maandblad Arbeid 20 (1965), p. 235.
74. E. B[aembergen, `In bedrijfsleven meer medezeggenschap dan in vele andere sectoren van

het maatschappelijk leven', De Nederlandse Industrie 1 oktober 1965, p. 667.
75. Overigens vraagt men zich af, ofhet geen aanbeveling zou verdienen, over zulke belangrijke
onderwerpen als de structuurhervorming van de onderneming na gedegen voorbereiding -
eventueel met overheidssubsidie - een meerdaags interdisciplinair symposium te organiseren,
waarin niet alleen over bepaalde deductief verkregen opvattingen, maar ook over resultaten
van in samenhang met het onderwerp georganiseerd speurwerk kan worden gerapporteerd
en gediscussieerd. Ook de buitenlandse ervaringen zouden daarbij door verslaggevers uit de
betreffende landen kunnen worden toegelicht.
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tische deskundigheid wordt vereist, die door raadpleging van buiten de commis-
sie staande adviseurs uiteraard niet overbodig wordt gemaakt.

Nu derhalve de door !'an de Ven genoemde `gegevens, ontleend uit de ver-
scbillende wetenschapsgebieden' ten aanzien van het werknemerscommissari-
aat slechts in onvoldoende mate ter beschikking staan 7e, zou het van weinig
wetenschappelijk verantwoordelijkheidsbesef getuigen, om deze te benutten
als onderbouw voor een stevige sociaalpolitieke constructie. Wanneer wij - ten
besluite van deze paragraaf - toch een advisabele gedragslijn schetsen, ge-
schiedt zulks dan ook slechts op grond van enkele tot dusverre niet geveri-
fieerde hypothesen.

Op de eerste plaats dan nemen wij aan, dat ongeacht de theoretische fun-
dering, door de leidingvan de gemiddelde Nederlandse open N.V. de opvatting
wordt gehuldigd en in praktijk gebracht, dat een goede economische bedrijfs-
voering een menswaardig sociaal beleid vereist, en dat zulk een sociaal beleid
niet kan gevoerd worden zonder dat de economische aspecten als reële groot-
heden worden onderkend. Vervolgens gaan wij ervan uit, dat - wederom in de
gemiddelde open N.V. - de directie bereid is, een goed contact te onderhou-
den met de Raad van Commissarissen, met de in de onderneming vertegen-
woordigde vakorganisaties en met het personeel. Wij veronderstellen voorts,
dat ondanks deze bereidheid niet bij al deze instanties - met name niet bij de
vakorganisaties en het personeel (eventueel `vertegenwoordigd' in de onder-
nemingsraad) - de overtuiging leeft, dat hun doeleinden en belangen door de
directie in de mate van het economisch mogelijke worden nagestreefd, hetgeen
weer tot gevolg heeft, dat de bedrijfseconomisch noodzakelijke bereidheid
tot samenwerking met de leiding o.a. bij relatief grote aantallen medewerkers
weinig intensief is.

Wanneer deze hypothesen zouden overeenstemmen met de werkelijkheid
- hetgeen, zoals wij betoogden, nader dient te worden onderzocht - dan ware
het én economisch én sociaal noodzakelijk, om maatregelen te beramen, waar-
door de integratie, of, zoals wij het elders hebben uitgedrukt, de harmonie
`binnen de polariteit van tegengestelde belangen' wordt bevorderd." Dit
kan echter alleen geschieden, wanneer met name aan de kant van de werk-
nemers en hun vakorganisaties de zekerheid bestaat, dat hun belangen door
aandeelhouders en ondernemingsleiding niet alleen onderkend worden, maar

76. Het ware denkbaar, dat bedoelde gegevens buiten het rapport-Verdam waren verzameld,
bijv. ten behceve van een van de vele rapporten over de structuurwijziging van de onder-
neming (zie noot 1). Dit is echter niet het geval.
77. Zie hoofdstuk V, p. 162. Uiteraard kent iedereen wel feiten, die met een of ineerdere van
bovenstaande hypothesen in tegenspraak zijn. Men zie bijv. hetgeen Ter Hoeuen mededeelt
over de relaties van werkgevers en werknemers in de Amsterdamse en Rottecdamse havens,
in welk verband hij o.a. spreekt over `de geringe betekenis, die men in een meerderheid van
de ondernemingen aan sociale problemen toekent'. P. 3. A. ter Hoeaen, Havenarbeiders van
Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van een arbeidsmarkt, Leiden 1963, p. 341.
Deze voortreffelijke studie, waarbij ook organisaties van werkgevers en werknemers `bij her-
haling' en `op royale wijze' assistentie hebben verleend, is trouwens een uitstekend voorbeeld
van een breder opgezet onderzoek als door ons bedoeld.
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dat ook de bereidheid aanwezig is om deze te dienen. Een soortgelijke over-
tuiging moet uiteraard ook bij aandeelhouders en ondernemingsleiding aan-
wezig zijn met betrekking tot de werknemers en hun organisaties.

Deze integratie nu kan met betrekking tot de onderneming slechts daarbin-
nen plaatsvinden, waarbij zowel aan de Raad van Commissarissen als aan de
ondernemingsraad kan worden gedacht, mits - en dit is van essentiële bete-
kenis - sprakeisvan een zodanige vrijheid van meningsuiting, dat latente con-
flicten kunnen worden uitgesproken en daardoor geregulariseerd. Dit houdt
nog niet in, zoals soms gesteld wordt, dat er sprake moet zijn van een formeel
en `kwantitatief' machtsevenwicht, doch wel vereist dit een zodanige situatie,
dat iedere `partij' ervaart, dat de co~peratie van de andere partij noodzakelijk
is voor de bereiking van haar eigen in de totaliteit van de gezamenlijke ob-
jectieven te integreren doeleinden.

Wanneer men mocht besluiten, de Raad van Commissarissen meer bevoegd-
heden te geven ten koste van de aandeelhouders - een maatregel waaromtrent
wij geen oordeel zullen uitspreken -, dan ligt het voor de hand, dat aan de
werknemers niet geweigerd kan worden, bij de aldaar plaatshebbende beleids-
vorming in dezelfde mate als de aandeelhouders te worden betrokken.
Dit impliceert niet automatisch, dat in deze Raad van Commissarissen nieuwe
stijl `typische exponenten van de factor arbeid' zouden moeten worden opge-
nomen, als men maar voorkomt, dat daarin `typische exponenten van de factor
kapitaal' worden benoemd. Een werkelijk integratief beleid zou vereisen,
dat de kandidaatstelling voor leden van de Raad van Commissarissen zodanig
geschiedt, dat niet alleen naarde bezetting van kwaliteitszetels wordt gestreefd
ten aanzien van de economische, sociale en technische facetten, maar dat ook
een vertrouwensvotum zowel van aandeelhouders- als van werknemerszijde
voor ieder der kandidaten aanwezig is. Daarna zouden deze, zoals o.a. door
Blaisse wordt bepleit, bij co~ptatie kunnen worden benoemd.'a

Zou men niet besluiten tot versterking van de positie der commissarissen,
dan zou weliswaar een soortgelijke procedure voor de benoeming van nieuwe
commissarissen kunnen worden gevolgd, maar dit zou - nog steeds uitgaande
van bovenstaande hypothesen - slechts weinig bijdragen tot de efl'ectuering
van de gewenste integratie. In dat geval zou men vroeger of later onvermij-
delijk terecht komen bij een andere samenstelling van de ondernemingsraad,
of de `instelling van een werknemersvertegenwoordiging' daarnaast of daar-
mede verbonden, zoals vermeld in de tekst van het rapport-Verdam.79

Bij dit alles moetenwij de uitwerking van wijzigingen in de juridische in-
stituten niet `en bagatelle' behandelen, maar anderijds mogen wij de invloed
van structuurveranderingen ook niet overschatten. Er is weinig, wat door de
studie van de Duitse codeterminatie met zoveel duidelijkheid wordt gedemon-

78. P. A. Blaisse, `Enkele beschouwingen betreffende de structuur van de onderneming',
Economisch StatistischeBerichten 26 mei 1965, p. 479. Zie in dit verband ook: F. ,~. H. M.
aan der Ven, `Ondernemingsstructuur op de helling', Sociale Wetenschappen 8(1965) pp. 134 e.v.
79. Rapport-Verdam, p. 22.
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streerd als de juistheid van deze laatste constatering. Van een soortgelijk in-
zicht gaf de oude en in het vakbondswerk vergrijsde Hans Gottfurcht blijk,
toen hij - na voor het Hitlerregime te zijn gevlucht en vele jaren in Engeland
te hebben doorgebracht - weer in zijn vaderland terugkeerde, en daar op een
congres het woord voerde: `Mitbestimmung besteht nicht darin, dass nun
andere Leute mit Aktentaschen ins Aufsichtsratzimmer gehen. Mitbestim-
mung besteht darin, dass in den Aufsichtsratzimmern andere Dinge erórtert
werden als fruher.'80

3. De ondernemingsraad

Vooral de laatste tijd kan men nogal wat kritische uitlatingen bespeuren ten
aanzien van een Nederlandse instelling, die - als men Ormel mag geloven -
in positieve zin `uniek is in de wereld', nl. de ondernemingsraad. Het zou van
een iets te weinig genuanceerde defensieve instelling getuigen, als men daarop,
zoals genoemde auteur op overigens zeer te waarderen wijze doet, met de uit-
roep `Handen af!' zou reageren.81 Deze kritiek immers behelst voor een groot
gedeelte niets anders dan de vaststelling - die men ook bij de voorstanders
van de ondernemingsraad kan aantreffen - dat deze alleen maar een informatie-
college is, terwijl zij voorts veelvuldig gericht is op een onderzoek van de
redenen, die tot de soms gebrekkige functionering van dit instituut als zodanig
aanleiding geven. Opmerkingen, dat de huidige opzet van de ondernemings-
raad niet leidt tot medezeggenschap in de zin van medebeslissen, kunnen slechts
in beperkte mate als kritiek aangemerkt worden, nl. in zoverre men de code-
terminatie zou willen uitbreiden ten koste van de codeliberatie. De eigenlijke
kritiek begint pas daar, waar men de onderneming niet of niet meer kan zien
als een fundamentele belangengemeenschap, en uit dien hoofde de onderne-
mingsraad als instrument ter bevordering van deze belangengemeenschap
verwerpt. Zolang men de major in deze redenering niet afwijst, heeft het wei-
nig zin, de strikt logische conclusie daarvan te bestrijden: niet zozeer de onder-
nemingsraad, als wel een bepaalde visie op de ondernemingsstructuur dient
dan verdedigd te worden.

Een voorbeeld van een betoog, waarin vrijwel al deze aspecten vóórkomen
kunnen we aantreffen in een uitlating van De Moor. `Als men zou denken',
zo zegt hij, `dat de ondernemingsraad een oplossing kan bieden in het vraag-
stukvandemedezeggenschap, dan stel ik daar tegenover mijn mening: dat kan
hij niet. In feite kan de ondernemingsraad alleen maar een informatie-college
zijn, waarin de ondernemer in zekere mate verantwoording aflegt. De raad
zal altijd te ver van de gewone man in het bedrijf af blijven staan.' De twee

80. H. Gottfurcht,`Stellung der Arbeitnehmer in der Wirtschaftspolitik, international gesehen',in:
H. Baya (Hsg), Stellung der Arbeitnehmer in der modernen Wirtschaftspolitik, Berlin 1959,
p. 52.
81. D. W. Ornul, `Handen af van de ondernemingsraad', Gids voor Personeelsbeleid 45 (1965)
PP. 27 e.v.
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laatste zinnen bevatten naar onze mening een tegenstrijdige uitspraak: hoe
vermag enerzijds toegegeven te worden, dat de ondernemingsraad `informatie-
college' kan zijn, terwijl anderzijds wordt vastgesteld, dat de raad `altijd te ver
van de gewone man in het bedrijf' zal blijven afstaan? De auteur vervolgt dan :
`In de structuur van de ondernemingsraad is toch weer de gedachte op de

, voorgrond gekomen dat de onderneming een fundamentele belangengemeen-
schap is, waarin alle werkers zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel,
waar ze allemaal achter staan. Dit is echter in strijd met de realiteit'.82 Hier
wordt, terecht of ten onrechte, de belangengemeenschap ontkend, en daarmede
ook de betekenis van de ondernemingsraad discutabel gesteld.

