
 
Beste lezer, 
 
Bedankt voor jouw interesse in het boek “Machtig Mooie 
Medezeggenschap”.  
 
Voor je ligt een aanvullend e-book waarin ik veelvoorkomende vragen 
die ondernemingsraden in de afgelopen jaren aan mij hebben gesteld 
beantwoord. Zij zijn afkomstig uit mijn vaste column #durftevragen in 
OR Magazine. Tevens vind je informatie over het advies- en 
instemmingsrecht, wellicht vanuit juridisch perspectief de meest 
fundamentele bevoegdheden van de ondernemingsraad.  
 
Als kantoor hebben wij voor onze cliënten een 10-stappenplan 
ontwikkeld voor adviestrajecten. We hebben gemerkt dat 
ondernemingsraden bij ingewikkelde adviestrajecten het gevoel 
hebben het overzicht kwijt te zijn. Dit stappenplan helpt om weer het 
overzicht te krijgen. Het stappenplan kun je als apart document op de 
website vinden.  
 
Dit e-book zal worden aangevuld. Neem dus over een paar maanden 
nog eens een kijkje en download het nog eens. 
 
Tenslotte zou ik je graag willen informeren over de scholingen die wij 
verzorgen. Als kantoor geven we regelmatig trainingen aan 
ondernemingsraden, bijvoorbeeld: 

- WOR voor beginners; 
- OR en arbeidsvoorwaarden; 
- Positie van OR bij fusies en overnames; 
- OR en adviesrecht; 
- OR en instemmingsrecht; 
- Het recht op privacy; 
- Arbeidsrecht voor de OR; 
- Strategische medezeggenschap; 

 
De training “Strategische medezeggenschap” sluit goed aan bij het 
boek. De training heeft als doel om inzichtelijk te maken hoe je als OR 
invloed kunt uitoefenen op strategische besluiten. Dit heeft als voordeel 
dat de OR van begin af aan kan meedenken over de koers van de 
organisatie. Daarnaast behandelen we de manier waarop de OR zijn 
eigen koers kan bepalen. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, kun je 
graag contact met mijn kantoor of met mij opnemen. Mocht het boek tot 
vragen hebben geleid, dan kun je me graag bellen of mailen.  
 
Veel leesplezier! 
 
Groet, 
 
Annette Terpstra 
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D
e wet bepaalt dat bij ‘de ondernemer die een on-

derneming in stand houdt waarin in de regel ten-

minste vijftig personen werkzaam zijn, een onder-

nemingsraad moet instellen’. Dit staat in artikel 2 van de 

Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Bij de bepaling van

de vijftig personen gaat het in de eerste plaats om werkne-

mers die een arbeidsovereenkomst hebben. Het maakt niet

uit of het arbeidsovereenkomsten zijn voor bepaalde tijd of 

voor onbepaalde tijd. Ook is het niet van belang of iemand 

voltijds of in deeltijd werkt. Uitzendkrachten tellen ook

mee wanneer zij minimaal 24 maanden werkzaam zijn in 

het kader van werkzaamheden van de onderneming.

Indien er geen ondernemingsraad is ingesteld terwijl dat 

op grond van de wet wel zou moeten, kan iedere belang-

hebbende de kantonrechter verzoeken om te bepalen dat 

de ondernemer zich niet houdt aan de verplichtingen van 

de WOR. Dit eventueel na bemiddeling en advies door de 

bedrijfscommissie. De kantonrechter kan de ondernemer

dan de verplichting opleggen om binnen een bepaalde ter-

mijn alsnog een ondernemingsraad in te stellen. Dit ver-

zoek kan door een werknemer worden gedaan, maar ook 

door een vakbond die leden heeft binnen de onderne-

ming. De bescherming tegen benadeling zoals die geldt 

voor or-leden geldt ook voor degene die het initiatief 

neemt om een ondernemingsraad in te stellen.  

Indien je als werknemer een ondernemingsraad wenst, 

dan is het allereerst verstandig om draagvlak te zoeken bij 

collega’s en dan gezamenlijk het verzoek tot instelling 

van een ondernemingsraad neer te leggen bij de onder-

nemer. Het kan ook voor een ondernemer prettig zijn om 

een ondernemingsraad te hebben, bijvoorbeeld bij reor-

ganisaties of andere grote veranderingen. Mocht de on-

dernemer hier niet of niet positief op reageren, dan kan 

de hiervoor genoemde procedure worden gestart bij de 

kantonrechter, of eerst bij de bedrijfscommissie. Het is te 

hopen dat een procedure niet nodig is. Mocht een proce-

dure wel nodig zijn en een vakbond is ook in beeld, dan 

verdient het mijns inziens de voorkeur om gezamenlijk 

op te trekken. Ook in dit soort gevallen geldt dat je samen 

sterker staat. Bovendien kun je als werknemer iets meer 

in de luwte blijven wanneer de vakbond het voortouw 

neemt. Procederen tegen de eigen werkgever is voor ve-

len, begrijpelijkerwijs, een lastige zaak. Ook al geniet je 

wettelijke bescherming.  

Or instellen 

Wij zijn twee werknemers, te-
vens vakbondslid, werkzaam 
bij een groothandel. In ons be-
drijf werken ongeveer 100 
werknemers. Er is echter geen 
ondernemingsraad. Wij komen 
beiden vanuit een ander be-
drijf waar wel een or was inge-
steld en wij stelden dat zeer op 
prijs. We verwachten ook dat 
er op korte termijn een grote 
reorganisatie zal worden aan-
gekondigd, en denken dat het 
slim is om een or te hebben. 
Hoe krijgen we dit voor elkaar?
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O
ndernemingsraden hebben voldoende faciliteiten

nodig om de or-werkzaamheden op een goede 

manier te kunnen vervullen. Artikel 17 WOR be-

paalt dat de ondernemer bijvoorbeeld verplicht is om de or 

voorzieningen toe te staan die deze voor de uitoefening

van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Als uitgangspunt 

heeft daarbij te gelden, zo bepaalt lid 2, dat de onderne-

mingsraad zo veel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd

vergadert, uiteraard met behoud van salaris.  

Artikel 18 van de WOR bepaalt dat de ondernemer verplicht 

is om leden van de or gedurende een jaar vrij te stellen

voor een bepaald aantal uren voor zowel onderling beraad 

als voor overleg met andere personen. Het jaarlijks aantal 

vrije uren voor dit beraad en overleg moet door onderne-

mer en or gezamenlijk worden vastgesteld. Daarbij kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende 

or-leden. 

Het is bijvoorbeeld logisch dat een voorzitter of een secre-

taris een grotere vrijstelling kent dan een ander or-lid. De 

WOR zegt hierover, dat het aantal uren moet worden vast-

gesteld op een zodanig aantal als voor de vervulling van de 

taak redelijkerwijs nodig is. Er geldt echter wel een mini-

mum van 60 uren per jaar. Als voorzitter kun je een 

volledige vrijstelling dus niet eisen, hierover moet je in

overleg treden. Je moet kunnen aantonen dat een volledi-

ge vrijstelling redelijkerwijs nodig is. Hiervan kan sprake

zijn bij bijvoorbeeld een hele grote onderneming met veel

advies- en instemmingstrajecten. Mocht de or er met de

bestuurder niet uitkomen, dan kan – eventueel na bemid-

deling door de bedrijfscommissie – een oordeel van de

kantonrechter worden verzocht. 

Je kunt je wel afvragen of een volledige vrijstelling van

werk ten behoeve van or-werk wenselijk is. Zeker wanneer 

je een lange tijd lid bent van de or, bestaat het gevaar dat je 

de binding verliest met de collega’s. Daarnaast kan het zijn

dat de kennis voor je oorspronkelijke functie verouderd

raakt en je daardoor ook kwetsbaar wordt. Een or is im-

mers een democratisch orgaan, en de kans bestaat dat je

bij een nieuwe termijn niet wordt herkozen. 

Faciliteiten 

Sinds enkele jaren ben ik lid 
van de ondernemingsraad van 
een middelgrote financiële 
dienstverlener en twee jaar ge-
leden ben ik gekozen tot voor-
zitter van de or. Ik merk dat het 
or-werk veel meer tijd kost dan 
ik altijd heb gedacht. Hierdoor 
raak ik in de knel met mijn  
eigen werk. Kan ik eisen dat ik 
volledig word vrijgesteld zodat 
ik al mijn tijd kan besteden aan 
or-werk?
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O
r-leden hebben het vaak enorm druk. Een jaarver-

slag heeft dan vaak niet de prioriteit, al is het al-

leen al omdat het opstellen ervan tijdrovend kan 

zijn. De Wet op de Ondernemingsraden houdt met die tijd-

nood echter geen rekening: Artikel 14 van de WOR bepaalt 

namelijk, dat in het or-reglement voorschriften moeten 

staan over het opmaken en het publiceren van de versla-

gen van de or-vergaderingen en van het jaarverslag van de 

ondernemingsraad. 

