
Instelling van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) 

 

Zowel in zijn advies Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad van maart 2011 

(2011/04) als de Notitie consultatief overleg medezeggenschap1 heeft de raad aangegeven 

dat het in de rede ligt een specifieke Commissie Bevordering Medezeggenschap in te stellen. 

In de kabinetsreactie op het genoemde Raadsadvies heeft de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid laten weten positief tegenover de instelling van een specifieke 

medezeggenschapscommissie te staan2. Het kabinet acht het van belang dat sociale partners 

via de nieuwe SER-commissie hun betrokkenheid bij de medezeggenschap onderstrepen.  

Op 16 maart heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de instelling van de nieuwe 

commissie.  

De commissie zal meer specifiek tot taak hebben: 

a. Het bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan; 

b. Het monitoren van de werkzaamheden van de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II; 

c. Het uitvoeren van diverse taken inzake de scholing en vorming van OR-leden, zoals die 

voortvloeien uit voornoemd raadsadvies. Daartoe behoren onder meer het bepalen van  

het richtbedrag voor kwalitatief goede scholing en vorming van OR-leden, het oprichten 

van een stichting ten behoeve van een certificatieregeling voor scholingsinstituten en 

flankerend beleid ter bevordering van (de kwaliteit van) scholing en vorming, zoals het 

geven van objectieve voorlichting over gecertificeerde opleidingsinstituten en opleiders; 

d. Het voorbereiden (en uitbrengen) van adviezen aan het kabinet en het parlement over 

medezeggenschapsrechtelijke onderwerpen; 

e. Het voorbereiden van bepaalde werkzaamheden voor het dagelijks bestuur van de raad. 

Dit betreft onder meer de taken en bevoegdheden van de raad op grond van de 

artikelen 5, 37, 38 en 46 van de Wet op de ondernemingsraden, zoals: 

- het verlenen van ontheffing van de plicht tot instelling van een  

  ondernemingsraad; 

- de instelling en samenstelling van bedrijfscommissies; 

- de aanwijzing van de (bevoegde) bedrijfscommissie. 

De Commissie Bevordering Medezeggenschap, zelf niet een commissie uit het midden 

van de Raad, fungeert in die zin, als het gaat om formele besluitvorming, dan ook als 

voorbereidingscommissie voor het dagelijks bestuur. Dit betreft ook de formele (met 

name externe) besluiten die voortvloeien uit de hierboven, onder a. tot en met c. 

genoemde taken.  

De commissie vindt haar grondslag in artikel 43 Wet op de bedrijfsorganisatie, op grond 

waarvan de raad een commissie ter behandeling van bepaalde onderwerpen kan instellen. 

Voor de commissie is het, gelet op haar specifieke takenpakket, wenselijk dat daarin ook 

personen van buiten de Raad zitting kunnen hebben.  

De commissie zal bestaan uit 3 x 4 leden en een adviserend lid, met plaatsvervangers. 

De leden worden als volgt benoemd: 

a. vier onafhankelijke leden door de Raad. 

b. organisaties van ondernemers: 

- twee leden door de Vereniging VNO-NCW; 

- een lid door de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland; 

-   een lid door de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 

c. organisaties van werknemers: 

- twee leden door de Federatie Nederlandse Vakbeweging; 
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- een lid door het Christelijk Nationaal Vakverbond; 

- een lid door de Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel. 

d. een adviserend lid door het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, aangezien enkele 

taken en bevoegdheden van de commissie ook de overheid als werkgever aangaan 

(zoals de vaststelling van het richtbedrag voor scholing en vorming, en de algemene 

bevordering van de medezeggenschap). 

De personele samenstelling van de CBM zal in een latere vergadering langs dezelfde weg aan 

de raad worden voorgelegd. 