Een soortgelijke opvatting gaat schuil achter de volgende uitlating. De
Amerikaanse hoogleraar ,~ohn P. Windmuller, die enige tijd geleden een ver-
lofperiode in ons land doorbracht, en in die tijd een nauwgezette studie maakte
van de arbeidsverhoudingen in Nederland, is daarbij tot de bevinding ge-
komen, dat `van werkelijke medezeggenschap via de ondernemingsraad'
geen sprake is, en hij acht `de ondernemingsraden, zoals deze thans hier te
lande functioneren, ... niet realistisch'. Voor de toekomst ziet de hoogleraar
twee perspectieven, waarover op korte termijn een beslissing zal moeten
worden genomen :- of de ondernemingsraad blijft wat hij is : een orgaan met
beperkte bevoegdheden en dus weinig invloed op het ondernemingsbeleid;
- of het wordt een orgaan uitsluitend van werknemers, dat metterdaad de
werknemersbelangen in de onderneming behartigt. `De aan een onder-
nemingsraad toegekende bevoegdheden zijn te gering, zodat de bestaande
structuur zou moeten worden veranderd in die zin, dat de ondernemingsraad
een werknemersvertegenwoordigend orgaan wordt, een intermedium tussen
werknemers en managers'.~ Het is duidelijk, dat bij deze visie de geheel anders
georiënteerde opzet van de werkgever-werknemersrelaties in de Angelsaksische
landen, en met name in de Verenigde Staten van Amerika, een rol heeft ge-
speeld. ~

Aalders, die zelf als afgevaardigde van het hoger personeel van het begin
af zitting heeft gehad in de centrale ondernemingsraad en in de ondernemings-
raad van het hoofdkantoor ener grote onderneming, en uit dien hoofde ook
uit eigen ervaring kan spreken, acht het niet teveel gezegd, `dat aanpassing
van de wet van 1950 aan de verhoudingen van 1965 zinvol begint te worden'.
Hij wijst terecht op de enigszins gewrongen constructie van de vret met betrek-
king tot de daarin genoemde bevoegdheden van de ondernemingsraad, die
grotendeels en in de eerste plaats zuivere werknemersbelangen betreffen en
slechts `met enig forceren' als gericht op het ondernemingsbelang kunnen
worden geïnterpreteerd.

82. R. A. de Moor, `Katholieke Sociale Leer bestaat niet,' Ruim Zicht 25 november 1965.
83. `Kritische kanttekeningen van Amerikaanse hoogleraar op onze arbeidsverhoudingen' in:
Gids voor Personeelsbeleid 45 (1965), pp. 3 e.v.
84. Zie ten aanzien van dit aspect in de V.S. o.a.: P. Pigors and Ch. A. Myers, Personnel Ad-
ministration. A point of view and a method, New York enz. 1965, p. 182, alsmede de `selected
references' op pp. 196 e.v.

208



DE ONDERNEMINGSRAAD

In de loop van zijn betoog keert hij zich voorts tegen een uitlating van
Wallenburg, die van mening is, `dat het creëren van een ondernemingsraad,
die de valse schijn wekt van harmonie in de onderneming en van afwezigheid
van conflicten, de juiste groei van wat hij noemt de industriële verhoudingen
in de weg staat'.8b Laatstgenoemde huldigt die opvatting niet alléén, getuige
een uitspraak ook van Coppens, volgens welke de `verzakelijking in de vakbe-
weging als reactie op de romantiek van weleer' ertoe heeft geleid, dat deze
zich ten aanzien van de medezeggenschap anders heeft opgesteld en geen
waardering meer voor de ondernemingsraden kan opbrengen.ee

Of het instituut ondernemingsraad desondanks bij de werknemers zelf
als gunstig wordt ervaren is moeilijk uit te maken. Weliswaar bracht een en-
quête, gehouden door de Nederlandse Stichting voor Statistiek in de periode
februariJmaart 1965 onder 1500 vakbondsleden, behorende tot de metaal- en
elektrotechnische industrie, aan het licht, dat 800~o van de ondervraagden een
omschrijving kon geven van de ondernemingsraad en dat men daar over het
algemeen gunstig over dacht87, maar deze steekproef kan uiteraard niet aan-
gemerkt worden als representatief voor de grote groep werknemers, behorende
tot de ondernemingen waar een ondernemingsraad is ingesteld.

Ten aanzien van de opvattingen van de werkgevers tenslotte met betrekking
tot de ondernemingsraad zijn weinig concrete gegevens beschikbaar. De
door de commissie-Verdam gehanteerde cijfers betreffende de procentuele
aantallen ondernemingen, die tot instelling van een ondernemingsraad zijn
overgegaan, dateren - merkwaardigerwijze - van 1960.85 Het feit echter, dat
toen reeds in 94,10~o van de ondernemingen met meer dan 500 kiesgerechtigde
werknemers een ondernemingsraad was ingesteld, schijnt de overtuiging te
wettigen, dat althans in deze grotere ondernemingen de ondernemingsraad
door de bestuurders positief wordt tegemoet getreden, hoewel men uiteraard
geen enkel uitsluitsel heeft over de motieven die daarbij een rol spelen. Deze
mening wordt tot op zekere hoogte bevestigd door uitlatingen van vooraan-
staande ondernemers89 en publikaties in de werkgeversorganen.90

Verwacht mocht worden, dat de commissie-Verdam in het kader van de haar

verstrekte opdracht aan het instituut van de ondernemingsraad ruime aan-

85. C. A. V. Aalders, `De ondernemingsraad; een poging tot plaatsbepaling', Sociaal Maand-
blad Arbeid 21 (1966), p. 27.
86. Th. Coppts, `Over personeelsbeleid, werksituatie en medezeggenschap', Mens en Onder-
neming 20 (1966), p. 86.
87. `Resultaten opinie-onderzoek onder vakbondsleden in metaalbedrijven', Sociaal Maandblad
Arbeid 21 (1966), pp. 62 e.v.
88. Rapport-Verdam, p. 87. De cijfers zijn ontleend aan een nota van de commissie onder-
nemingsraden van de S.E.R. (R no. 557). F. ,3. H. M. uan der Vtn vermeldt de geïnterpoleerde
aantallen in: `Ondernemingsstructuur opdehelling', Sociale Wetenschappen 8(1965), p. 115.'
89. Wij noemen slechts - niet uit chauvinisme overigens - F. j`. Philips, Documentatie-week-
berícht van het CSWV 13 (1965), no. 27, en H. ,~. van Doosnt, Gids voor Personeelsbeleid enz.,
46 (1966), pp. 5 e.v..
90. Zie bijv. de artikelen van F. ,J. C. Nuytns en F. S. (F. P. j`. M. Suietru) in: De Katholieke
Werkgever ]4 sept. 1965 en 19 jan. 1966.
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dacht zou hebben besteed. Deze verwachting is helaas niet bewaarheid.
Van de honderdnegenentwintig pagina's die het rapport telt zijn er zegge en
schrijve amper dertien, die dit onderwerp betreffen. Dit zou op zich nog niet
zo erg zijn, wanneer de gedachten, welke de commissie aan het papier van
deze dertien bladzijden heeft toevertrouwd, althans enige originaliteit zouden
vertonen of tenminste van enig nieuw inzicht zouden getuigen. Er zijn
tekenen, die erop wijzen, dat zulke denkbeelden wel bij de leden van de
commissie zijn opgekomen, doch bij de eerste blijken van oppositie in de kiem
zijn gesmoord. Immers, de commissie `heeft zich afgevraagd, of de erkenning
van de toegenomen mogelijkheden tot het dragen van mede-verantwoordelijk-
heid van het personeeel voor het welvaren der onderneming niet tot uitdrukking
zou kunnen worden gebracht door een andere samenstelling van de onder-
nemingsraad of door instelling van een werknemersvertegenwoordiging naast
ofverbonden met de ondernemingsraad. .'. Zij zag daarin bepaalde voordelen,
waarover zij `met een aantal personen uit het bedrijfsleven' overleg heeft ge-
pleegd, waarbij zij `weinig steun' ondervond. Het pleit niet voor kracht van
deinnerlijkeovertuiging, welke de commissie bezielde, dat zij, als ware het de
gewoonste zaak van de wereld, onder deze omstandigheden tot de beslissing
kwam, om `dan ook in dit opzicht geen voorstellen' te doen, en slechts `een diep-
gaande bestudering van deze problematiek in overweging te geven'. De ver-
melding, `dat op grond van de wet op de ondernemingsraden al het een en
ander in deze richting kan worden gedaan' en de uiterst behoedzame verwij-
zing naar de situatie in de mijnindustrie versterken de indruk, dat de commis-
sie bang is geweest, zich aan koud water te branden.sl

Bij deze geestesinstelling kan men bezwaarlijk een inspirerende aanpak van
de problematiek rond de ondernemingsraden verwachten. Het woord `neu-
traal' lijkt nog de beste karakteristiek voor de voorstellen, die uiteindelijk uit
de bus zijn gekomen, en die dan ook geen van de leden tot een werkelijk ac-
tieve oppositie hebben behoeven te bewegen. Deze voorstellen zijn van beperk-
te aard. Zij betreffen slechts een vrij zinloze versterking van de aandrang tot
oprichting van de ondernemingsraad, en voorts een aantal maatregelen, die
dikwijls in een enigermate gunstig functionerende ondernemingsraad reeds
tot de normale praktijk behoren.as Een gedetailleerde bespreking moge hier
dan ook achterwege blijven.

A1 met al lijkt het instituut van de ondernemingsraden door de commis-
sie-Verdam, nadat het hier en daar wat is opgetuigd, op de onderste schap
van de diepvrieskist te zijn gedeponeerd, waar het gevaar loopt bij de eerste
de beste uitverkoop van sociale goederen als overtollige voorraad voor een
prikje van de hand te gaan.

91. Rapport-Verdam, p. 22. Voor wie enigermate in de gelegenheid is geweest kennis te nemen
van de in vele opzichten voorbeeldige wijze, waarop de medezeggenschap in de Nederlandse
mijnindustrie functioneert, blijft het trouwens een raadsel, waarom deze - ondanks `de bij-
zondere omstandigheden die (haar) kenmerken' - niet diepgaand is onderzocht op haar ge-
schiktheid tot toepassing elders. Deze omissie zou alsnog moeten worden verholpen.
92. Rapport-Verdam, hoofdstuk VII.
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Dit is, wij erkennen het, nogal scherp geformuleerd, en lichtelijk onbillijk
misschien, als men de ongetwijfeld goede bedoelingen in aanmerking neemt,
die bij de commissie-Verdam hebben voorgezeten. Men kan de bezwaren,
die desondanks tegen de daadwerkelijke gang van zaken blijven bestaan,
dan ook wel op een meer elegante wijze onder woorden brengen, en er zich
met Van der Ven over verheugen, `dat het rapport in dit stadium geen vér-
strekkende concrete suggesties heeft gedaan'.sa

Het ware naar onze mening echter een vergissing, índien men deze uit-
spraak als een compliment zou opvatten. Zij lijkt veeleer bedoeld als de fijn-
zinnige vertaling van de meer cynische constatering, dat het achterwege laten
van deze vérstrekkende suggesties, bij ontstentenis van een gefundeerde over-
tuiging of de bereidheid om daarvoor uit te komen, minder onheil heeft ver-
oorzaakt dan de alternatieve lancering van onvoldoend gerijpte denkbeelden.