Als or zul je je hier dan ook aan moeten houden en het is 

om meerdere redenen verstandig om dit te doen. Or-leden 

worden gekozen door de achterban, die er belang bij heeft 

om te weten welke ontwikkelingen er gaande zijn en welke 

standpunten de or heeft ingenomen. Communicatie en 

het actief informeren van de achterban vormt een wezen-

lijk onderdeel van de taken van de or. Het jaarverslag biedt 

de or de mogelijkheid om standpunten en visie in een gro-

tere context te schetsen, en om bijvoorbeeld duidelijk te 

maken wat de speerpunten van de huidige or zijn. 

De zichtbaarheid van de or zorgt er tevens voor dat de po-

sitie van de or binnen de onderneming versterkt wordt 

door de steun van de achterban. Zichtbaarheid van de or 

draagt daarnaast uiteraard bij aan het vinden van  

kandidaten voor de or bij een volgende verkiezing. Het 

maandelijks versturen van een nieuwsbrief komt niet in de 

plaats van een jaarverslag. Wel zijn deze nieuwsbrieven 

een goed uitgangspunt voor een jaarverslag. 

Een jaarverslag hoeft overigens niet per se aan het einde 

van het kalenderjaar te worden opgesteld. Je kunt er als or 

ook voor kiezen om dit te publiceren na afronding van een 

zittingsjaar. Dat is wellicht het meest logische moment, zo-

dat de or in staat is om een goed overzicht te geven van de 

besluiten en ontwikkelingen waar hij bij betrokken is ge-

weest. In het SER-voorbeeldreglement staat dat de secreta-

ris het verslag opstelt. Als je als or het geluk van een amb-

telijk secretaris hebt dan is dat logisch. Zo niet, dan zou ik 

er vooral voor kiezen dat iemand die vlot schrijft en plezier 

heeft in het maken van een jaarverslag die taak op zich 

neemt. Voor ondernemingsraden die inspiratie willen op-

doen wil ik de suggestie doen om eens rond te struinen op 

het internet. Daar zijn veel lezenswaardige jaarverslagen te 

vinden.

Jaarverslag

De voorzitter van de or is er 
onlangs op aangesproken, dat 
de or tijdens de huidige zit-
tingsperiode geen jaarverslag 
heeft gepubliceerd. In principe 
klopt dat, maar wel hebben we 
elke maand een nieuwsbrief 
aan alle collega’s gestuurd. 
Moet er dan alsnog een jaar-
verslag worden opgesteld?
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D
e ondernemingsraad heeft een belangrijke taak 

binnen de onderneming. Een or moet als gelijk-

waardige gesprekspartner met de bestuurder kun-

nen overleggen over uiteenlopende onderwerpen die de 

onderneming betreffen. Dit zijn geregeld onderwerpen

waarmee or-leden niet eerder te maken hebben gehad. Er 

worden veel cursussen aangeboden aan ondernemingsra-

den om bepaalde kennis te verwerven.

De wetgever heeft voorzien in een scholingsrecht voor 

or-leden, aangezien duidelijk is dat een goed-geschoolde 

ondernemingsraad zijn taken beter kan uitoefenen dan 

een or met onvoldoende kennis.  De regels over scholing 

zijn te vinden in artikel 18 van de WOR. Op grond van deze

bepaling is de ondernemer verplicht om de leden van de 

OR, en ook de leden van een vaste commissie of onder-

deelcommissie, in de gelegenheid te stellen om scholing 

van voldoende kwaliteit te volgen. Het aantal dagen waar-

op scholing mag worden gevolgd moet in principe met el-

kaar worden afgestemd. Deze afspraken worden vaak

neergelegd in een faciliteitenregeling. 

De wet geeft wel een minimum aan scholingsrechten. 

Dat wil zeggen dat een faciliteitenregeling minimaal 

hieraan moet voldoen. Voor or-leden die niet tevens lid 

zijn van een commissie geldt, dat het aantal dagen niet

lager vastgesteld kan worden dan op vijf per jaar. Voor

commissieleden die niet ook lid zijn van de or is dit aantal 

op drie dagen gesteld. En voor or-leden die ook lid zijn 

van een commissie geldt een minimum van acht scho-

lingsdagen per jaar. De stelling van een bestuurder dat 

scholing niet nodig is strookt dan ook niet met de wet. 

Het is aan de or zelf om te bepalen welke cursussen wor-

den gevolgd. Indien de bestuurder geen gevolg geeft aan

de wet en de or niet in staat stelt om scholing te volgen,

kan de kantonrechter bepalen dat de ondernemer zich 

alsnog moet houden aan de wet en de or in staat moet

stellen een cursus te volgen. Over het algemeen is zo een 

procedure niet nodig. 

De kosten voor scholing komen voor rekening van de on-

dernemer. Het gaat daarbij om kosten die redelijkerwijs

noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak.  

De SER stelt ieder jaar richtbedragen vast voor een scho-

ling. Zeker indien de kosten van de scholing in lijn zijn met 

de richtbedragen van de SER, snijdt het standpunt van de 

bestuurder geen hout dat een cursus te duur is. 

Recht op 
scholing

Onze ondernemingsraad is 
pas net geïnstalleerd. Wij wil-
len graag een cursus volgen en 
hebben bij een scholingsinsti-
tuut een offerte opgevraagd en 
die aan de bestuurder doorge-
stuurd. Onze bestuurder vindt 
het tarief veel te hoog en vindt 
het daarnaast ook niet nodig 
dat wij op cursus gaan, aange-
zien een aantal or-leden in het 
verleden al cursussen hebben 
gevolgd. Wat moet de or nu 
doen?
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H
elaas, ook or-leden kunnen ziek worden. Dit op 

zichzelf is uiteraard al vervelend, maar het stelt 

ook de or voor wat uitdagingen. Het or-werk zal 

onder een kleinere groep verdeeld moeten worden, waar-

devolle input van de zieke collega wordt gemist en wellicht 

voelt een deel van de achterban zich niet of onvoldoende 

vertegenwoordigd. Langdurige afwezigheid in verband

met bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap leidt niet auto-

matisch tot een einde van het or-lidmaatschap. Hierdoor

ontstaat feitelijk een lege plek aan de or-tafel, die in princi-

pe niet wordt ingevuld. 

De WOR biedt de mogelijkheid om een plaatsvervanger te 

benoemen, maar dan moet deze mogelijkheid wel in het 

reglement zijn opgenomen. Artikel 6 van de WOR bepaalt 

namelijk dat de or met toestemming van de ondernemer 

in zijn reglement kan bepalen, dat voor een of meer leden 

van de or een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaats-

vervangend or-lid heeft dezelfde rechten en verplichtin-

gen als het lid dat hij vervangt. Indien je als or te maken 

krijgt met een langdurig afwezige collega, bijvoorbeeld in 

het geval van ziekte, check dan of in het reglement een 

dergelijke bepaling is opgenomen. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je hier op verschil-

lende manieren mee omgaan.  

In de eerste plaats kun je uiteraard gewoon accepteren dat 

het zo is. Relevant om te weten is, dat ziekte er niet auto-

matisch toe leidt dat een or-lid zijn or-werkzaamheden 

niet mag of kan uitoefenen. Het kan zijn dat een or-lid ziek

is voor zijn eigen werk, maar wel in staat is om or-werk-

zaamheden uit te voeren. Wanneer de or input mist van-

wege de afwezigheid van het betreffende or-lid, kan een 

collega worden gevraagd om als deskundige informatie te 

verstrekken. Grotere ondernemingsraden kunnen hiermee

vaak uit de voeten. 

In de tweede plaats kan overleg met het betreffende or-lid 

ertoe leiden, dat het or-lid zelf zijn zetel opgeeft. Het zieke 

or-lid moet wel zelf (zonder druk) die conclusie trekken; de

ziekte en re-integratie is mogelijk al ingrijpend genoeg.

In de derde plaats kan het reglement tussentijds worden 

gewijzigd en alsnog voorzien worden in een plaatsvervan-

gersregeling. De wijziging dient dan uiteraard wel te ge-

schieden in overleg met de bestuurder en conform de pro-

cedure die hiervoor in het reglement staat opgenomen.

Dit soort situaties wil je liever van tevoren goed geregeld

hebben. Mocht je als or het opnemen van een plaatsver-

vangersregeling nuttig vinden, regel dit dan bij het vast-

stellen van het reglement.   

