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Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening beëindiging
arbeidsovereenkomsten (AB 1988 no. GT 3)

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 1988 no. GT 67
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
1. De commissie, bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (AB 1988 no. GT 3) wijst uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris aan.
2. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter wordt deze
vervangen door de onder voorzitter.
3. Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt.
Artikel 2
De voorzitter bepaalt de plaats en het tijdstip van de vergadering. Hij stelt de agenda vast. Hij opent, leidt en sluit de vergadering.
Artikel 3
1. In een vergadering van de commissie kan geen besluit worden
genomen indien niet minstens twee leden vertegenwoordigers van de
werknemers en twee leden vertegenwoordigers van de werkgevers dan wel
hun plaatsvervangers aanwezig zijn.
2. Alle beslissingen over uit te brengen adviezen worden genomen
bij meerderheid van stemmen. Geen der leden onthoudt zich van deelneming aan een stemming. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter.
Artikel 4
1. De commissie brengt binnen twee weken na het ontvangen van een
verzoek daartoe van de directeur van Directie Arbeid aan deze een
schriftelijk, met redenen omkleed, advies uit.
2. Indien niet binnen twee weken een advies kan worden uitgebracht tengevolge van omstandigheden die dit onmogelijk maken, geeft
de voorzitter dit te kennen aan de directeur.
Artikel 5
1. De directeur stelt aan een conolissie de stukken ter hand die
op een verzoek om ontslag betrekking hebben.
2. Ter zake van de ter inzage verstrekte stukken zijn de leden
van de commissies tot geheimhouding verplicht.
Artikel 6
De minderheid van een commissie ofwel in geval van staking der
stemmen, die helft van de leden der commissie wier zienswijze niet is
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gevolgd, heeft de bevoegdheid haar oordeel, vergezeld van het advies
der commissie, kenbaar te maken aan de directeur.
Artikel 7
De minister van Welzijnszaken stelt vast welke vergoeding wordt
uitgekeerd voor het bijwonen der vergaderingen.
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