Onder deze omstandigheden is het dubbel leerzaam kennis te nemen van de
ervaringen met de Duitse Betriebsrat. Daarbij willen wij, na alles wat wij in
de voorgaande hoofdstukken reeds over de opzet en de praktijk van dit or-
gaan hebben medegedeeld, niet in herhaling vervallen, maar onze aandacht
richten op enkele facetten, die met betrekking tot de huidige Nederlandse
verhoudingen bijzonder relevant zijn.

Een van de meest markante punten, die de wetgeving betrei-fende de Be-
triebsrat onderscheidt van die met betrekking tot de ondernemingsraden,
is het feit, dat in Duitsland de invloed van de vakorganisaties op de samen-
stelling van dit instituut betrekkelijk gering is. Evenals wij ten aanzien van de
verkiezingen voor de Aufsichtsrat krachtens het BVG hebben opgemerkt,
komen ook bij de verkiezingen voor de Betriebsrat de vakorganisaties nauwe-
lijks aan bod. In zekere zin is hun zeggenschap hier nog minder, omdat de
Betriebsrat vrijwel steeds uit `betriebseigen' personen is samengesteld.

De kandidaatsstelling is geheel voorbehouden aan de kiesgerechtigde werk-
nemers94, w~aarbij de vakorganisaties volgens de letter van de wet nauwelijks
betrokken worden. In de praktijk doet zich - zoals wij hierboven vermeld
hebben - weliswaar het feit voor, dat vakbondsbestuurders in de periodieke
`Betriebsversammlungen' onder werktijd het woord voeren, en propaganda
bedrijven voor bij hun organisaties aangesloten kandidaten, maar ten aan-
zien van de eigenlijke kandidaatstelling hebben zij geen enkele stem in
het kapittel. Hun invloed met betrekking tot de gehele verkiezingsproce-
dure blijft beperkt tot het recht, om in beroep te gaan bij het `Arbeitsgericht',
wanneer men niet tijdig is overgegaan tot het aanstellen van een `Wahlvor-
stand'95 of wanneer de verkiezingsuitslag naar huu mening niet juist is ten-

93. F. ,~. H. M. aan der Ven, `De ondernemingsraad', De Naamloze Vennootschap april~mei
1965, p. 28.
94.BVG,~13sub2.
95. BVG, t1 15 sub 2.
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gevolge van de overtreding van essentiële voorschriften.9ó Vergelijkt men deze
voorschriften met die, welke volgens de Nederlandse wetgeving en de daarop
afgestemde ondernemingsraadreglementen de kandidaatsstelling en de ver-
kiezing regelen, dan blijkt bij ons voor de vakorganisaties een heel wat gro-
tere, ja zelfs dominerende invloed te zijn ingeruimd.s'

Belangwekkend is in de Duitse regeling de bepaling, volgens welke `Auf
Antrag von einem Viertel der Mitglieder des Betriebsrats. .. ein Beauftragter
einer im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaft zu den Sitzungen mit beraten-

der Stimme hinzuzuziehen (ist)'.98 Deze paragraaf wekt reminiscenties aan het
voorstel van de commissie-Verdam, om de mogelijkheid te scheppen, een des-
kundige uit te nodigen `tot het deelnemen aan de besprekingen in de onder-
nemingsraad omtrent bepaalde onderwerpen'. De daarop volgende beperking,
dat `een deskundige, tegen wie het hoofd of de bestuurder der onderneming
bezwaar maakt'97, niet wordt uitgenodigd, komt in de regeling van het BVG
niet voor. Volgens constante jurisprudentíe kan de Duitse werkgever de uit-
genodigde vakbondsvertegenwoordiger de toegang tot zijn bedrijf niet ont-
zegen. `Der Arbeitgeber kann dem Gewerkschafubeauftragten das Betreten
des Betriebes zum Zwecke der Teilnahme an einer Betriebsratssitzung, zu der

er hinzugezogen wird, grundsïtzlich nicht verweigern, da im Sitzungsraum
der Vorsitzende des Betriebsrats das Hausrecht hat'.99

Een ander punt is eveneens van belang tegen de achtc..Lrond van recente
ontwikkelingen ten onzent. Dit betreft de inschakeling van vertro,:wenslieden
in het bedrijf. Een van de eerste bepalingen van het BVG luidt: `Die Aufgaben
der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber werden durch
dieses Gesetz nicht beruhrt'.loo Volgens de bekende commentaar van Fitting-
Kraegeloh-Auffarth is de bedoeling van dit voorschrift, uitdrukkelijk vast te
stellen, `dass durch das Betriebsverfassungsgesetz keine Einschr~nkung der
Aufgaben und damit auch der Befugnisse der Gewerkschaften und der Verei-
nigungen der Arbeitgeher erfolgt'.lol Dit leidt ertoe, dat - alweer volgens
genoemde commentaar - de vakorganisaties ook tegenover de individuele
werkgever de belangen van hun leden kunnen waarnemen, waarbij `h~ufig
gewerkschaftliche Vertrauensleute in den Betrieben t~tig werden, deren
Wirkungsbereich durch das Betriebsverfassungsgesetz nicht eingeschr~nkt
wird'.los Zoals men ziet, bevordert het BVG geenszins de `aanwezigheid' van
de vakorganisaties in het bedrijf, doch blijft anderzijds hun vrijheid daartoe
uitdrukkelijk voorbehouden. Dat in deze situatie hun invloed, hoewel formeel

niet groot, in werkelijkheid geducht is, blijkt duidelijk uit het eerder door

9s. BvG, g 18.
97. Wet op de Ondernemingsraden, art. I 1 sub 1.
98. Rapport-Verdam, p. 89 alsmede, pp. 91 e.v.
99. K. Fitting und F. Auffarth, Betriebsverfassungsgesetz nebst Wahlordnung. Handkommentar

fiir die Praxis, Berlin~Frankfurt a.M. 1966, p. 268.
100. BVG, ~ 2.
101. K. Fitting und F. Auffarth, o.c., p. 52.
102. K. Fitting und F. Auffmth, o.c., p. 54.
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ons genoemde percentage van vakbondsleden in de Betriebsrí;te.loa Daarbij
legt uiteraard het feit, dat praktisch overal van een eenheidsvakbeweging
sprake is, zeer veel gewicht in de schaal.

Vergelijkt men al deze aspecten met de Nederlandse situatie, dan valt het
op, dat onze vakorganisaties, ondanks de bevoorrechte positie die zij op grond
van de Wet op de Ondernemingsraden ten aanzien van de verkiezingen in-
nemen, zich beklagen over hun geringe invloed op de individuele onderneming.
Deze onvoldaanheid gaat daarbij gedeeltelijk schuil achter de opmerking, dat
de - in feite overwegend door hen kandidaat gestelde - ondernemingsraad-
leden binnen de onderneming zo weinig kunnen bereiken.

Een markant voorbeeld hiervan kan men aantreffen in de prijzenswaardig
objectieve verhandeling van Van Leerdam en Poppe over de verhouding tussen
vakbeweging en bedrijf. Als zij spreken over de structuur en de werkwijze van
de vakbeweging valt plotseling de onthullende uitspraak: `De mate van er-
kenning van werknemersvertegenwoordigers is in Den Haag het grootst, in
de ondernemingsraadvergadering dikwijls geheel afwezig'.1o4 Men dient deze
mededeling eens even rustig op zich te laten inwerken, om tot de ontdekking
te komen, dat het alleen zinvol is, deze inderdaad bestaande situatie in genoem-
de bewoordingen te schetsen, wanneer men stilzwijgend uitgaat van het axio-
ma der doelsidentiteit van de vakorganisatie met die van de met haar ver-
bonden leden van de ondernemingsraad. Welnu, deze doelsidentiteit bestaat
zelfs niet in Duitsland, waar de hoge organisatiegraad van de Betriebsratleden
veel effectiever is dan bij ons, omdat zij daar berust op volkomen vrijwillig-
heid en niet, zoals hier te lande, op de `gedwongen winkelnering' van het be-
faamde artikel 11 sub 1 van de Wet op de Ondernemingsraden. De invloed
van de vakorganisatie in de onderneming staat of valt, naar onze stellige over-
tuiging, met het al dan niet prijs geven van de benauwende illusie, dat een
wettelijke voorkeursregeling tot werkel~ke voorkeur leidt. Eerder is het tegendeel
het geval, en hoe sneller men zulks beseft, des te groter is de dienst die men
ook de vakbeweging bewijst.

Buiter heeft er onlangs op gewezen, dat de vakbeweging op het Westeuropese
continent historisch beschouwd moet worden als een maatschappelijke bewe-
ging, die als `arbeidersbeweging' een strijdorganisatie was met charismatische
bindingen aan de leiding. `Zij is historisch een organisatie van personen met in
hoge mate gelijke positie en belangen. Die organisatie had voor het voeren
van haar sociale strijd een voor deze taak vrijgemaakte centrale bevelvoering
nodig met een eigen administratief apparaat. Zij vroeg en verkreeg daarvoor,
naast grote offers, ook een sterke discipline van de leden. De hieruit voort-
vloeiende relatief geringe autonomie van de afzonderlijke leden werd mogelijk
door de afl'ectief-emotionele binding van de arbeiders aan de beweging en ook,
doordat zij in hun werk reeds waren gewend zich naar de bedrijfsleiding te
] 03. Hoofdstuk V, p. 132.
]04. I. P. van Leerdam ers C. Popfx, `De verhouding tussen vakbeweging en bedrijf', in: I. P. aan

Leerdam e.a., Vakbeweging in beweging, Meppel 1964, p. 124.
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schikken. Vooralsnog had de werknemer identieke belangen als vakbondlid
en als personeelslid van zijn bedrijf; rolspanningen kwamen niet voor'.los

In deze situatie is sindsdien een drastische wijziging gekomen, en de vak-

organisatie heeft dit aan den lijve ondervonden. Het is goed en begrijpelijk, dat
zij daaruit de conclusies trekt. Wanneer zij thans een proces van heroriën-
tatie doormaakt, en bepaalde aspecten in haar veelzijdige taak meer dan
vroeger benadrukt, is dat een gunstige ontwikkeling. Meer dan in het verleden
zal zij zich moeten bezighouden met het micro-sociale beleid in de onderne-
ming, waar zij, zoals zij dit in het macro-sociale vlak al sinds vele jaren gewend
is, voortreffelijk werk kan vervullen, dat tot heil strekt van de hele volksge-
meenschap. Zij zal er goed aan doen nieuwe concepties te introduceren en
haar werk in de bedrijven in dezelfde constructieve geest uit te bouwen als

zij haar taak tot dusverre op landelijk en bedrijfstaksniveau heeft verricht.
Daarvoor behoeft geen enkele progressieve werkgever beducht te zijn.

Maar bij dit alles zou de vakorganisatie grondig aan haar doel voorbij schie-
ten, wanneer zij de eigen aard van de ondernemingsraad niet zou onderken-
nen. De ondernemingsraad is krachtens haar opzet niet, en mag ook niet zijn,
een verlengstuk van de vakorganisatie in het bedrijf, niet alleen omdat zij
krachtens haar wezen meer op integratie is gericht, maar vooral, omdat zij
nimmer in staat zal zijn, welke structuur men haar ook moge geven, de ter
vervulling van de vakverenigingstaken noodzakelijke distantie te bewaren.
Laat de vakbeweging zich in volle omvang op de bedrijven concentreren,
opdat zij de problematiek aan de voet van de economische pyramide beter
leert onderkennen, en daar effectiever op kan reageren, maar laat zulks niet

geschieden ten koste van een waardevol stuk samenwerking, dat, ondanks vele
onvolkomenheden, in de afgelopen jaren vooral door de ondernemingsraden
binnen de ondernemingen is gegroeid.