#Vervanging

Onze ondernemingsraad be-
staat uit zeven leden. Een van 
de or-leden is sinds enkele 
maanden ziek en naar ver-
wachting gaat dit nog een tijd 
duren. Blijft onze collega lid 
van de ondernemingsraad, 
ook als hij langdurig afwezig 
is? En kunnen wij vervanging 
voor hem regelen?
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C
ommunicatie vanuit de ondernemingsraad naar de 

achterban is belangrijk. Collega’s moeten voor zo-

ver mogelijk een beeld krijgen van de onderwerpen 

waar de ondernemingsraad mee bezig is. En tegelijkertijd 

moeten medewerkers ook zelf de vrijheid voelen om naar 

(een lid van) de ondernemingsraad te stappen.

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) brengt het be-

lang van communicatie naar de achterban tot uitdrukking

in verschillende artikelen. In artikel 14 van de WOR staat, 

dat de ondernemingsraad in zijn reglement moet vastleg-

gen wanneer de agenda van de or-vergadering kenbaar

wordt gemaakt aan de ondernemer, de leden van de on-

dernemingsraad en de andere in de onderneming werkza-

me personen. Dit moet uiterlijk 7 dagen voor de vergade-

ring gebeuren. Op deze manier weten ook de collega’s

welke onderwerpen er spelen. Daarnaast moet in het re-

glement worden vastgelegd hoe ‘verslagen van de verga-

deringen en het jaarverslag van de ondernemingsraad’ 

worden opgemaakt en kenbaar gemaakt. Artikel 23a WOR 

bepaalt regels voor de verslagen en voor de agenda van de

overlegvergadering. Op grond van dit artikel moeten on-

dernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk afspraken

maken over de gang van zaken bij de overlegvergadering,

en over de wijze en het tijdstip waarop de agenda en het 

verslag van de overlegvergadering aan de in de onderne-

ming werkzame personen bekend worden gemaakt.

De Wet op de Ondernemingsraden spreekt dus voor zowel 

de or- als de ov-vergadering van ‘verslagen’ en niet van 

‘notulen’. Het standpunt dat de notulen van de vergaderin-

gen volledig gepubliceerd moeten worden is dan ook niet 

juist. Het zou ook leiden tot problemen, aangezien in de 

notulen geregeld onderwerpen staan die nog onder de ge-

heimhouding vallen. Daarnaast zijn notulen gespreksver-

slagen die voor een buitenstaander zonder de context niet

altijd makkelijk leesbaar zijn. 

Er kan dus voor een vorm van verslaglegging en versprei-

ding worden gekozen die past bij de ondernemingsraad en 

aansluit bij de manier waarop in een bedrijf normaal wordt 

gecommuniceerd. De SER geeft (in de toelichting op het

or-voorbeeldreglement) een aantal methoden, zoals het 

ophangen op prikborden tot beschikbaarstelling aan alle in 

de onderneming werkzame personen per interne post, al 

dan niet via de mail, intranet of op andere digitale wijze.

Het gaat erom dat collega’s eenvoudig en efficiënt kennis 

kunnen nemen van het verslag. Daarbij geldt natuurlijk dat

ook in het verslag geen onderwerpen kunnen worden op-

genomen die onder de geheimhouding vallen.  

# notulen

Wij zijn een ondernemings-
raad van een retailketen.  
Regelmatig hebben wij or- en 
overlegvergaderingen. Vaak 
sturen we een korte samenvat-
ting van deze vergaderingen 
aan onze collega’s. Nu hebben 
wij van een kaderlid van de 
vakbond vernomen dat wij 
onze volledige notulen moe-
ten publiceren. Klopt dit? En zo 
ja, wat moet er dan gebeuren 
met de onderwerpen die onder 
de geheimhouding vallen?
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O
m je werk als or goed te kunnen doen moet je tij-

dig worden geïnformeerd over ontwikkelingen 

die er spelen en moet de or alle relevante informa-

tie (kunnen) krijgen. Vanwege het belang van het ontvan-

gen van informatie kent de Wet op de Ondernemingsra-

den veel bepalingen over het informatierecht.

Artikel 31 WOR heeft betrekking op het algemene informa-

tierecht. Dit houdt in dat de ondernemingsraad het recht

heeft om van de ondernemer alle inlichtingen en gege-

vens te vragen die de or redelijkerwijs nodig heeft voor de

vervulling van zijn taak. Uiteraard kan er een discussie

ontstaan over de vraag of de or de informatie wel nodig

heeft voor de vervulling van zijn taak, maar de taak van de

or is zeer breed geformuleerd waardoor die hobbel vaak 

wel genomen kan worden. 

De ondernemer moet ook, zonder dat de or erom hoeft te 

vragen, bepaalde informatie uit zichzelf verstrekken. Arti-

kel 31 bepaalt dat de ondernemer bij het begin van elke zit-

tingsperiode schriftelijk informatie moet verstrekken over 

onder meer de rechtsvorm van de onderneming, de zeg-

genschapsverhoudingen binnen een groep indien de on-

derneming daarvan deel uitmaakt, en de organisatiestruc-

tuur. In de praktijk gebeurt dit vaak niet. 

Verder moet de ondernemer jaarlijks financieel-economi-

sche en sociale informatie verstrekken, zodat de onderne-

mingsraad zich een goed beeld kan vormen van de staat

van de onderneming. Voor bepaalde ondernemingen geldt

daarnaast, dat er ook informatie moet worden verstrekt

over onder meer de beloningen van groepen werknemers

en van het bestuur en het toezichthoudend orgaan van de

rechtspersoon.

Ontvangt de or de informatie niet, dan kan hij het verstrek-

ken van de informatie – eventueel na bemiddeling door

een bedrijfscommissie – afdwingen bij de kantonrechter. 

Uiteraard is het verstandiger om een sfeer te scheppen 

waarbij er tussen ondernemer en ondernemingsraad een

goede dialoog bestaat en waarbij informatie vrijwillig en 

tijdig wordt verstrekt. Dit is echter helaas niet altijd moge-

lijk. 

Voldoende en tijdig verstrekte informatie speelt ook een

belangrijke rol in adviestrajecten. Bij adviestrajecten

geldt, dat het in principe aan de or is om te bepalen welke

informatie nodig is om te kunnen adviseren. Indien in-

formatie niet, onvoldoende of te laat wordt verstrekt kan

dit ertoe leiden dat een besluit kennelijk onredelijk is. Als

or kun je dus bij een adviesaanvraag ook volhardend zijn

in de wens om bepaalde informatie te ontvangen, en kan

de bestuurder de or niet zomaar met een kluitje in het riet

sturen.  

Te weinig info

Sinds ongeveer een jaar heb-
ben wij een nieuwe bestuur-
der. Deze bestuurder heeft 
weinig affiniteit met medezeg-
genschap en wij krijgen 
slechts zeer beperkt informatie 
via hem. Wij vragen ons af op 
welke informatie wij recht 
hebben. Daarnaast willen wij 
weten hoe wij (juridisch) kun-
nen afdwingen dat wij bepaal-
de informatie krijgen.
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W
at een vervelende en frustrerende situatie. Veel

or-leden steken veel (vrije) tijd in hun or-werk-

zaamheden. Als er dan telkens een gevecht ge-

leverd moet worden, kost dat behoorlijk veel energie. 

Voor gefrustreerde medezeggenschapsverhoudingen be-

staat helaas geen one size fits all-oplossing en soms is de 

enige oplossing het vertrek van de bestuurder. Elke oplos-

sing begint in ieder geval met het benoemen van het pro-

bleem en het concreet maken van de zaken waar je als or

tegen aanloopt richting de bestuurder. Zo kun je er als or

tegenaan lopen dat je nooit actief wordt betrokken, en tel-

kens op de wettelijke plichten van de bestuurder moet wij-

zen. Een gezamenlijke (WOR-)training kan dan deel van de 

oplossing zijn. Dat geldt ook voor het maken van werkaf-

spraken, zodat iedereen weet wat er op welk moment van 

wie wordt verwacht. 

Het inschakelen van een mediator om de verhoudingen te 

verbeteren kan ook soelaas bieden, of in ieder geval een 

stap in de goede richting zijn. Problemen kunnen in een

veilige setting onder begeleiding van een onafhankelijke 

derde worden besproken. En ook het maken van afspraken 

over het vervolg is doorgaans onderdeel van de mediation. 

Het voeren van een procedure is vaak niet dé oplossing 

om als or en bestuurder nader tot elkaar te komen. De er-

varing leert wel, dat het laten zien dat je die stap durft te 

zetten als or wel een positief effect kan hebben. In discus-

sies over formele bevoegdheden, rechten en plichten is dat 

soms ook de enige manier om iets af te kunnen dwingen.

Daarnaast kan de or de raad van toezicht of raad van com-

missarissen benaderen om hen op de hoogte te stellen van

de moeizame verhoudingen en de problemen die er zijn. 

