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Haarlem, 6 juli 1993
Onderwerp: Vragen van P.A. Zoon en M.B. Wigman (VVD)
De Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 49 van
het Reglement van Orde voor de vergaderingen van provinciale staten mede, dat op 11 mei 1993 van de leden
van provinciale staten, de heer P.A. Zoon en de heer M.B. Wigman de volgende vragen bij gedeputeerde
staten zijn ingekomen:
Blijkens een communiqué naar aanleiding van de op 14 april jl. gehouden vergadering van het Georganiseerd
Overleg Noord-Holland zal de in 1991 opgerichte vakorganisatie voor beroepsbeoefenaars in de verzorging en
verpleging Nieuwe Unie '91 (NU'91) niet in het georganiseerd overleg worden opgenomen.
In een brief van 4 februari 1993 schrijft NU'91 op basis van het ledental in het Provinciaal Ziekenhuis Duin en
Bosch te willen worden toegelaten tot het georganiseerd overleg om hun belangen te behartigen.
"Met name de aankomende verzelfstandiging van het ziekenhuis en alle lopende en komende zaken met
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden" is voor NU'91 aanleiding het lidmaatschap te bepleiten.
Eerdergenoemd communiqué, afkomstig van de vakorganisaties NOVON, CFO, ABVA/KABO en
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, vermeldt dat er een feitelijk verbod is op deelname van NU'91 aan
het georganiseerd overleg, waarbij onder meer wordt verwezen naar Europese richtlijnen.
Gelet op het vorenstaande willen wij de navolgende vragen aan uw college voorleggen.
1.Kunt u ons aangeven op welke Europese richtlijnen een beroep wordt gedaan bij het innemen van het
standpunt om NU'91 niet tot het georganiseerd overleg toe te laten?
2.Is het daadwerkelijk zo dat die richtlijnen zich verzetten tegen deelname van NU'91 aan het Georganiseerd
Overleg Noord-Holland?
Zo ja, waarom en zo neen, waarom wordt NU'91 tot op heden van deelname aan het georganiseerd overleg
uitgesloten?
3.Volgens artikel 135, lid 3 onder b van het Ambtenarenreglement heeft uw college de bevoegdheid - naast de
onder a van lid 3 van dit artikel genoemde vakorganisaties - andere landelijke vakorganisaties als
vertegenwoordiging in de commissie voor georganiseerd overleg toe te laten.
Wat belet uw college om met toepassing van artikel 135, lid 3 onder b van het Ambtenarenreglement NoordHolland NU'91 tot volwaardig lid van het georganiseerd overleg toe te laten, te meer daar lid 3 onder a
van dit artikel niet meer overeenkomt met de werkelijke samenstelling van het georganiseerd overleg?
4.Ook al zou uw antwoord op de onder 3. gestelde vraag niet leiden tot deelname van NU'91 aan het
georganiseerd overleg, bent u dan desalniettemin met ons van mening dat met het oog op de
voorgenomen verzelfstandiging van het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch het uit een oogpunt van
redelijkheid, billijkheid en representativiteit gewenst zou zijn NU'91 op grond van die overwegingen

alsnog toe te laten tot het georganiseerd overleg?
Zo neen, dan vernemen wij graag waarom niet.
Het antwoord van gedeputeerde staten luidt als volgt:
1.Er blijken geen Europese richtlijnen te zijn die handelen over het representativiteitsvereiste bij toelating van
vakorganisaties tot werkgevers-/werknemersoverleg. Wel bestaan er Richtlijnen representativiteit
organisaties (SER-besluit van 19 augustus 1977), waarin de representativiteitscriteria uitvoerig zijn
geregeld. Het zijn deze richtlijnen waarop de vakorganisaties in het Georganiseerd Overleg doelden. Deze
richtlijnen worden door de SER en zijn commissies gehanteerd in het kader van de vervulling van de hun
bij of krachtens de wet opgedragen adviserende of beslissende taken terzake van de samenstelling van
publiekrechtelijke colleges. Zij gelden niet voor de provincie Noord-Holland; de neergelegde criteria
worden echter in essentie ook in het Noordhollandse ambtenarenreglement gehanteerd. Het gaat hier om de
zogenaamde kwantitatieve representativiteitscriteria, nl. voldoende leden en voldoende spreiding van deze
leden over de gehele groep, waarvoor overleg wordt gevoerd.

2+3.Artikel 135 van het Ambtenarenreglement 1920 regelt de Centrale Commissie voor Georganiseerd
Overleg Noord-Holland. Het spreekt in dit verband over "ambtenarenorganisaties".
Op grond van het derde lid van dit artikel kunnen "andere landelijke vakorganisaties van overheidspersoneel" na overleg in de centrale commissie- door gedeputeerde staten worden toegelaten.
NU'91 is geen organisatie van overheidspersoneel. Zij organiseert een beroepsgroep, namelijk verplegend
personeel, zowel in de private sfeer als in de overheidssfeer. Daarnaast valt uit lid 4 van artikel 135 op te
maken, dat categorale bonden niet tot het GO worden toegelaten. Hierin wordt geregeld dat de toelating
van vakorganisaties tot het GO kan worden ingetrokken, indien de organisatie niet meer representatief is.
Artikel 135 van het Ambtenarenreglement 1920 stelt in essentie dezelfde kwantitatieve
representativiteitscriteria als de SER-richtlijnen doen, nl. voldoende leden en voldoende spreiding van die
leden over de gehele organisatie. NU'91 voldoet hier niet aan. Weliswaar heeft zij circa 80 leden bij de
provinie, doch deze behoren allen tot het personeel van het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch.
In het GO wordt overleg gevoerd ten behoeve van het gehele personeel van de provincie. NU'91 zou slechts
voor (een gedeelte van) het personeel van het ziekenhuis Duin en Bosch kunnen spreken.
Met betrekking tot het tweede gedeelte van uw vraag merken wij op, dat in het Ambtenarenreglement 1920
nog de vorige benamingen van de huidige vakorganisaties in het GO staan vermeld.
Wij zijn bezig met een project tot het actualiseren van de rechtspositieregelingen. In dat verband zullen dan
ook de, inmiddels gewijzigde, namen van de vakorganisaties worden aangepast.
4.NU'91 kan ingevolge het Ambtenarenreglement 1920 niet worden toegelaten tot het GO. Wel menen wij dat
deze organisatie -gelet op het aantal leden dat zij heeft bij het ziekenhuis- bij de inspraak in het kader van
de verzelfstandiging betrokken dient te worden. De vakorganisaties in het GO zijn het met ons standpunt
eens. Afgesproken is, dat aan NU'91 alle stukken betreffende de komende verzelfstandiging van het
ziekenhuis Duin en Bosch worden toegezonden. NU'91 zal worden uitgenodigd daarop te reageren. De
reactie van NU'91 zal deel uitmaken van de discussie bij het verdere besluitvormingsproces.
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