Daarbij komt nog een andere overweging. Er is de laatste tijd veel geschre-
ven over het probleem van de ongeorganiseerden; een probleem, dat psycho-
logisch verwant is aan dat van de participatie binnen de vakbeweging zelf ios

Wij gaan hier geen oordeel uitspreken, ofhet ~waarlijk passend en heilzaam' is,

dat georganiseerden, die immers de hitte van de dag hebben gedragen, een ze-
kere remuneratie voor hun lidmaatschap ontvangen, resp. dat de uit hun lid-
maatschap voortvloeiende financiële lasten althans enigermate worden ver-
licht. Dit vraagstuk heeft te véel kanten, dan dat wij het hier in enkele bewoor-

I dingen kunnen afdoen. Maar waar wij wel op willen wijzen is, dat de vakor-
ganisatie van oudsher niet alleen voor haar leden, maar voor de gehele arbei-

. dersmassa, ook de ongeorganiseerden, op de bres heeft gestaan. Zij was elite-,
niet massabeweging, en een groot gedeelte van haar invloed is aan deze instel-

ling te danken geweest. Wanneer men dit goed overdenkt schijnt de vraag

105. ,3. H. Buiter, Partijen en strategieën in het arbeidspolitieke spel, Rotterdam 1966, p. 17.
106. Zie in dit verband M. van de Vall, De vakbeweging in de welvaartsstaat, Meppel 1963,
inzonderheid pp. 175 e.v.
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gewettigd, of de instelling van de vakorganisatie ten opzichte van de onge-
organiseerden geen herziening behoeft, en of niet alles dient te worden ver-
meden, wat deze van haar vervreemdt. Toegepast op de ondernemingsraad
betekent dit, dat de vakorganisatie minder dan thans geschiedt bij de kandi-
daatsstelling van haar wettelijke rechten gebruik zou moeten maken, en on-
georganiseerden meer kansen zou moeten bieden, in de ondernemingsraad te
worden gekozen dan nu. Dit zal velen schokken in hun heiligste overtuiging
maar de vraag blijft bestaan of deze daarmede niet in hogere mate gediend is.

De `vakcentrale' lijkt, bij de huidige ontwikkeling, de richtinj van een ze-
kere decentralisatie in te gaan. Men kan decentraliseren in de organisatie
en in de werkwijze, en waar men bereid is dit laatste te doen, kan men op-
houden bij de plaatselijke afdeling of bij kleinere groepen en personen. Een
werkelijke decentralisatie - die zich ook aan de `management-kant' in de on-
derneming moet voltrekken - heeft slechts zin, wanneer zij de zelfstandigheid
bevordert van iedere groep en ieder individu. De vakorganisatie zou tekort-
schieten, wanneer zij er niet op uit zou zijn, dat haar leden, ook voor zover
zij deel uitmaken van een ondernemingsraad, tot `gedecentraliseerd', dat
wil zeggen ~zelfstandig', denken en handelen worden gevormd.

Het zich strikt gedragen volgens de `partijlijn' ís niet altijd het hoogste ide-
aal. Het werkelijke doel van de vakorganisatie is in de diepste zín van het
woord de mondigheid van de mens. Dat doel wordt het krachtigst bevorderd,
wanneer er, binnen het grote geheel, ruimte blijft voor eigen inzichten, niet
alleen van personen, maar ook van groeperingen.

Er is niets, waardoor de democratie zozeer van binnenuit wordt bedreigd als
door de totalitaire wijze, waarop zij soms tracht, haar idealen te verwezenlijken.
Dit geldt voor de onderneming met haar noodzakelijke bevelsstructuur, maar
in nog veel hogere mate voor de vakorganisatie. Want ook daar heeft, om een
uitdrukking te citeren, die zondervan, de voorzitter van de ANMB, heeft ge-
bruikt in zijn voortreffelijke toespraak op het jubileumcongres 1966 van het
NVV: `verlichte despotie (het vertrouwen in de goedwillende machthebber)
nog nooit tot democratie geleid'.'o'

Bij een overvloed van stof is men genoodzaakt, een keuze te maken. Het lijkt
ons nuttig, ten besluite van onze confrontatie van de Nederlandse onderne-
mingsraad met de Duitse Betriebsrat, enkele beschouwingen te wijden aan
een punt, dat in toenemende mate actueel wordt: de vraag of de onder-
nemingsraad primair dient te fungeren als gemeenschapsorgaan, of als orgaan
van belangenbehartiging van het personeel.

Afgezien van het feit, dat deze alternatieve benadering mogelijkerwijze niet
de juiste is, kan worden vastgesteld, dat de huidige wettelijke opzet toch wel
zeer uitdrukkelijk uitgaat van de eenheidsgedachte. Art. 6 sub 1 van de Wet

107. M. zondervan, De positie van de vakbeweging op het niveau van de onderneming. Pre-
advies, in te leiden op het jubileumcongres 1966 van het Nederlands Verbond van vakvereni-
gingen.
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op de Ondernemingsraden bepaalt immers: `De ondernemingsraad heeft tot
taak, zulks onder erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer,
naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de
onderneming.' En, zou dit al niet genoeg zijn om het unistische karakter van
deze instelling tot uitdrukking te brengen: art. 9 van genoemde wet schrijft
voor, dat `het hoofd of de hestuurder van de onderneming, dan wel één der
hoofden of bestuurders ... lid en voorzitter ( is) van de ondernemingsraad'.
Met deze gedachte is, zoals naar wij zagen o.a. Aalde~s heeft opgemerkt, de
omschrijving van de bevoegdheden, welke de ondernemingsraad toevallen,
enigermate in strijd; en slechts via de inderdaad gewrongen constructie, dat
het heil van de werknemers min of ineer identiek is met een goed functio-
neren van de onderneming, kan het primaat van het ondernemingsbelang
met enige consequentie uit de wetstekst worden afgeleid.10e De commissie-
Verdam heeft zich in dit opzicht voorzichtigheidshalve bij het oude gehouden,
en hoogstens enkele denkbeelden gelanceerd, die, zoals Van der Ven het ttit-
drukt, er `op gericht ( zijn), de plaats van de voorzitter van de ondernemings-
raad te relativeren'.los Zijn essentiële positie, dat hij niet tegenover, maar in
de ondernemingsraad zit, blijft echter, evenals die van de ondernemingsraad
zelf, onaangetast.

Nu is het in vele clubs al een hachelijke zaak om de positie van de gekozen
voorzitter discutabel te stellen, en het mag geen verwondering wekken, dat
alleen al het opwerpen van de vraag, of de situatie van een niet-gekozen voor-
zitter herziening behoeft, helemaal geëigend is, om sommige toch bekwame en
goedwillende lieden in het harnas te jagen. Een van degenen, die dit ervaren
hebben, is Coppes geweest, die de suggestie heeft gedaan, `de ondernemings-
raad niet alleen te laten voorzitten door de directeur van de onderneming,
maar een voorzitter te benoemen door verkiezing binnen de raad zelve'. llo
Dat hem het verwijt van `anti-thetisch denken' - naar hij mededeelt - `zelfs'
gedaan werd `door de katholieke werkgevers', is niet zo verwonderlijk, want
in de familiekring praat men meestal iets vrijer. Doch dit verwijt is ook tot
hem gericht van buiten de katholieke gezinssfeer, en dat is in onze dagen niet
alleen zeldzamer maar ook meer bedenkelijk. Zo heeft, om maar eens een voor-
beeld aan te halen, niemand minder dan Philips verklaard: `Ik ben er fel op
tegen om, zoals de Heer Coppes van het N.K.V. wil, van de ondernemings-
raad een orgaan van tegenstelling te maken tussen leiding en werknemers.
Dat vind ik toch zo ouderwets.' tll

Wij voelen ons niet geroepen, om de mening van Coppes door dik

108. Zie Wet op de Ondernemingsraden, art. 6 sub 2, punten a t~m d. Men vergelijke voort
noot 85 van dit hoofdstuk.
109. F. J. H. M. vars der Ven, `Ondernemingsstructuur op de helling', Sociale Wetenschappen 8
(1965), p. 131.
I 10. Th. Coppes, `Over personeelsbeleid, werksituatie en medezeggenschap', Mens en Onder-
neming 20 (1966), p. 83.
I 1 I. `F.J. Philips over enkele actuele sociale vraagstukken', in: Documentatie-weekbericht
van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond 13 (1965), 6 juli, no. 27.
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en dun te verdedigen, maar men zou hem, dunkt ons, toch onrecht doen,

wanneer men de motieven, waarop hij zijn conclusie baseert, niet het volle
pond zou geven. Die motieven zijn, als wij hem goed begrijpen, vooral gelegen
in het verlangen om `de negatieve instelling ten aanzien van de arbeid in de
onderneming' te bestrijden: de ongeïnteresseerdheid van vele arbeiders als

`symptoom van desintegratie of van de nog onvoldoende integratie' op te
heffen, en daarbij te vermijden, dat men `het vraagstuk van de medezeggen-
schap, van de integratie van de werknemer in de onderneming' gaat `roman-
tiseren'.112

Reeds in 1940 werd door Oldendor~J neergeschreven: `Een gesuggereerd so-
ciaal-psychisch saamhorigheidsgevoel kan niet duurzaam zijn, indien het niet
berust op een werkelijke belangengemeenschap ...'l13 In onze dagen zegt
Lammers: `Wanneer ... organen van vertegenwoordigend overleg een legi-
tiem kader bieden waarin conflicterende standpunten en belangen tot re-
delijke compromissen of zelfs tot oplossingen kunnen komen, dan is de po-
sitieve waarde van dergelijke voorzieningen voor het bedrijf daarmede ge-
geven'. En hij verwijst dan naar De Bruin, die in zijn bijdrage pleit `voor een
openlijkere erkenning van de mogelijkheid tot tegenspel, tot loyale oppositie
in de ondernemingsraad, en (die) wijst op de analogie met het georganiseerd
overleg op landelijk en bedrijfstakniveau'. `Ook in dat overleg worden menings-
verschillen', aldus gaat Lammers verder, `niet in een verzoeningsritueel op-
gelost, maar na militante confrontatie der standpunten tot een redelijk ver-
gelijk gebracht'.lls

Nu zal men tegenwerpen, dat de situatie in de onderneming heel anders is,
en dat daar, zo er al belangentegenstellingen optreden, deze toch nooit door
de van het ondernemingsgezag afhankelijke werknemers kunnen worden
geëtaleerd. Het is misschien deze gedachte, die meespeelt in een betoog,
dat Van der Ven enige tijd geleden heeft gepubliceerd. Deze auteur stelt zonder
voorbehoud vast, dat `De eigen belangen van het bedrijf ... niet (zijn)
gelijk te stellen met de belangen van het personeel, hoezeer deze er ook ver-
band mee houden'. En even later zegt hij :`Het belang van het bedrijf als
eenheid is georiënteerd op continuïteit en groei, hetgeen in een zekere tegen-
stelling kan staan zowel tot actuele personeelsbelangen alsook tot het door de
N.V. vertegenwoordigde rentabiliteitsdoel'. Nadat hij dan herinnerd heeft
aan het reeds eerder door hem gemaakte onderscheid tussen de contractuele
en de functionele facetten van de werkgever- en werknemerrelatie, "s stelt

112. Zie Th. Coppes, l.c., pp. 84 e.v.
113. A. Oldendorff, Socialeen psychologische arbeidsproblemen in de zelfstandige onderneming,
1940, p. 100.
114. C. J.Lammas, `Sociologischeslotbeschouwingen en tcekomstperspectief', in: C. J. Lammers
e.a., Medezeggenschap en overleg in het Bedrijf, Utrecht~Antwerpen 1965, p. 203. De ver-
wijzing heeft betrekking op: J. J. de Bruin, `Ondernemingsraad en medezeggenschap', in:
C. J. Lammers t.a., o.c., pp. 64 e.v.
115. Zie hierover: F. ,3. H. M. aan der Ven, `De positie van de arbeider in het bedrijf', in:
Jubileumbundel van de Arbeidsinspectie, 1965, pp. 137 e.v.
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hij enkele pagina's verder vast, dat in de ondernemingsraad `zoals bij elke
menselijke samenwerkingsvorm wel controversiële elementen op(treden), die
bier in het bijzonder voortkomen uit het feit, dat hetgeen in de ondernemings-
raad behandeld wordt irilioudelijk in hoofdzaak personeelsbelangen betreft'.
En hij vervolgt: `Maar het is de bedoeling, dat het contractuele facet van
de werkgever-werknemerrelatie zoveel mogelijk uit de ondernemingsraad
verwijderd blijft. De personeelsbelangen dienen slechts aan de orde te komen
onder het gezichtspunt van de integratie in het belang van het functie-ge-
heel'.116

Nu zal het, dunkt ons, op de eerste plaats niet meevallen, zoals Van der Ven
eigenlijk ook zelf al laat doorschemeren, om de contractuele en de functionele
facetten steeds gescheiden te houden. Maar zelfs al zou het mogelijk zijn, dat
men zich in de ondernemingsraad op de functionele facetten concentreert, en
zich daar gewillig zou richten op de integratie van de onderneming, dan nog
zal er een diversiteit van inzichten ontstaan, op de eerste plaats vanwege de
verschillende kijk op de concrete doeleinden, en vervolgens omdat men in de
keuze van de daartoe aan te wenden middelen van opvatting verschilt.