Het is in elk geval van belang dat de toezichthouder weet 

wat er speelt en waar nodig ingrijpt.  

In een ultiem geval kun je als or het overleg opschorten of

het vertrouwen opzeggen. Dat zijn ‘zware’ middelen en 

daartoe moet je als or niet te snel overgaan, omdat je je dan

eigenlijk ook buitenspel zet.  Datzelfde geldt voor het in-

schakelen van media. Over het algemeen geldt: Hou vol,

blijf verbinding zoeken en trek als or echt gezamenlijk op. 

Met “één voor allen, allen voor één” bereik je vaak een hele-

boel.   

MURW

Ik ben or-voorzitter van een 
stichting in de jeugd- en wel-
zijnssector. Onze or is murw 
geslagen door voortdurende 
conflicten met onze bestuur-
der. Het ene geschil lijkt net te 
zijn opgelost, en dan dient het 
volgende zich alweer aan. In-
middels zijn twee or-leden uit 
frustratie opgestapt. Hoe kun-
nen we hiermee omgaan?



/37april 2022

#durftevragen

ANNETTE TERPSTRA 

IS WERKZAAM ALS ADVOCAAT 

BIJ SPRENGERS ADVOCATEN, 

UTRECHT.

D
e wettelijke verplichting tot instelling van een or 

geldt inderdaad als er 50 personen of meer werk-

zaam zijn in de onderneming. Als het aantal werk-

nemers onder de vijftig komt, geldt die verplichting niet 

meer. De or houdt dan echter pas aan het einde van de zit-

tingstermijn op te bestaan. Tijdens de lopende zittingsperi-

ode behoudt de or dus hoe dan ook zijn positie en dient de 

bestuurder het overleg met de or te continueren. Het 

standpunt van jullie bestuurder dat hij nu al niet langer 

verplicht is om het overleg aan te gaan, klopt dus niet. Na 

afloop van de zittingsperiode vervalt wel die verplichting.

Wie telt mee?

Voor de vaststelling van het aantal personen dat werkzaam 

is in de onderneming, kijk je naar het aantal werknemers 

met een arbeidsovereenkomst of aanstelling. Als er open-

staande vacatures zijn, mogen die functies ook meegeteld 

worden. Voor de telling van het aantal werknemers telt ie-

dere werknemer mee met een arbeidsovereenkomst of 

aanstelling, ongeacht het aantal uren van het contract. Uit-

zendkrachten of gedetacheerde werknemers tellen, als zij 

24 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest, 

tevens mee als in de onderneming werkzame personen. 

Vrijwillig

Als jullie bij het einde van de zittingstermijn nog steeds 

onder de instellingsgrens vallen, kan er overigens wel op 

vrijwillige basis een or worden ingesteld. De WOR biedt 

deze mogelijkheid. Het standpunt van de bestuurder is hier 

bepalend. Een vrijwillige instelling van de or is in ieder ge-

val verstandig als het aantal werknemers naar verwachting 

zal groeien. Zodra er dan weer 50 personen werkzaam zijn 

in de onderneming, geldt dan weer de verplichting om een 

or in te stellen. 

Pvt of personeelsvergadering 

Het vervallen van een zelfstandige or betekent overigens 

niet dat er geen medezeggenschap meer hoeft plaats te 

vinden. In dat geval kan een personeelsvertegenwoordi-

ging (pvt) worden ingesteld. De WOR bepaalt dat dit moet 

gebeuren indien een onderneming ten minste 10 maar 

minder dan 50 werknemers in dienst heeft. Als ten minste 

de helft van het personeel daarom vraagt is de ondernemer 

verplicht om dat te doen. De pvt heeft op basis van de WOR 

wel minder bevoegdheden dan een or.  

Is er geen or of pvt? Dan moet de ondernemer het perso-

neel minimaal 2 keer per jaar inspraak en informatie geven 

tijdens een personeelsvergadering.  

Onder de 50, wat nu?

Ons bedrijf is de afgelopen ja-
ren flink gekrompen. Na een 
afsplitsing en een aantal reor-
ganisaties gingen wij van 120 
naar inmiddels circa 45 werk-
nemers. Onze bestuurder stelt 
zich op het standpunt dat hij 
niet langer verplicht is om met 
de or te overleggen omdat er 
nu minder dan 50 personen in 
onze onderneming werkzaam 
zijn. Aanleiding hiervoor be-
treft een discussie over een 
pensioenwijziging. Klopt dit en 
kan de or toch blijven bestaan?
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Wij zijn een or van een wo-
ningbouwvereniging. In de af-
gelopen jaren moesten wij een 
aantal keer constateren, dat in-
dividuele or-leden in normale 
werkoverleggen worden aan-
gesproken op zaken die zij tij-
dens de overlegvergadering ter 
sprake hadden gebracht. Eén 
van de or-leden kreeg onlangs 
een matige beoordeling, onder 
meer vanwege uitlatingen tij-
dens verschillende overlegver-
gaderingen. Wat kunnen wij 
doen?

Benadeling
e werknemer die ook nog eens lid is van de onder-

nemingsraad, kan in een lastige positie verkeren.

Aan de ene kant is hij werknemer die vaak in een

afhankelijke positie zit ten opzichte van de werkgever. Aan

de andere kant is hij or-lid, van wie een kritische houding

wordt verwacht en die ook zijn mening mag geven over

hem onwelgevallige zaken.   

De Wet op de Ondernemingsraden onderkent dit. In artikel 

21 van deze wet staat, dat or-leden beschermd moeten 

worden tegen benadeling. Or-leden mogen niet uit hoofde

van hun lidmaatschap van de ondernemingsraad of van 

een commissie van die raad, worden benadeeld in hun po-

sitie in de onderneming. Een berisping, een waarschuwing 

of andere disciplinaire maatregelen voor zaken die te ma-

ken hebben met het lidmaatschap van de ondernemings-

raad zijn dan ook in strijd met de WOR. Ook geldt er een 

opzegverbod indien het ontslag te maken heeft met het 

or-lidmaatschap.

Dit lijken heldere bepalingen, maar de praktijk is soms 

weerbarstiger. En vaak is het lastig om duidelijk aan te 

wijzen dat er sprake is van benadeling. Indien het 

vermoeden bestaat of duidelijk is dat het gaat om benade-

ling, kan het verstandig zijn om als ondernemingsraad 

het voortouw te nemen in plaats van als individuele 

werknemer. Op die manier maak je als or duidelijk, dat 

het or-lid wordt gesteund en dat benadeling een or-aan-

gelegenheid is. 

Het is dan ook de ondernemingsraad die op grond van 

artikel 21 WOR een procedure kan starten bij de kanton-

rechter, met het verzoek te bepalen dat de bestuurder zich

moet houden aan het benadelingsverbod. Bij een ont-

slagprocedure kan de ondernemingsraad zich als belang-

hebbende voegen en een verweerschrift indienen tegen

de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 

Uiteraard is het belangrijk om te voorkomen dat or-leden 

worden benadeeld. Daarom is het verstandig om, in ieder 

geval bij aanvang van iedere zittingstermijn, heldere af-

spraken te maken op welke manier benadeling wordt

voorkomen. Indien er desondanks een vermoeden ont-

staat dat er sprake is van overtreding van het benadelings-

verbod, verdient het aanbeveling om alles goed te docu-

menteren, in bijvoorbeeld mails of andere verslagen.

Hierdoor sta je in een procedure altijd sterker.  
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Ontslagen vanwege bedrijfseconomische gronden 

dienen zo objectief mogelijk plaats te vinden.  

Tenzij dit bij cao anders is bepaald, wordt het zo-

genaamde afspiegelingsbeginsel gehanteerd.  

Het begrip ‘uitwisselbare functies’ speelt een belangrijke 

rol bij het afspiegelingsbeginsel. Het begrip wordt gehan-

teerd bij het bepalen van de groep waarin ontslagen vallen. 

Daarnaast wordt het begrip gebruikt bij een vergelijking 

tussen functies in de oude en in de nieuwe organisatie. 

Het kan namelijk voorkomen dat binnen de onderneming 

een nieuwe functie is of wordt gecreëerd die duidelijke 

overeenkomsten vertoont met de (te) vervallen functie. Als 

deze nieuwe functie als uitwisselbaar moet worden be-

schouwd met de (te) vervallen functie, hoeven medewer-

kers niet te solliciteren, maar moeten zij worden geplaatst. 

Indien er meer medewerkers zijn dan arbeidsplaatsen 

moet er worden afgespiegeld. Sollicitatie is dan niet aan de 

orde, en selectie op kwaliteit dus ook niet. 

Het begrip ‘uitwisselbare functie’ wordt gedefinieerd in de 

Ontslagregeling en de Uitvoeringsregels Ontslagtaak UWV. 