In zoverre de scheidslijn in de meningsvorming zich willekeurig door de hele
ondernemingsraad voltrekt, dreigen er geen moeilijkheden. Deze treden pas
op, wanneer zich enerzijds beambten, en anderzijds fabrieksarbeiders groe-
peren. Zij worden nog sterker, wanneer de mening van de voorzitter in con-
flict komt met die van de rest. Voor deze situaties nu heeft ten onzent de Wet
op de Ondernemingsraden geen oplossing geschapen: de conflicten blijven la-
tent, en worden niet gereguleerd, omdat ze dikwijls niet vrijelijk kunnen
worden uitgesproken.

In de praktijk heeft men hiervoor een gedeeltelijke oplossing gevonden. Deze
bestaat ofwel hierin, dat de ondernemingsraadleden informele voorbesprekin-
gen organiseren in grotere of kleinere groepen, ofwel in het feit, dat zij - in
meerderheid immers leden van de vakorganisaties - ten kantore van deze
vakbonden buiten aanwezigheid van de voorzitter vergaderen. In de officiële
ondernemingsraadvergadering treedt dan de secretaris veelal als woordvoerder

116. F. ~. H. M. van der Ven, `Ondernemingsstructuur op de helling', Sociale Wetenschappen 8
(1965), p. 129. In dit verband is het ook belangwekkend, kennis te nemen van diens pleidooi
voor de oprichting van een personeelraad bij alle bedrijven, en wel als een extern orgaan niet
van maar bij de onderneming, zulks naar analogie van de Personeelraad bij de Nederlandse
Spoorwegen. F. ~. H. M. van der Ven, `De medezeggenschap van de factor arbeid, in het bij-
zonder bij de Spoorwegen', Sociaal Maandblad Arbeid 21 (1966), p. 299. Wij betwijfelen
echter, of dit voorbeeld zo gelukkig is. De Personeelraad bij de N.S. moge dan wellicht formeel
een extern orgaan zijn, materieel is zij naar onze mening een volkomen intern orgaan, vanwege
het feit, dat zij geen algemene, maar ondernemingsvakverenigingen representeert. `Hierbij
komt, dat ofschoon de leden van de Personeelraad zowel bezoldigde bestuurders van de vak-
verenigingen als bedrijfsgenoten kunnen zijn, het element van de bedrijfsgenoot een overheer-
sende plaats inneemt. In feite heeft men te maken met ondernemingsvakverenigingen. De leden
van de Personeelraad zijn vakgenoten, zelfs ook in de huidige situatie, nu het aantal bezoldigde
bestuurders is toegenomen. De laatsten zijn vrijwel allen in dienst geweest bij N.S.'. S. Buys,
`De verhouding tussen de Nederlandse Spoorwegen en de (Spoorweg)vakbeweging voorheen,
thans en in de naaste toekomst', Sociaal Maandblad Arbeid 21 (1966), p. 411.
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op, waarmede de in de ogen van vele werkgevers en sociaalpolitici zo ver-
foeilijke situatie althans materieel in volle omvang wordt gerealiseerd. Nu dit
zo is vraagt men zich toch wel af, of het geen tijd wordt, om de tekst van de
wet bij de realiteit aan te passen, in plaats van de schone leuze der perfecte
harmonie tegen de verdrukking in te blijven handhaven.

Dat er een middenweg bestaat tussen de `harde' oppositie van de vakorga-
nisaties, waarbij het hoofdzakelijk om de contractuele facetten gaat, en de
overtrokken gedachte van de identiteit van belangen en opvattingen, wordt
bijzonder markant geïllustreerd door de desbetrefiende bepalingen van het
Duitse BVG. Wij hebben in ons derde hoofdstuk de betreffende wetspara-
graaf over de `vertrauensvolle Zusammenarbeit' in extenso weergegeven. De
commentaar van Fitting-Kraegeloh-Auffarth wijst erop, dat `Die Beziehungen
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. .. nicht gegeneinander, sondern auf
Zusammenarbeit gerichtet. .. sind', en zegt dan woordelijk: `Sie sind verbun-
den durch gemeinschaftliche Ziele, die sie unter ~berwindung der in jeder
Gemeinschaft unvermeidlichen Interessengegens~tze gemeinsam fórdern
sollen'. En over de samenwerking heet het: `Die Zusammenarbeit soll ver-
trauensvoll sein. Das Gesetz weist die Beteiligten darauf hin, uberkommene
Vorurteile und dogmatische Vorstellungen zuriickzustellen und die gegen-
seitigen Beziehungen nicht durch unangebrachtes Misstrauen zu belasten'.11~

Met deze principes schijnt niet in strijd, dat de voorzitter van de Betriebsrat
uit de leden daarvan gekozen wordt 118, en dat de werkgever slechts aanwezig
is bij de Betriebsratssitzungen, `die auf sein Verlangen anberaumt sind',
en `zu denen er ausdrucklich eingeladen ist'.'la Hoe de Duitse werkge-
vers desondanks over de Betriebsrat denken, is ons ondertussen voldoende
bekend. Misschien ware het toch te wensen, dat een nieuwe Commissie-
Ondernemingsrecht, zo zij ooit zou worden geïnstalleerd, o.m. tot opdracht
zou krijgen, zich ook eens ten aanzien van de Betriebsr~te volgens het BVG
wat nader te oriënteren.

Tussen een ondernemingsraad, waarin de belangenbehartiging van het
personeel op de voorgrond staat, en een ondernemingsraad, die in de eerste
plaats moet worden gezien als een orgaan van overleg en - zo mogelijk -
van samenwerking in het bedrijf staat de ondernemingsraad, die binnen de
onderneming en met betrekking tot de daarin voorkomende overwegend
functionele relaties haar integratieve taak vervult, zonder uit het oog te ver-
liezen, dat de vrede zelfs aan de goedwillenden niet in de schoot valt, maar
ook door hen': dagelijks opnieuw moet worden bevochten.

`Onze problemen zijn door de mens geschapen; daarom kunnen ze ook door
mensen worden opgelost. En de mens kan zo groot zijn als hij zelf wil. Geen

117. BVG, I~ 49, alsmede: K. Fitting und F. Auffarth, o.c., p. 363. Zie ook: BVG ~ 67, over de
`vertrauensvolle Zusammenarbeit' in het kader van de Wirtschaftsausschuss, waarop wij hier
niet verder ingaan.
118. BVG ~ 27, Abs. 1.
119. BVG ~ 29, Abs. 4.

i
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vraagstuk, dat verband houdt met de stemming van de mens, ligt buiten het
bereik van menselijke wezens. De menselijke geest en zijn verstand hebben
dikwijls onoplosbaar lijkende problemen opgelost, en we geloven dat ze dat
wederom kunnen doen. Ik doel hier niet op dat soort absolute, volmaakte en
universele vrede en goede wil waarvan sommige fantasten en fanatici nog steeds
dromen. Ik wil de waarheid van hoop en droom niet ontkennen, maar als we
slechts die vrede zouden nastreven, zouden we slechts ontmoediging en ont-
goocheling opwekken. Laten we ons in plaats daarvan op een praktischer en
meer binnen het bereik liggende vrede richten; een vrede die niet gebaseerd
is op een plotselinge verandering van de menselijke natuur, maar op een
geleidelijke evolutie van de menselijke instellingen; op een reeks concrete
daden en doeltreffende overeenkomsten, die in het belang zijn van alle be-
trokkenen'.12o

Waarmee zouden wij deze studie beter kunnen beëindigen dan met deze
sublieme woorden van een groot tijdgenoot, die zichzelf eens heeft gekenschetst

als een `idealist zonder illusies'121, en die als een lichtend voorbeeld in de ge-

schiedenis der mensheid zal blijven voortleven: 3okn. F. Kennedy, de man die

ons nieuwe wegen wees naar een betere toekomst. Want daartoe bij te dragen
door de harmonisatie van tegengestelde belangen, ook binnen de onderne-

ming, is de enige zin van iedere waarlijk sociale politiek.

120. ,~ohn F. Iiennedy, Vrede, het belangrijkste op aarde. Rede, 10 juni 1963.
121. A. M. Schlesinger,]r., De duizend dagen. John F. Kennedy in het Witte Huis, Amsterdam
1965, dl. I, p. 115.

220



Samenvatting

Vooral door de verschijning van een oíi'icieel rapport over de `Herziening van
het ondernemingsrecht' - het zgn. rapport-Verdam - is de in Nederland ge-
voerde discussie over de medezeggenschap van de werknemers in de onderne-
ming opnieuw opgeleefd. Deze discussie is grotendeels van theoretische aard,
omdat praktische ervaringen met betrekking tot de in dit rapport voorgestelde
maatregelen, zoals de benoeming van werknemerscommissarissen en het
toekennen van grotere bevoegdheden aan de ondernemingsraad,in de lage
landen ontbreken. Het ligt dus voor de hand lering te trekken uit buitenlandse
ervaringen, waarbij die met betrekking tot de zeer geavanceerde vormen van
medezeggenschap in West-Duitsland wel het eerst in aanmerking komen.
Merkwaardigerwijze is daaromtrent in Nederland tot dusverre geen enkele
enigszins uitgebreide studie verschenen, en werd dit onderwerp slechts in enkele
tijdschrift- en dagbladartikelen op beknopte wijze aan de orde gesteld. Het
doel van deze beschouwingen is in deze lacune te voorzien, en de aandacht te
vestigen op het overvloedige materiaal dat ~Nest-Duitsland in dit opzicht te
bieden heeft.

De Duitse medezeggenschap wordt hier vooral bestudeerd vanuit het ge-
zichtspunt van de sociale politiek, hetgeen het voordeel heeft, dat zowel eco-
nomische en juridische als historische, psychologische en sociologische gezichts-
punten daarbij ter sprake kunnen komen. Aangezien ernaar gestreefd wordt,
een eerste algemene orientatie te verschaffen, wordt hoofdzakelijk gebruik
gemaakt van de resultaten van door anderen in ruime mate verrichte onder-
zoeken, die in de literatuur over de Duitse medezeggenschap hun neerslag
hebben gevonden. Van deze onderzoeken zijn die van Neuloh (1960), Blume
(1962 en 1964) en Voigt (1962) van bijzonder belang. Zij worden dan ook uit-
voerig besproken.