Een functie is op grond hiervan uitwisselbaar met een an-

dere functie als de functies vergelijkbaar zijn wat betreft de 

inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, 

vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structu-

rele aard van de functie. Ook het niveau van de functie en 

de bij de functie behorende beloning horen gelijkwaardig 

zijn.

Om functies te vergelijken, moeten alle onderdelen van een 

functie naast elkaar worden gelegd. Wat zijn de werkzaam-

heden, welke taken en verantwoordelijkheden heb je nodig 

in de functie, welke competenties zijn eraan verbonden? En 

daarnaast moet goed worden gekeken naar het niveau van 

de functie en de bij de functie behorende beloning.  

De elementen moeten in onderlinge samenhang worden 

bekeken. Dit betekent dat niet per definitie één element het 

belangrijkst is. De beloning legt echter veel gewicht in de 

schaal, aangezien deze vaak gekoppeld is aan verschil in 

taken, verantwoordelijkheden en competenties die nodig 

zijn. Een verschil in salaris duidt dan ook al snel op een 

verschil in functieniveau, maar dit kan wel worden weer-

legd. 

Bij de vergelijking geldt, dat de functiebeschrijving het uit-

gangspunt vormt. Feitelijke werkzaamheden vormen 

slechts dan de basis voor de beoordeling of er sprake is van 

een uitwisselbare functie of niet, wanneer functiebeschrij-

vingen ontbreken, of wanneer de functiebeschrijving in 

sterke mate afwijkt van de praktijk.  

Uitwisselbare 
functies

Vanwege een reorganisatie 
zullen er volgend jaar functies 
binnen onze onderneming 
komen te vervallen. Sommige 
functies komen in een iets ge-
wijzigde vorm terug. De 
bestuurder vindt dat iedereen 
op een functie moet sollicite-
ren, ook wanneer de nieuwe 
functie erg lijkt op de functie 
in de huidige organisatie.  
Hoe zit dit? 
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D
e ondernemingsraad heeft bij een voornemen tot 

het sluiten van een vestiging een adviesrecht op 

grond van artikel 25 WOR. De ondernemer moet in 

zijn adviesaanvraag duidelijk maken welke beweegrede-

nen bestaan voor het voorgenomen besluit. In het kader 

van het adviestraject kan de ondernemingsraad de be-

stuurder verzoeken toe te lichten welke alternatieven zijn 

onderzocht voor de sluiting. Het kan zijn dat er in het ge-

heel geen alternatieven zijn onderzocht en de or kan de 

bestuurder verzoeken om een bepaalde optie nader te on-

derzoeken en uit te werken. 

De ondernemingsraad kan echter ook zelf een alternatief 

plan onderzoeken en uitwerken. Dit hoeft de or niet alleen 

te doen, soms is het verstandig om een deskundige in te 

schakelen. Een deskundige kan bijvoorbeeld fi nancie-

ringsmogelijkheden onderzoeken of doorrekenen of een 

alternatief haalbaar is. De kosten van het inschakelen van 

een deskundige komen ten laste van de ondernemer.  

Indien het alternatief haalbaar en wenselijk is, kan de or 

negatief adviseren en de bestuurder adviseren om te kie-

zen voor het alternatieve plan van de ondernemingsraad. 

Het is daarbij van belang om dit alternatief voldoende con-

creet en uitgewerkt te hebben. De bestuurder zal vervol-

gens in zijn besluit voldoende moeten motiveren waarom 

hij niet het plan van de ondernemingsraad volgt en blijft 

bij zijn besluit. Als de bestuurder niet ingaat op de alterna-

tieven en de argumenten van de or kan het zo zijn dat de 

Ondernemingskamer uiteindelijk oordeelt dat het besluit 

onvoldoende gemotiveerd is en dat het besluit kennelijk 

onredelijk is. De consequentie kan zijn dat de bestuurder 

het besluit moet intrekken en een nieuw besluit moet ne-

men. 

Als or kun je wel in een lastig parket raken bij het uitwer-

ken van een alternatief plan wanneer er onder de achter-

ban grote verdeeldheid heerst over de toekomst. Sommige 

werknemers zien bijvoorbeeld liever een einde van het 

dienstverband met een mooie vergoeding, dan dat zij bij 

een nieuwe werkgever aan de slag gaan. Bepaalde zaken 

kunnen worden opgelost in het kader van de opvang van 

personele gevolgen. Ervaring leert dat in het dit soort tra-

jecten van belang is om goed in contact te blijven met de 

achterban. In het adviestraject zou dan ook hiervoor ruim-

te moeten zijn.   

#Doorstart

Het voornemen bestaat om 
één van onze Nederlandse 
vestigingen te sluiten. Op deze 
vestiging wordt een specifi ek 
product gemaakt. Door de slui-
ting verliezen ca. 100 mensen 
hun baan. Het product past 
niet in de langetermijnstrate-
gie van het concern, maar de 
or weet dat andere bedrijven 
mogelijk geïnteresseerd zijn in 
overname van de vestiging. 
Een zelfstandige doorstart kan 
ook een optie zijn. Wat te 
doen? 
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D
e interesse van werknemers in pensioenzaken is 

de afgelopen jaren flink toegenomen. Veel werk-

nemers realiseren zich inmiddels dat pensioen een 

belangrijk onderwerp is waar je je niet pas vlak voor het 

bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd mee bezig zou 

moeten houden. Deze belangstelling is goed te begrijpen, 

nu het thema geregeld in het nieuws komt en nu duidelijk 

is dat een goed pensioen niet altijd vanzelfsprekend is.

De or heeft op grond van artikel 27 van de WOR een in-

stemmingrecht op een aantal aangelegenheden. Op grond 

van dit artikel moet de ondernemer instemming van de or 

hebben wanneer hij een pensioenovereenkomst wil wijzi-

gen. Het instemmingsrecht op het terrein van de pensioe-

nen is breed. Het kan bijvoorbeeld gaan over wijzigingen

in het soort regeling, pensioenleeftijd, opbouwpercentages 

en franchise. Het instemmingsrecht op pensioenen is niet 

van toepassing wanneer de pensioenregeling verplicht 

wordt uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds of 

wanneer de pensioenregeling op detailniveau is afgespro-

ken met de vakbonden. 

Het is voor de ondernemingsraad van belang om na te 

gaan of er sprake is van een instemmingsrecht. Indien dat 

het geval is, zal de ondernemingsraad de bestuurder er zo 

spoedig mogelijk op moeten wijzen dat wijzigingen zon-

der instemming van de or niet doorgevoerd kunnen wor-

den. Bij de besprekingen over pensioenaangelegenheden 

is het raadzaam om een deskundige in te schakelen. Het

onderwerp pensioen is een lastige aangelegenheid en voor 

veel or-leden een onderwerp waarmee ze slechts zeer be-

perkt in aanraking komen. Deskundigen kunnen ook 

doorrekenen wat bepaalde wijzigingen in pensioenrege-

lingen voor effect hebben op het later te ontvangen pensi-

oen. Daarnaast kan de ondernemingsraad zich uiteraard 

ook zelf laten scholen op dit onderwerp.  

Als de or instemt met een wijziging, dan bindt dit door-

gaans niet automatisch de individuele werknemer. Dit be-

tekent dat de werkgever de instemming van de werknemer 

nodig heeft. Indien de werknemer weigert in te stemmen 

met de voorgestelde wijziging, of indien de werkgever de 

voorgestelde wijziging zonder instemming van de werk-

nemer doorvoert, kan dit onderwerp worden van een ge-

rechtelijke procedure. Uit de jurisprudentie volgt, dat de 

instemming van een ondernemingsraad een belangrijk as-

pect is dat de rechter meeweegt in het oordeel of een wij-

ziging zonder instemming van de werknemer redelijk is. 

Er is dus een groot belang om als or alert te zijn en je goed

te laten informeren over pensioenkwesties.  

Pensioen

Wij zijn de ondernemingsraad 
van een groothandel. Onze  
bestuurder heeft ons in een  
algemeen overleg terloops  
laten weten dat er in de toe-
komst het een en ander zal 
gaan veranderen in onze  
pensioenregeling. Dit zou te 
maken hebben met de lage 
rentestand. Wij worden hier 
verder niet bij betrokken.  
Klopt dit wel?
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H
et gebeurt vaker dat de verhoudingen wat moei-

zaam lijken te worden na aantreding van een 

nieuwe bestuurder. De kans hierop is groter wan-

neer met de vorige bestuurder een goede verstandhouding 

bestond. Or en bestuurder waren dan immers al goed op 

elkaar ingespeeld en iedereen wist wat men van elkaar kon

verwachten.