Het begrippenapparaat met betrekking tot de medezeggenschap blijkt in
Duitsland en in Nederland bij alle overeenkomst toch ook belangrijke verschil-
len te vertonen. Zowel het Nederlandse woord `medezeggenschap' als het
Duitse woord `Mitbestimmung' kunnen de betekenis hebben van medebe-
slissen en medeberaad. Terwijl echter de primaire betekenis in Nederland
`medeberaad' is, is de primaire betekenis in Duitsland `medebeslissen'.
Dit maakt het niet mogelijk, het woord `medezeggenschap' en het woord
`Mitbestimmung' zonder meer dezelfde betekenis toe te kennen, tenzij men
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het uitsluitend bezigt als generiek begrip. Aangezien in Nederland een zelf-
standige term ontbreekt, om de begrippen `medebeslissende medezeggenschap'
en `medeberadende medezeggenschap' te omschrijven, wordt voorgesteld,
daarvoor de termen `codeterminatie' en `codeliberatie' te introduceren. In
Duitsland worden beide begrippen aangeduid door de woorden `Mitent-
scheidung' en ~Mitwirkung'. Er wordt op gewezen, dat in het Engelse taalge-
bied omstreeks 1951 op soortgelijke wijze het nieuwe woord `codetermina-
tion' is ontstaan.

Nadat aldus de begrippen en de terminologie zijn besproken, wordt een over-
zicht gegeven van de geschiedenis van de medezeggenschap in Duitsland, en
wel vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw tot heden.

De eersten, die zich daar met de medezeggenschap hebben bezig gehouden
waren sociaal-theoretici, waarvan sommigen zich niet wensten te beperken tot
het analyseren van de maatschappelijke noden, maar ook voorstellen tot ver-
betering wilden doen. Hiervan worden o.a. genoemd Von Baader, Wohlwill,
Von Mohl en Perthaler. De betekenis van deze auteurs ligt niet zozeer in de
directe uitwerking van hun geschriften als in hun inzicht in de afhankelijk-
heidspositie van de arbeiders en in hun overtuiging dat deze meer bij het
ondernemingsgebeuren moesten worden betrokken.

De eerste praktische voorstellen om tot grotere medezeggenschap van de
arbeiders te komen, stammen niet van de werknemers of hun organisaties,
maar van werkgevers. Deze voerden een partriarchale politiek, welke weer
kan worden onderscheiden in een paternalistische en een protectorale vorm.

Een van de belangrijkste instituten, waartoe ook vele werkgevers behoorden,
was de `Centralverein fur das 4~'ohl der arbeitenden Klassen', die in 1844 te
Berlijn was opgericht en die in 1848 overging tot de instelling van `fabrieks-
verenigingen' met een paritair bestuur. In 1850 werd door Degenkolb de eerste
ons bekende fabriekskern opgericht. Een andere ondernemer, die aan de
arbeiders bepaalde medezeggenschapsrechten toekende was Peters, die in
1861 overging tot oprichting van een ondersteuningskas, welke later werd
veranderd in een `tlltestenrat', die voor de helft door de arbeiders werd ge-
kozen.

Vanaf 1880 ontstonden overal arbeiderscommissies, welke berustten op
sociaal-liberale of sociaal-ethische overtuigingen, of op opvattingen betref-
fende het zgn. constitutionele fabriekssysteem. Als voorbeelden van deze
richtingen worden o.a. genoemd Hutschenreuther, Oechelhliuser, Roesler, Freese
en Abbe.

Behalve van de zijde der ondernemers kwamen ook voorstellen van de zijde
der arbeidersleiders, zoals Winkelblech en Born. De socialistische ideologie van
grote groepen der arbeiders en de sterke band die hun vakorganisaties geduren-
de vele jaren hadden met het socialistische partij-apparaat verhinderde echter
een verzoening met de `Expropriateure', die in de klassenstrijd vernietigd
moesten worden.
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De eerste wettelijke maatregel betreffende de medezeggenschap in Duits-
land wordt het best gesitueerd in 1891 toen het `Arbeiterschutzgesetz' in Prui-
sen werd ingevoerd, nadat sinds 1883 met het `Krankenversicherungsgesetz'
gunstige ervaringen waren opgedaan. In 1905 werden verplichte arbeiders-
commissies ingevoerd in de mijnindustrie op grond van de `Berggesetznovelle'.
In 1916 kondigde men af het `Gesetz uber den vaterl~ndischen Hilfsdienst',
waarbij o.a. permanente arbeiderscommissies waren voorzien, die bij ge-
schillen in beroep konden gaan bij een paritair uit werkgevers en werknemers
samengestelde arbitragecommissie. In de `Weimarer Verfassung' van 1919
werd de wettelijke grondslag gelegd voor het `Betriebsr~tegesetz' van 1920,
dat in 1922 werd aangevuld door een `Gesetz uber die Entsendung von Betriebs-
ratmitgliedern in den Aufsichtsrat'.

Nadat tussen 1933 en 1945 de terreur van het Hitlerregime had gewoed,
kwam onder invloed van het geallieerde bestuur in 1946 een reorganisatie
van de staalindustrie tot stand, waarbij de Betriebsr~te op paritaire basis
deelnamen aan de besluitvorming, en door de vakorganisaties een `Arbeits-
direktor' werd aangewezen. In 1951 werd in de zgn. Montanindustrie het
`Mitbestimmungsgesetz' ingevoerd; in 1952 volgde het `Betriebsverfassungs-
gesetz' en in 1956 de zgn. `Holding-novelle'. (Het `Personalvertretungsgesetz'
van 1955, dat van kracht is voon c~t overheidspersoneel wordt niet besproken).

Op de behandeling van de geschiedenis van de medezeggenschap volgt
een bespreking van de wetgeving, die met betrekking daartoe van belang is.

Vooreerst wordt een uiteenzetting gegeven van enkele bepalingen van het
ondernemingsrecht, zoals dat is neergelegd in het nieuwe `Aktiengesetz', dat
op 1 januari 1966 van kracht is geworden, en in het `GmbH-Gesetz' en het
`Berggesetz'.

Vervolgens wordt het `Mitbestimmungsgesetz' 1951 behandeld, waarin de
zgn. gekwalificeerde medezeggenschap wordt geregeld. Volgens deze wet is
de `Aufsichtsrat' vrijwel paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van
aandeelhouders en werknemers, terwijl ook een zgn. `Arbeitsdirektor' door de
werknemers benoemd wordt in de `Vorstand'. De `Holding-novelle' 1956
regelt de medezeggenschapssituatie in de `Obergesellschaften'.

Tenslotte ~vordt aandacht besteed aan het `Betriebsverfassungsgesetz'
1952, dat veel minder ver gaat dan de wet van 1951. Dit `Betriebsverfassungs-
gesetz' regelt de afvaardiging van twee of ineer werknemersvertegenwoor-
digers in de `Aufsichtsrat', en schrijft de invoering voor van `Betriebsr~te',
die anders zijn opgezet en over grotere bevoegdheden beschikken dan in
Nederland met de ondernemingsraden het geval is.

In het volgende hoofdstuk wordt nagegaan, in hoeverre de praktijk van de
medezeggenschap in West-Duitsland aan de betreffende wetgeving beant-
woordt. Onderzocht wordt de invloedssfeer van de verschillende wetten aan
de hand van enkele statistische gegevens. Daarna wordt de vraag gesteld,
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in hoeverre de wetgeving wordt toegepast, en tot welke gevolgen deze toepas-
sing op haar beurt heeft geleid, zonder dat daaraan vooralsnog de vraag
wordt verbonden, of de medezeggenschap als `geslaagd' mag worden aan-
gemerkt.

Afzonderlijke beschouwingen worden dan gewijd aan de `Arbeitsdirektor',
de werknemersleden in de `Aufsichtsrat' eti aan de positie van de `Betriebsrat'.

Vervolgens wordt getracht, tot een evaluatie van de Duitse medezeggen-
schap te komen. Op de eerste plaats worden de opvattingen in West-Duits-
land nagegaan, zoals die leven in werkgevers- en werknemerskringen, en bij
beoefenaars van de wetenschap. Daarbij blijkt, dat de werkgevers positief
staan tegenover de resultaten van de zgn. eenvoudige medezeggenschap
ingevolge het `Betriebsverfassungsgesetz', maar dat zij zich verzetten tegen een
uitbreiding van het `Mitbestimmungsgesetz' tot andere bedrijfstakken, hoewel
zij daarvan in de zgn. `Montanindustrie' geen slechte gevolgen kunnen aan-
wijzen. De werknemersvakorganisaties, die een zeer sterke positie innemen,
zijn niet erg enthousiast over het `Betriebsverfassungsgesetz', dat hun slechts
een beperkte invloed inruimt, en pleiten voor een drastische uitbreiding van
de codeterminatiewetgeving van 1951.

Bij de ~vetenschappelijke onderzoekers treft men zeer verschillende bena-
deringen aan, waarbij die van Weddigen en Voigt uitvoerig worden behandeld.
Ook wordt melding gemaa.kt van een in juli 1966 gepubliceerd rapport van
Blucher, dat tot de conclusie leidt, dat de resultaten van de wetgeving van 1951
ten aanzien van de integratie der werknemers niet gunstiger zijn dan die van

~ de wetgeving van 1952.
Van de buitenlandse uitspraken worden o.a. die vermeld van Blumenthal,

Spiro en Herlin, die alle van verschillende beoordelingsmaatstaven gebruik
maken. Blumenthal komt tot de conclusie, dat de codeterminatie in de staal-
industrie tot minder spectaculaire gevolgen heeft geleid, dan men verwachtte;

"Spiro acht de gevolgen op economisch gebied het minst ingrijpend en durft
op sociologisch terreingeengevolgtrekkingte maken. Politiek gezien beschouwt
hij de Duitse codeterminatie als geslaagd. Het oordeel van Herlin tenslotte
hlijkt te weinig gemotiveerd om gewicht in de schaal te leggen.

Vervolgens wordt een eigen evaluatie van de codeterminatie beproefd.
Daartoe is nodig de bepaling van een normsysteem, als hoedanig wordt
geopteerdvoordemateriëlecodeterminatie, waaraan de formele codeterminatie
zowel kwalitatief als kwantitatief wordt getoetst. Onder de materiële code-
terminatie wordt verstaan het ideaal van de harmonie in de zin van Attes-
lander's definitie.

Dit vastgesteld zijnde wordt een bespreking gewijd aan de samenhang
tussen codeterminatie en harmonisatieproces. Hierbij wordt op de eerste
plaats een uiteenzetting gegeven van een door Voigt geïntroduceerd begrip-
penapparaat, dat wordt aangeduid met de naam `virtuele actiesector'. De
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bespreking van dit begrippenapparaat wordt tenslotte aangevuld met enkele
sociaal-psychologische beschouwingen.

Met gebruikmaking van het aldus verkregen normsysteem en begrips-
instrumentarium wordt dan de balans van de medezeggenschap opgemaakt.
Met betrekking tot de `Aufsichtsrat' luidt de conclusie, dat de aanwezigheid
van werknemers daarin niet tot moeilijkheden heeft geleid, en dat deze zich
in grote lijnen zijn gaan gedragen zoals een lid van de `Aufsichtsrat' zich al-
tijd gedragen had. Ten aanzien van de `Arbeitsdirektor' is evenmin van schok-
kende veranderingen sprake geweest; het instituut is niet zo iets bijzonders
als men gewoonlijk denkt. De medezeggenschap in de `Betriebsrat' heeft over
het algemeen gunstige resultaten opgeleverd, ook al heeft de vakorganisatie
daarbij - althans formeel - minder invloed. De positie van deze vakorganisatie
en de wijze waarop deze opereert kunnen tot bedenkelijke situaties leiden ten
aanzien van de democratische besluitvorming in Duitsland.