Bij het aantreden van een nieuwe bestuurder zal je weer 

moeten toewerken naar een dergelijke relatie. De ervarin-

gen van een bestuurder kunnen uiteraard ook gekleurd

zijn door (negatieve) ervaringen met andere onderne-

mingsraden. Over het algemeen is het goed om van begin 

af aan heldere werkafspraken te maken, en uit te spreken 

welke wederzijdse verwachtingen er bestaan. Voor de be-

stuurder geldt dat hij in ieder geval alle wettelijke verplich-

tingen zal moeten nakomen. En daar kan de or de bestuur-

der ook aan houden. 

Op enig moment kan een situatie ontstaan waarbij je als or 

en bestuurder in een impasse terecht komt. In sommige ge-

vallen zal de or zijn tanden moeten laten zien en een juridi-

sche procedure moeten starten. Dit is in ieder geval

verstandig indien je het niet eens wordt over de inhoud van 

een kwestie en er belangen van de achterban op het spel 

staan. De mogelijkheid bestaat om het geschil eerst aan de 

bedrijfscommissie voor te leggen in plaats van direct naar 

de kantonrechter te stappen. Een bedrijfscommissie is inge-

steld op grond van de WOR en bemiddelt bij geschillen op

het gebied van medezeggenschap.

Een or en een bestuurder die een geschil hebben over de

toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), 

kunnen dit geschil voorleggen aan de bedrijfscommissie in 

hun sector. De bedrijfscommissie bemiddelt en als de be-

middeling niet slaagt, geeft zij advies. Als bemiddeling en/of 

advies van de bedrijfscommissie geen oplossing brengt, dan 

kunnen partijen zich tot de kantonrechter wenden.

Soms zijn de (persoonlijke) verhoudingen niet meer goed

waardoor er geen sprake meer is van effectieve medezeg-

genschap. Het kan slim zijn om onder begeleiding van een

mediator op zoek te gaan naar een oplossing die voor bei-

de partijen aanvaardbaar is. Bij mediation is er ook ruimte 

voor emoties, waardoor het onderling begrip kan worden 

hersteld. Alleen onder die voorwaarde kan er daadwerkelijk

sprake zijn van effectieve medezeggenschap.  

#impasse

Wij zijn een ondernemings-
raad van een middelgrote  
onderneming. Sinds ongeveer 
twee jaar hebben wij een nieu-
we bestuurder en plots zijn wij 
in discussies terechtgekomen 
over onderwerpen die met 
onze oude bestuurder snel 
konden worden opgelost. Er is 
inmiddels een gebrek aan ver-
trouwen ontstaan en we weten 
niet hoe we verder moeten. 
Wat raadt u ons aan?
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Artikel 25 van de WOR bepaalt dat de or bij een be-

langrijke wijziging, zoals een reorganisatie, om ad-

vies moet worden gevraagd voordat een definitief 

besluit wordt genomen. Dat betekent dat de or tijdig om 

advies gevraagd moet worden. Voordat het advies is gege-

ven mag de bestuurder het (voorgenomen) besluit niet uit-

voeren. De bestuurder moet ook een maand wachten met 

de uitvoering van het definitieve besluit wanneer het ad-

vies van de or niet wordt opgevolgd. 

In de praktijk komt het soms voor, dat het advies van de or 

niet wordt afgewacht en dat al op individuele basis wordt 

gesproken met medewerkers over ontslag. Dat is – zeker in 

een grotere onderneming – niet altijd bekend bij onderne-

mingsraden. En wanneer met de medewerker al afspraken 

zijn gemaakt over het ontslag is er vaak geheimhouding 

afgesproken en kan de or ook niet langs die weg erachter 

komen wat er is gebeurd. 

Wanneer de or er lucht van krijgt dat er daadwerkelijk met 

collega’s al wordt gesproken over ontslag vanwege de  

verwachte reorganisatie, is het verstandig om in actie te 

komen. Niet alleen om medewerkers te beschermen, maar 

ook om te voorkomen dat het advies van de or niet meer 

effectief kan zijn. Het is daarom verstandig om de bestuur-

der kritisch aan de tand te voelen en hem erop te wijzen, 

dat het maken van afspraken over ontslag, ook met indivi-

duele medewerkers, niet is toegestaan. De bestuurder moet 

schriftelijk bevestigen dat hij geen uitvoeringshandelingen 

(meer) zal plegen.

De or kan de bestuurder ook erop wijzen, dat de or een 

procedure kan starten bij de Ondernemingskamer waarin 

de or verzoekt een verbod op te leggen aan de onderne-

mer/bestuurder om gaan uitvoeren. Zo een procedure is 

kostbaar en ook tijdrovend. Het leidt ook af van het onder-

werp waar het in feite over zou moeten gaan: de reorgani-

satie, de beweegredenen ervan, de personele gevolgen en 

de manier waarop de personele gevolgen worden opge-

vangen. Vaak is een dergelijke waarschuwing wel voldoen-

de en is het voeren van een procedure niet nodig.   

Ontslagen tijdens 
adviestraject

Twee weken geleden ontving 
de or een adviesaanvraag in 
verband met een reorganisatie. 
Het voornemen bestaat om af-
scheid te nemen van vijftien 
medewerkers. Wij hebben een 
eerste overlegvergadering ge-
had en hebben meer informa-
tie nodig om een advies te 
kunnen geven. Inmiddels zijn 
wij erachter dat er al gesprek-
ken worden gevoerd met col-
lega’s over ontslag via een 
vaststellingsovereenkomst. 
Wat moeten wij nu doen?
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E
en reorganisatie valt onder het adviesrecht van arti-

kel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. In de 

adviesaanvraag moet de bestuurder niet alleen het

voorgenomen besluit toelichten en de beweegreden daar-

voor geven. De bestuurder moet ook inzicht geven in de

personele gevolgen, én toelichten hoe de personele gevol-

gen worden opgevangen.

Bij een reorganisatie, zeker een van een behoorlijke om-

vang, denk je al snel aan een sociaal plan. Een sociaal 

plan is in principe niet verplicht, maar wel gebruikelijk.

Ook werkgevers hebben vaak baat bij een sociaal plan,

onder meer vanwege het scheppen van draagvlak. Een

sociaal plan is een regeling waarin de werkgever be-

schrijft hoe hij gaat reorganiseren, wat de personele ge-

volgen zijn en welke (financiële) compensatie werkne-

mers krijgen die door de reorganisatie voor ontslag in

aanmerking komen. 

In de praktijk zie je dat ondernemingsraden een grotere rol 

krijgen bij het vaststellen van sociaal plannen. Veel  

bestuurders vinden het prettig met de ondernemingsraad

afspraken te maken. Als ondernemingsraad zal je moeten

bespreken of je de positie van onderhandelingspartner wilt

innemen, al heb je niet altijd de keuze. Ervaring leert dat

or-leden het afsluiten van een sociaal plan spannend vin-

den, en dat de verantwoordelijkheid voor vertrekregelin-

gen van collega’s als een zware last kan voelen. Voor veel

or-leden is dit ook een eenmalige ervaring. 

Vakbonden hebben daarentegen veel meer ervaring in

dergelijke onderhandelingen en hebben ook andere rech-

ten dan or-leden. Wanneer de vakbonden in beeld zijn en

leden hebben binnen de onderneming, kan het verstandig

zijn om de onderhandelingen over te laten aan de vak-

bond. Sowieso zal bij ontslagen van 20 of meer werkne-

mers een melding bij de vakbonden moeten worden ge-

daan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag.

Indien met de vakbonden wordt onderhandeld over een

sociaal plan, wil dit niet zeggen dat de ondernemingsraad 

buiten beeld is en geen positie meer heeft. In de eerste 

plaats dient de ondernemingsraad in het kader van het ad-

viesrecht ook een oordeel te vellen over het sociaal plan en

dit mee te wegen in het advies. In de tweede plaats zie je

dat ondernemingsraad en vakbonden gezamenlijk optrek-

ken in de besprekingen over een sociaal plan, door met el-

kaar te overleggen en elkaars positie te versterken. Zo kan

gezamenlijk een mooi resultaat worden bereikt.  

SOCIAAL PLAN 

De Covid-19-crisis heeft ook 
zijn tol geëist binnen ons be-
drijf en we zitten midden in 
een adviestraject over een re-
organisatie, waarbij 20 procent 
van onze collega’s zijn baan zal 
verliezen. Onze bestuurder wil 
een sociaal plan vaststellen. 
Wat is de rol van de onderne-
mingsraad hierin?
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Een bestuurder is een belangrijke, richtinggevende 

persoon binnen de onderneming. Hij bepaalt in gro-

te mate de gang van zaken in de onderneming. De 

ondernemingsraad heeft om die reden dan ook het recht 

om advies uit te brengen over de aanname van een be-

stuurder van de onderneming. Dit volgt uit artikel 30 van 

de WOR. 