De studie eindigt met de toepassing van de besproken Duitse ervaringen op
de Nederlandse situatie, vooral met betrekking tot enige voorstellen uit het
rapport-Verdam. Na enkele algemene opmerkingen wordt een korte bespre-
king gewijd aan de verschillende meningen omtrent het doel van de onder-
neming, haar gezagsstructuur, de belangentegenstellingen die daarin voor-
komen en de realisatie van de medezeggenschap op de verschillende niveaus.

Daarna worden de voorstellen van de commissie-Verdam met betrekking
tot het werknemerscommissariaat aan een onderzoek onderworpen en gecon-
fronteerd met de veel verdergaande bepalingen en praktijk in West-Duitsland.
Betreurd wordt, dat de herziening van de bevoegdheden van commissaris-
sen en de introductie van de werknemerscommissaris niet afzonderlijk zijn be-
handeld en dat niet, zowel ten aanzien van de overwegingen als van de be-
staande praktijk, grondiger onderzoek heeft plaatsgevonden. Onder alle voor-
behoud wordt tenslotte gepleit voor een systeem, waarbij de benoeming
van commissarissen door coóptatie plaatsvindt uit kandidaten, die vooraf
zowel door aandeelhoudersvertegenwoordigers als door werknemersverte-
genwoordigers acceptabel zijn geacht.

Ten aanzien van de ondernemingsraad wordt eveneens een vergelijking
gemaakt tussen de Duitse wetgeving en praktijk enerzijds en de Nederlandse
voorstellen anderzijds. Geconstateerd wordt, dat het probleem van de ver-
zakelijking der relaties tussen werkgever en werknemers in de huidige dis-
cussies een grote rol speelt. Aan de hand van de Duitse ervaringen wordt duide-
lijk gemaakt, dat een herziening van de opzet der ondernemingsraden, waar-

door deze een grotere mate van onafhankelijkheid verkrijgen, niet behoeft
te gaan ten koste van de samenwerking in de onderneming. Onder erkenning
van de belangrijke taken, die de vakbeweging in het verleden vervuld heeft
en nog vervult, wordt het mede in haar belang geacht, dat zij de eigen aard
van de ondernemingsraad als orgaan van de onderneming erkent, en deze niet
hanteert als een instrument van vakverenigingspolitiek binnen de onderneming.
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Die Diskussion uber die innerbetriebliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in Holland hat durch die Veráffentlichung eines amtlichen Berichts uber die
`Reform der Betriebsverfassung' - des sogenannten Rapport-Verdam - neuen
Auftrieb bekommen. Diese Diskussion hat grósstenteils theoretischen Charak-
ter, da praktische Erfahrungen uber die in diesem Bericht vorgeschlagenen
Massnahmen, wie die Ernennung von Arbeitnehmervertretern im Aufsichts-
rat und die Erweiterung der Befugnisse des `ondernemingsraad', in Holland
fehlen. Demgem~ss lag es nahe, Lehren aus den ausserhalb Hollands gewon-
nenen Erfahrungen zu ziehen, und wegen der in Westdeutschland sehr weit
fortgeschrittenen Formen der Mitbestimmung vor allem die dort gemachten
Erfahrungen auszuwerten. Bemerkenswerterweise ist in Holland hieruber
bisher noch keine einigermassen eingehende Untersuchung erschienen und
wurde dieses Thema nur in einigen Zeitungs- und Zeitschriftartikeln summarisch
behandelt. Die vorliegende Arbeit soll nun diese Liicke schliessen und auf dan
in Westdeutschland auf diesem Gebiet gebotene reichliche Anschauungs-
material hinweisen.

Die Mitbestimmung in Deutschland wird hier vor allem unter dem Blick-
winkel der Sozialpolitiek untersucht, was den Vorteil hat, dass sowohl wirt-
schaftliche und juristische als auch historische, psychologische und soziolo-
gische Ars,rumente zur Sprache gebracht werden kbnnen. Da zun~chst eine
allgemeine Orientierung angestrebt wird, werden haupts~chlich die Ergeb-
nisse von mannigfaltigen von anderen angestellten Untersuchungen heran-
gezogen, die in der Literatur uber die Mitbestimmung in Deutschland ihren
Niederschlag gefunden haben. Besonders wichtig sind hiervon die Arbeiten
von Neuloh (1960), Blume (1962 und 1964) und Voigt (1962), die deshalb aus-
fuhrlich besprochen werden.

Das Begriffesystem der Mitbestimmung zeigt in Deutschland und Holland
- bei aller ~-lhnlichkeit - auch erhebliche Unterschiede. Das niederllindische
Wort `medezeggenschap' kann ebenso wie das deutsche Wort `Mitbestimmung'
sowohl Mitentscheidung als auch Mitsprache bedeuten. W~hrend der Be-
deutungsschwerpunkt im Niederlíindischen auf der Mitsprache liegt, bedeutet
Mitbestimmung im Deutschen vorwiegend Mitentscheidung. Daher kónnen
die Worte `medezeggenschap' und `Mitbestimmung' nicht als bedeutungsgleich
behandelt werden, es sei denn als reine Gattungsbegriffe. Da es im Niederl~ndi-
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schen fur die Bezeichnung der BegrifFe `mitentscheidende Mitbestimmung' und
`mitsprechende Mitbestimmung' keine eigenen Termini gibt, wird vorgeschla-
gen, hierfur die Termini `codeterminatie' und `codeliberatie' einzufuhren. Im
Deutschen werden diese beiden Begriffe durch die Worte `Mitentscheidung'
und `Mitsprache' bezeichnet. (Es wird darauf hingewiesen, dass auf ~.hnlichem
Wege ~vie `codeterminatie' um 1951 im Englischen der Neologismus `code-
termination' entstanden ist.)

Nach der Definition der Begriffe und damit der Terminologie wird eine
i7bersicht uber die Geschichte der Mitbestimmung in Deutschland gegeben,
und zwar von der ersten H~lfte des 19. Jahrhunderts bis heute.

Als erste befassten sich mit der Mitbestimmung die Sozialtheoretiker, von
denen sich einige nicht mit der Analyse gesellschaflichter Notst~nde begnug-
ten, sondern auch Verbesserungsvorschl~ge formulieren wollten. Hiervon wer-
den u.a. aon Baader, Wohlwill, aon Mohl und Perthaler angefuhrt. Die Bedeutung
dieser Autoren liegt nicht so sehr im tats~chlichen Einfluss ihrer ldeen, als
vielmehr in ihrem Verst~ndnis der Abh~ngigkeit der Arbeiter und in ihrer
~7berzeugung, dass letztere in das innerbetriebliche Geschehen enger einbe-
zogen werden mussten.

Die ersten praktischen Vorschl~ge zu einer st~rkeren Mitbestimmung
der Arbeiter stammen gar nicht von den Arbeitnehmern oder deren Organi-
sationen, sondern von Arbeitgebern. Diese fiihrten eine patriarchale Politik,
von der es wiederum eine paternalistische und eine protektorale Spielart
gab.

Eine der wichtigsten Organisationen, der auch viele Arbeitgeber angehór-
ten, war der `Centralverein fur das Wohl der arbeitende Klassen', der 1844
in Berlin gegrundet wurde und 1848 `Fabriksvereine' mit parit~tisch besetzter
Leitung einfuhrte. 1850 wurde von Degenkolb der erste uns bekannte Arbeiter-
ausschuss gegrundet. Ein weiterer Unternehmer, der seinen Arbeitern be-
stimmte Mitbestimmungsrechte gew~hrte, war Peters, der 1861 eine Hilfskasse
einrichtete und sie spáter zu einem zur H~lfte von den Arbeitern gew~hlten
`Altestenrat' machte.

Von 1880 an entstanden iiberall Arbeiterausschiisse, die auf sozialliberalen
oder sozialethischen i7berzeugungen, oder auf bestimmten Theorien uber das
sogenannte konstitutionelle Fabrikssystem beruhten. Als Beispiele fur diese
Richtungen werden u.a. Hutschenreuther, Oechelhduser, Roesler, Freese und Abbe
angefiihrt.

Ausser vonseiten der Unternehmer kamen Vorschl5ge auch von Arbeiter-
fuhrern wie Winkelblech und Born. Die sozialistische Ideologie grosser Teile
der Arbeiterschaft und die jahrelangen starken Bande zwischen ihren Gewerk-
schaften und der sozialistischen Parteiorganisation verhinderte jedoch eine
Versóhnung mit den im Klassenkampf zu vernichtenden `Expropriateuren'.

Als erstes in Deutschland erlassenes Gesetz, das eine gewisse Mitbestimmung
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enthielt, kann am besten das 1891 eingefuhrte preussische `Arbeiterschutzgesetz'
betrachtet werden, nachdem schon seit 1883 mit dem `Krankenversicherungs-
gesetz' gute Erfahrungen gemacht worden waren. 1905 wurden aufgrund der
'Berggesetznovelle' in den Bergwerken Arbeiterausschiisse obligatorisch. 1916
wurde das `Gesetz uber den vaterlándischen Hilfsdienst' erlassen, in dem u.a.
stándige Arbeiterausschusse vorgesehen wurden, die sich in Streitf~llen
auf ein aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern parit5tisch zusammengesetztes
Schiedsgericht berufen konnten. In der Weimarer Verfassung von 1919
wurde die gesetzliche Grundlage fur das 1920er `Betriebsr~tegesetz' geschaf-
fen, das 1922 durch ein `Gesetz uber die Entsendung von Betriebsratmitglie-
dern in den Aufsichtsrat' erweitert wurde.

Nachdem zwischen 1933 und 1946 der Terror des Hitlerregimes gewutet
hatte, kam unter dem Einfluss der Militárregierung im Jahre 1946 eine Reor-
ganisation der Stahlindustrie zustande, bei der die Betriebsr~te parit5tisch an
der Beschlussfassung mitwirkten und von den Gewerkschaften ein Arbeits-
direktor ernannt wurde. 1951 wurde in der sogenannten Montanindustrie
das `Mitbestimmungsgesetz' eingefiihrt; 1952 folgte das `Betriebsverfassungs-
gesetz' und 1956 die sogenannte `Holdingnovelle'. (Das fur Beamte und Be-
hórdenangestellte geltende 1955er `Personalvertretungsgesetz' wird nicht
besprochen.)

Der Behandlung der Geschichte der Mitbestimmung folgt eine Besprechung
der hierfur wichtigen Gesetze.

Zun~chst werden einige Bestimmungen aus dem im neuen, am 1. Januar
1966 in Kraft getretenen `Aktiengesetz', im `GmbH-Gesetz' und im `Berg-
gesetz' formulierten Unternehmensrecht erl~utert.

Hierauf wird das 1951er `Mitbestimmungsgesetz' behandelt, in dem die
sogenannte qualifizierte Mitbestimmung geregelt wird. Nach diesem Gesetz
setzt sich der Aufsichtsrat nahezu parit~tisch aus Vertretern der Aktion~.re und
Arbeitnehmer zusammen, w~hrend von den Arbeitnehmern auch ein Ar-
beitsdirektor in den Vorstand entsandt wird. Die 1956er `Holding-novelle'
regelt Mitbestimmungsfragen in den Obergesellschaften.

Schliesslich wird das 1952er `Betriebsverfassungsgesetz' besprochen, das in
der Mitentscheidung viel weniger weit geht als das 1951er Gesetz. Dieses
`Betriebsverfassungsgesetz' regelt die Entsendung von zwei oder mehr Ar-
beitnehmervertretern in den Aufsichtsrat und schreibt die Einfuhrung von
Betriebsr~,ten vor, die anders angelegt sind und mehr Befugnisse haben als die
`ondernemingsraden' in Holland.

Im darauffolgenden Abschnitt wird untersucht, inwieweit die Praasis der Mit-
bestimmung in Westdeutschland den betreffenden Gesetzen entspricht.
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Untersucht wird der Einflussbereich der verschiedenen Gesetze anhand sta-
tistischer Werte. Danach wird die Frage aufgeworfen, inwieweit die Gesetze
angew~andt werden und zu welchen Folgen ihre Anwendung gefuhrt hat, vor-
liiufig allerdings ohne damit die Frage zu verbinden, ob die gesetzliche Mit-
bestimmung sich `bew~hrt' hat.