Het advies moet tijdig worden gevraagd, zodat het van we-

zenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dit bete-

kent dat in ieder geval gewacht moet worden met de be-

noeming van de bestuurder totdat de or advies heeft 

uitgebracht. Daarbij geldt uiteraard, dat hoe eerder de or in 

het proces betrokken wordt, des te waardevoller het advies 

van de or zal zijn. Indien de or naar zijn mening niet vroeg 

genoeg wordt betrokken in het proces, kan hij gebruik ma-

ken van het initiatiefrecht. Daarmee kan de or de uitgangs-

punten en eisen kenbaar maken waaraan naar zijn oordeel 

de nieuwe bestuurder dient te voldoen. Op die manier kan 

de or reeds in het voortraject een rol spelen. 

Bij het vragen van advies moet de ondernemer de or in 

kennis stellen van de beweegredenen van het voorgeno-

men besluit, en moet informatie worden verstrekt over de 

te benoemen bestuurder. Bij dit laatste gaat het bijvoor-

beeld om het cv van de kandidaat. Ook kan de or verzoe-

ken om een gesprek met de voorgenomen kandidaat. 

Het adviesrecht over de benoeming van een bestuurder is 

minder zwaarwichtig dan het adviesrecht van artikel 25 

WOR. Zo geldt de opschortingstermijn van een maand 

niet, voor het geval het schriftelijke besluit afwijkt van het 

advies van de ondernemingsraad. Daarnaast heeft de or 

niet de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Onder-

nemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Indien 

de or in het geheel niet om advies is gevraagd bij de be-

noeming van een bestuurder, dan kan de or zich tot de 

kantonrechter wenden en kan de ondernemer verplicht 

worden om alsnog om advies te vragen. Een prettige start 

met de nieuwe bestuurder is dat echter niet. Het verdient 

dan ook aanbeveling om als or te proberen zo vroeg mo-

gelijk in het traject aan te schuiven als gelijkwaardige ge-

sprekspartner.   

#Nieuwe 
bestuurder

Onze bestuurder gaat binnen 
enkele maanden met pensi-
oen, heeft hij in de laatste ver-
gadering aangekondigd. Vol-
gende maand staat reeds een 
aantal gesprekken gepland 
met kandidaten voor de opvol-
ging. De or is niet bij de selec-
tie betrokken en ook niet uit-
genodigd bij de gesprekken. 
De or wil echter graag betrok-
ken worden bij de keuze voor 
de nieuwe bestuurder. Hoe zit 
dit juridisch en welke stappen 
kan de or nemen?
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H
et eerste moment in een ziektetraject is over het

algemeen de ziekmelding door de werknemer. 

Medewerkers moeten zich ziekmelden volgens 

het geldende verzuimprotocol. Medewerkers zijn bij de

ziekmelding niet verplicht te vertellen wat de aard en oor-

zaak is van ziekte. Dat oordeel moet aan de bedrijfsarts

worden overgelaten. Bij de ziekmelding zie je in de praktijk 

nog weleens, dat medewerkers wel open zijn over de aard 

van ziekte. In gezonde arbeidsverhoudingen is daar nor-

maal gesproken ook niets op tegen. Vervolgens wordt deze

informatie (met alle goede bedoelingen) rondgemaild of 

geregistreerd. Dit is echter niet toegestaan. De enige gege-

vens die mogen worden gevraagd aan de zieke werknemer

en die mogen worden geregistreerd volgens de beleidsre-

gels van de Autoriteit Persoonsgegevens uit 2016 zijn: 

• het telefoonnummer en (verpleeg)adres;

• de vermoedelijke duur van het verzuim;

• de lopende afspraken en werkzaamheden;

• of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen 

van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnet-

bepaling hij valt); 

• of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;

• of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een 

eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

In feite is dit een verschuiving: voorheen mocht een werk-

gever ook vragen naar de beperkingen van de werknemer,

zoals bijvoorbeeld niet kunnen lopen of staan. In de prak-

tijk gebeurt dit echter nog steeds.

Voor werkgevers is het van groot belang om te weten of de

medewerker echt ziek is en dus of hij of zij recht heeft op

doorbetaling van het loon terwijl niet wordt gewerkt. Een

werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts,

want alleen hij of zij kan een oordeel geven over de vraag

of iemand in staat is om zijn werk te verrichten. De be-

drijfsarts heeft beroepsgeheim en mag deze informatie dus

niet delen met de werkgever. De bedrijfsarts mag alleen in-

formatie verstrekken die nodig is om te bepalen of iemand

recht heeft op loon, en om een beslissing te nemen over de 

verzuimbegeleiding en de re-integratie. 

Voor de ondernemingsraad geldt het advies om te onder-

zoeken, in hoeverre het verzuimprotocol op orde is, en na

te gaan op welke manier met gegevens over zieke mede-

werkers wordt omgegaan. De eerder aangehaalde Beleids-

regels van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn goed lees-

baar en kunnen van pas komen. Ze zijn te vinden op de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens.   

#Privacy en ziekte (1)

Wij worden als ondernemings-
raad soms benaderd door 
werknemers met vragen over 
de wet- en regelgeving bij 
ziekte. Wij merken dat de Alge-
mene verordening gegevens 
(AVG) ertoe heeft geleid, dat 
medewerkers zich meer be-
wust zijn van hun privacy. Hoe 
zit dat nou precies met de pri-
vacy van zieke werknemers? 
Meer specifiek: wat moet een 
medewerker aan zijn werkge-
ver vertellen over zijn ziekte?
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W
erkgevers moeten zich laten bijstaan door een 

bedrijfsarts voor de beoordeling of een mede-

werker ziek is of niet. Een bedrijfsarts is ervoor 

opgeleid om deze vraag te beantwoorden en is in staat om 

te adviseren over de re-integratie van de zieke medewer-

ker. Bij twijfel over de ziekmelding is de bedrijfsarts de 

aangewezen persoon om na te gaan of de medewerker 

echt ziek is of niet. Daarnaast kan ook het UWV om een 

oordeel worden gevraagd.

Uit de rechtspraak blijkt, dat werkgevers in uitzonderlijke 

gevallen niet willen of kunnen vertrouwen op de bedrijfs-

arts en zij overgaan op andere ‘praktijken’, zoals bijvoor-

beeld het inschakelen van een particuliere bedrijfsrecher-

cheur. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarbij de 

bedrijfsarts heeft geoordeeld dat de medewerker ziek is, 

maar de werkgever aanwijzingen heeft dat dit niet klopt. 

Een bekend voorbeeld is een timmerman die door de be-

drijfsarts volledig arbeidsongeschikt wordt geacht vanwe-

ge fysieke klachten, maar die tijdens ziekte vrolijk elke dag 

bij zijn familie klussen verricht die hij met de vermeende 

fysieke klachten niet zou hebben kunnen doen. Ontslag op 

staande voet volgde.  

Als uitgangspunt geldt nog steeds, dat de beoordeling ‘ziek 

of niet ziek’ door een bedrijfsarts moet worden gedaan. Je 

mag als werkgever slechts in uitzonderlijke gevallen be-

drijfsrecherche inschakelen, bijvoorbeeld wanneer er spra-

ke is van een concrete verdenking dat de medewerker liegt 

over zijn ziekte. In de praktijk zal de werkgever overgaan 

op ontslag indien blijkt dat de medewerker heeft gelogen 

over zijn ziekte en hij zal het rapport gebruiken als onder-

bouwing. Kantonrechters moeten in dat soort zaken dan 

beoordelen of het bewijs onrechtmatig is omdat de privacy 

is geschonden en of het door de werkgever mag worden 

gebruikt in een ontslagzaak. 

  

In de praktijk zie je dat kantonrechters erg pragmatisch 

omgaan met dit soort kwesties. In het strafrecht geldt dat 

onrechtmatig verkregen bewijs niet mag worden gebruikt, 

maar in civiele zaken kan de kantonrechter in feite zelf be-

palen of hij het bewijs toelaat. Over het algemeen doet hij 

dit, zeker wanneer zo veel als mogelijk rekening is gehou-

den met de privacy van de werknemer door een zo klein 

mogelijke inbreuk op de privacy.   

Privacy en 
     ziekte (2)

Wij worden als ondernemings-
raad soms benaderd door 
werknemers met vragen over 
de wet- en regelgeving bij 
ziekte. Werknemers lijken zich 
meer bewust te worden van 
hun privacy. Onlangs bleek dat 
onze werkgever een particulier 
bedrijfsrechercheur heeft in-
geschakeld omdat hij de ziek-
melding van een van onze col-
lega’s niet vertrouwde. Mag dit 
zomaar?
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H
et massale thuiswerken leidt tot uitdagingen, ook 

voor werkgevers. Er zijn werkgevers die de be-

hoefte hebben om het werkgedrag van hun werk-

nemers te controleren. Soms vanuit wantrouwen en soms 

omdat er een groot belang is om dit te doen. Het priva-

cy-schandaal bij de GGD laat zien, dat controle van perso-

neel nodig kan zijn om de privacy van anderen zo veel 

mogelijk te waarborgen. 