Daraufhin werden uber den Arbeitsdirektor, die Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat und die Stellung des Betriebsrats getrennte Betrachtungen
angestellt.

Hiernach wird versucht, zu einem Urteil uber die Mitbestimmung in Deutsch-
land zu kommen. Zun~chst werden die unter den westdeutschen Arbeitge-
bern, Arbeitnehmern und Wissenschaftlern herrschenden Auffassungen unter-
sucht. Hierbei zeigt sich, dass die Arbeitgeber den Ergebnissen der sogenann-
ten einfachen Mitbestimmung aufgrund des `Betriebsverfassungsgesetzes'
positiv gegenuberstehen, dass sie sich einer Erweiterung des Mitbestimmungs-
gesetzes auf andere Unternehmenszweige jedoch widersetzen, obwohl sie in
der Montanindustrie keine nachteiligen Folgen dieser Massnahme anweisen
ktinnen. Die Gewerkschaften, die eine sehr starke Stellung innehaben, sind
vom Betriebsverfassungsgesetz, das ihnen nur einen begrenzten Einfluss ein-
r~umt, nicht besonders begeistert und befurworten eine drastische Ausdehnung
des 1951er Mitbestimmungsgesetzes auf andere Industriezweige.

In den wissenschaftlichen Untersuchungen sind sehr verschiedene Auf-
fassungen festzustellen; diejenigen von Weddingen und Voigt werden aus-
fuhrlich besprochen. Auch wird ein im Juli 1966 von Blucher veróETentlichter
Bericht vermeldet, der zu der Folgerung kommt, dass die Ergebnisse des 1951er
Gesetzes fur die Integration der Arbeitnehmer nicht gunstiger sind als die des
1952er Gesetzes.

Von ausl~ndischen Stellungnahmen werden u.a. diejenigen von Blumen-
thal, Spiro und Herlin herangezogen, die alle verschiedene Beurteilungsmass-
stábe anlegen. Blumenthal kommt zu dem Schluss, dass die `Mitentscheidung'
in der Stahlindustrie zu weniger spektakulí3ren Folgen gefuhrt hat als erwar-
tet wurde. Spiro beurteilt die Folgen auf wirtschaftlichem Gebiet als am we-
nigsten einschneidend und h~lt sich vor Folgerungen auf soziologischem Ge-
biet zuruck. Politisch habe sich die Mitbestimmung bew~hrt. Herlin's Urteil
schliesslich ist zu wenig begrundet, um von Gewicht zu sein.

Darauf hin versucht der Autor, eine eigene Meinung uber die Mitbestim-
mung herauszuarbeiten. Hierfur ist die Wahl eines Normensystems erforderlich,
als welches die materielle Mitbestimmung benutzt wird, woran dann die for-
melle Mitbestimmung sowohl qualitativ als auch quantitativ gepruft wird.
Unter materieller Mitbestimmung wird das Harmonieideal im Sinne von
Atteslander's Definition verstanden.

Nachdem dies festgelegt ist, werden Betrachtungen uber den Zusammen-
hang zwischen der Mitbestimmung und dem Harmonisierungsprozess an-
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gestellt. Hierbei wird zun~chst ein von I~oigt eingefuhrtes Begriffesystem er-
l~utert, das mit dem Terminus `virtueller Aktionssektor' bezeichnet wird.
Die Erl~uterung dieses Begriffesystems wird am Ende erg~nzt durch einige
sozialpsychologische Betrachtungen.

Auf der Grundlage des so ermittelten Normensystems und Begriffarsenals
wird dann die Bilanz aus der Mitbestimmung gezogen. Im Hinblick auf den
Aufsichtsrat ergibt zich der Schluss, dass die Tatsache, dass darin die Arbeit-
nehmer vertreten sind, in ihm nicht zu Schwierigkeiten gefuhrt hat und dass
die Arbeitnehmervertreter sich letzten Endes im grossen ganzen nicht anders
verhalten als sich Aufsichtsratsmitglieder schon immer verhalten haben. Im
Hinblick auf den Arbeitsdirektor konnten ebensowenig erschutternde Ver-
~nderungen festgestellt werden; bei dieser Einrichtung handelt es sich kei-
neswegs um etwas so besonderes wie gewáhnlich vermutet wird. Die Mit-
bestimmung im Betriebsrat hat im allgemeinen gunstige Ergebnisse gezeitigt,
obgleich die Gewerkschaften dabei - zumindest formell - weniger Einfluss
haben. Die Stellung dieser Gewerkschaften und die Art und Weise, in der sie
operieren, kónnten unter Umst~nden zu fur die demokratische Willensbil-
dung in Deutschland bedenklichen Situationen fiihren.

Die Untersuchung endigt mit der Anwendung der besprochenen, in Deutsch-
land gewonnenen Erfahrungen auf die Situation in Holland, vor allem im
Bezug auf einige im Rapport-Verdam formulierte Vorschlíige. Nach einigen
allgemeinen Betrachtungen hinsichtlich der verschiedenen Meinungen uber
den Zweck des Unternehmens, seine Machtstruktur, die darin auftretenden
Interessengegens~tze und die Verwirklichung der Mitbestimmung auf ver-
schiedenem Niveau werden die Vorschl~.ge des Verdamrapports im Bezug
auf Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat untersucht und der viel weiterge-
henden Gesetzgebung und Praxis in Westdeutschland gegeniibergestellt. Es
wird bedauert, dass die Neuordnung der Befugnisse der Aufsichtsratsmit-
glieder und die Einfuhrung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat nicht
getrennt behandelt werden und dass weder im Hinblick auf die Motivierung
noch auf die gehandhabte Praxis eine griindlichere Untersuchung stattge-
funden hat. Unter allem Vorbehalt wird schliesslich ein System befurwortet,
bei dem die Ernennung zum Aufsichtsratsmitglied durch Zuwahl aus Kandi-
daten erfolgt, die zuvor sowohl von Aktioníi.rsvertretern als auch von Arbeit-
nehmervertretern akzeptiert worden sind.

Auch im Hinblick auf den `ondernemingsraad' wird ein Vergleich zwischen
der Gesetzgebung und Pra~cis in Deutschland einerseits und den holl~ndischen
Vorschlágen andererseits gezogen. Es wird festgestellt, dass das Problem der
Versachlichung der Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern
in der heutigen Diskussion eine grosse Rolle spielt. Anhand der in Deutsch-
land mit dem `Betriebsverfassungsgesetz' gemachten Erfahrungen wird
verdeutlicht, dass eine Neuordnung der `ondernemingsraden', die diesen
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mehr Unabh~ngigkeit gibt, nicht auf Kosten der innerbetrieblichen Zusam-
menarbeit zu gehen braucht. Unter Anerkennung der wichtigen Aufgaben,
die die Gewerkschaften in der Vergangenheit erfullt haben und noch er-
fullen, wird es als auch in ihrem Interesse liegend betrachtet, dass sie den
Eigencharakter des `ondernemingsraad' als Organ des Unternehmens aner-
kennen und ihn nicht als politisches Instrument innerhalb des Unternehmens
zu hantieren versuchen.
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Stellingen

1

De gemeenlijk als `integratie van handarbeiders en beambten' aangeduide
procedure is veelal méér gericht op de gelijkschakeling van de verschillende
statuskenmerken van de tot deze groeperingen behorende personen dan op
de realisatie van een gelijke v~aardering van deze personen zelf. Om deze
reden is de gebezigde terminologie feitelijk onjuist en misleidend.

II
De uit de bepalingen der Nederlandse Kieswet voortvloeiende ~raktijk, om
- in tegenstelling tot hetgeen mutatis mutandis in tal van andere landen het
geval is - de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, der Provinciale Staten en der Gemeenteraden op een andere dag
dan een zaterdag of zondag te doen plaatsvinden, strekt - mede vanwege de
veelvuldig voorkomende scheiding van woon- en werkplaats der arbeidende
bevolking - tot schade van 's lands economie, en is, zeker sedert de invcering
van de vijfdaagse werkweek, onvoldoende gemotiveerd.

III
De optimale functionering van de ondernemingsraad wordt - met name in
een zich snel uitbreidende onderneming - niet zelden belexumerd, doordat
tot het fabriekspersoneel behorende leden van deze raad, die de voor het
raadslidmaatschap vereiste kwaliteiten in hoge mate bezitten, op grond van
bijzondere capaciteiten in aanmerking worden gebracht voor functies, die
met het `vertegenwoordigend' aspect van hun raadslidmaatschap niet com-
patibel zijn.

IV
Het beginsel, dat tot uitdrukking komt in artikel 175 van de Grondwet,
waar dit zegt: `behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald zijn de
terechtzittingen openbaar', dient tiiteraard niet slechts formeel doch ook
materieel te worden verwezenlijkt. Met deze eis is echter niet in overeen-
stP.nmíng het feit, dat het - met name in vele strafprocessen - voor belang-
stelIende burgers veelal onmogelijk is, mede door het ontbreken van de
eIders vaak toegepaste technische voorzieningen, de tijdens het rechtsgeding
gesproken woorden op de publieke tribune te vetstaan.

Stellingen behorende bij J. F. Schobre, Mensen en Mandaten, Aspecten vaa de mede-
zeggenschap in Westdnitae ondernemingen, Katholieke Hogeschool te Tílburg, 1966.



V

Het fenomeen, dat bepaalde karaktertrekken van een persoon dikwijls mani-
fester zijn bij diens observatie via het televisie-medium dan tijdens een solli-
citatie-onderhoud, berust op een aantal factoren, die mede ten behoeve van
de personeelsselectie nader dienen te worden onderzocht.

VI
De werkwijze en de doelstellingen van de deelnemers aan C.A.O.-onder-
handelingen, alsmede de samenstelling van de desbetreffende delegaties en
de tijdnood waarin deze veelal verkeren, leiden ertoe, dat in bestaande collec-
tieve arbeidsovereenkomsten niet zelden wijzigingen worden aangebracht, die
niet zijn afgestemd op de inhoud en de strekking van de overige C.A.O.-
bepalingen. Ten gevolge van de veelvuldige herhaling van deze werkwijze
vormen verschillende C.A.O.'s, beschouwd van rechtssystematisch standpunt,
een defectueuze grondslag voor een nauwkeurige vaststelling van de rechten
en verplichtingen der partijen.

VII

Van de mate, waarin de leiding ener onderneniing erin slaagt, de bij haar werk-
nemers veelvuldig overheersende `externe' motivatie door een `interne' te
vervangen, zijn niet alleen het voortbestaan en de bloei der betreffende
onderneming, maar ook het geestelijke en lichamelijke welzijn van de daarin
werkzame personeelsleden in menig opzicht afhankelijk.

VIII

Ter vermijding van datgene, wat door Bell is aangeduid als een `cow-socio-
logy'', is het wenselijk, dat de academisch gevormde bedrijfssociologen, voor
zover zij een met hun opleiding grotendeels overeenkomende functie verrich-
ten, onderworpen worden aan welomschreven regels van een nader vast te
stellen beroepsethiek, evenals zulks het geval is bij bedrijfsartsen en, hoewel
op andere wijze, bij vele bedrijfspsychologen.

IX
In een maatschappij, welke steeds meer gekenmerkt wordt door een relatief
hogere waardering van `materiële' prestaties, dient men degenen, waarvan
de aanstelling in leidinggevende functies van grotere importantie w-ordt
overwogen, mede te selecteren op grond van het bezit van morele hoedanig-
heden, zoals moed, integriteit en altruïsme.

1. Daniel Bel[, Exploring Factory Life, Commentary, January, 1947, p. 88. Cit. bij D.C.
Miller and W.H. Form, Industrial Sociology, New York 1951, p.78.
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