Een middel dat gebruikt wordt is tracking- of monitorsoft-

ware. Deze software is er in vele varianten; de ene grijpt 

veel meer in op de privacy dan de andere. Soms worden al-

leen inlogtijden geregistreerd, in andere gevallen kan zelfs 

meegekeken worden op het scherm van de werknemer. 

Het gebruik van dit soort software is niet per definitie ver-

boden, maar wel altijd aan regels gebonden. Net als dat je in 

je privéleven recht hebt op privacy, geldt dit immers ook in 

de werkrelatie. Werkgevers moeten voldoen aan de priva-

cywetgeving als ze hun werknemers willen controleren. 

De belangrijkste voorwaarden staan in de Algemene veror-

dening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet 

AVG (UAVG). In de eerste plaats moet de werkgever een  

gerechtvaardigd belang hebben voor het monitoren van  

medewerkers en het gebruik van de tracking software. Dit 

belang moet zwaarder wegen dan het privacybelang van 

de werknemer. Ook moet de controle en het gebruik van 

de software noodzakelijk zijn. Als het doel via een andere, 

minder ingrijpende manier bereikt kan worden is het ge-

bruik niet toegestaan. Medewerkers moeten daarnaast ge-

informeerd worden over de controle en het gebruik van de 

software. 

Tenslotte moet de or hebben ingestemd met de regeling 

voor de controle en het gebruik van de software. Het in-

stemmingsrecht geeft de or de mogelijkheid om in ge-

sprek te gaan over wanneer er controle plaatsvindt, op 

welke manier die plaatsvindt, welke software gebruikt 

wordt en welke maatregelen kunnen worden genomen. Er 

is dus een ontzettend belangrijke rol weggelegd voor de or. 

Als de or niet heeft ingestemd met het gebruik van de soft-

ware, moet de or –  binnen een maand na hiervan kennis-

genomen te hebben – schriftelijk de nietigheid inroepen. 

De or kan dan in overleg gaan met de bestuurder over het 

gebruik of kan zelfs de rechter verzoeken het gebruik te 

verbieden.  

Gluurapparatuur

In de krant lazen we over het 
toenemende gebruik van mo-
nitoring-software door werk-
gevers. Met deze ‘gluurappara-
tuur’ kunnen werkgevers o.a. 
controleren of de collega’s aan 
het werk zijn en wat zij doen 
op een dag. De or heeft nage-
vraagd of bij ons zulke soft-
ware wordt gebruikt. Navraag 
bij IT leverde op, dat sinds april 
op elk device van ons bedrijf 
monitoringssoftware is geïn-
stalleerd. De or is hierover niet 
geïnformeerd. Wat nu?
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O
ndernemingsraden worden regelmatig benaderd 

door collega’s met vragen over een individuele 

kwestie. Bijvoorbeeld bij discussies over de ar-

beidsvoorwaarden of problemen met de manager. Het is 

een compliment dat collega’s de or weten te vinden. Blijk-

baar ben je zichtbaar binnen het bedrijf en is er vertrouwen 

in de kennis en kunde van de or. Maar dat betekent niet dat 

je vervolgens belangenbehartiger moet worden van de col-

lega en actief moet optreden in de kwestie.

Sommige ondernemingsraden nemen het standpunt in 

dat de or er niet is voor individuele zaken en ondersteunen 

collega’s per definitie niet. Dat vind ik zelf wat kort door de 

bocht en zo staat dit ook niet in de wet. Elk contact met de

achterban is waardevol, ook in individuele zaken, al is het 

alleen al omdat je uit de individuele vragen een breder pro-

bleem kunt achterhalen dat speelt binnen de onderne-

ming. Sta dus ook vooral open voor individuele vragen van 

collega’s en koester dit contact. 

Tegelijkertijd zul je de rol als or-lid wel moeten onderschei-

den van die van belangenbehartiger van een individuele

werknemer. Dat laatste ben je als or-lid niet, en aanwezig-

heid bij een functioneringsgesprek zou ik niet verstandig

vinden. Zorg er in plaats daarvan voor dat je de collega

doorverwijst naar iemand die hem wel zou kunnen helpen, 

bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon of de vakbond. Daar-

naast kun je de collega wijzen op bepaalde procedures die

gelden binnen de onderneming, bijvoorbeeld een beoorde-

lingsprocedure. Veel werknemers zijn niet op de hoogte van

zulke zaken en daarmee help je ze weer een stukje verder.

Mocht het zijn dat je als or erachter komt dat er een breder

probleem speelt, zet dit op de agenda en bedenk of je ook

een formele positie hebt. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat in

strijd wordt gehandeld met de cameraregeling, kun je de

nietigheid inroepen van de klaarblijkelijk gewijzigde rege-

ling. Doe dit tijdig (dat wil zeggen binnen een maand na-

dat je ervan kennis hebt genomen). Bij voorkeur bespreek 

je dit uiteraard eerst met de bestuurder, om escalatie te

voorkomen. 

Individuele 
kwesties

Ik word als voorzitter van de or 
regelmatig benaderd door col-
lega’s die zelf een probleem 
met HR of met de werkgever 
hebben. Onlangs vroeg een 
collega mij of ik aanwezig wil-
de zijn bij een functionerings-
gesprek. Ik weet niet goed wat 
ik hiermee moet. De or heeft 
een goede relatie met de be-
stuurder en ik heb het gevoel 
dat die onder druk komt te 
staan als de or zich te actief 
gaat bemoeien met individue-
le zaken. Wat moet ik doen?
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‘Wij zijn een or van een zor-
ginstelling met 90 medewer-
kers. Per toeval kwamen we 
erachter, dat er een verkapte 
reorganisatie wordt doorge-
voerd. Twaalf collega’s kregen 
tegelijk de boodschap dat zij 
worden ontslagen omdat zij 
niet voldoende zouden functi-
oneren. Voor allen kwam dit 
onverwachts. Inmiddels zijn 
wel al vier collega’s akkoord 
gegaan met een voorstel. De or 
is niet betrokken bij deze plan-
nen. Wat kan de or doen?’

nder het Nederlandse arbeidsrecht zijn reorgani-

saties aan strenge normen gebonden. Zo mag een 

werkgever niet willekeurig kiezen welke mede-

werker voor ontslag in aanmerking komt, moet de or wor-

den geraadpleegd en zullen er soms collectieve afspraken

gemaakt moeten worden.  

Dit beperkt uiteraard de ruimte voor de werkgever, en niet 

iedere werkgever is daar blij mee. Sommige werkgevers 

proberen om de regels heen te werken, bijvoorbeeld door

met individuele werknemers afspraken te maken over een 

beëindigingsregeling. Collega’s verdwijnen van het toneel,

het ontslag wordt neergezet als een individuele kwestie 

maar iedereen weet beter: er wordt een reorganisatie door-

gevoerd, soms met ‘vuil spel’.

Kom snel in actie 

Als je als or het vermoeden hebt dat er een reorganisatie 

wordt doorgevoerd zonder dat je betrokken bent, moet je

snel in actie komen. Vragen stellen aan de bestuurder, in-

formatie opvragen over de beëindigingen, rondvragen op 

de werkvloer welke collega’s nog meer zijn getroffen enzo-

voort. Als er dan voldoende redenen zijn om te veronder-

stellen dat er een reorganisatie gaande is, zal de or zijn  

formele positie moeten claimen.  

De or heeft namelijk het recht om te adviseren bij een  

reorganisatie. Als er geen advies is gevraagd kan de or  

beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Ge-

rechtshof te Amsterdam. Dit moet binnen een maand ge-

beuren nadat de or erachter is gekomen dat een reorgani-

satie wordt doorgevoerd. Houd de termijn in de gaten,

want als je te laat bent heb je geen positie meer! Zorg er

ook voor dat je tijdig een advocaat betrekt. Voor het instel-

len van beroep heb je namelijk een advocaat nodig. 

Duivels dilemma

Het beroep bij de Ondernemingskamer kan ertoe leiden, 

dat de bestuurder de uitvoering van het besluit vrijwillig

staakt of dat hij door de rechter wordt teruggefloten. Het 

kan er ook toe leiden dat de or alsnog om advies wordt ge-

vraagd en er afspraken kunnen worden gemaakt over bij-

voorbeeld ontslagvergoedingen. Het probleem is wel, dat 

de verhouding verstoord is geraakt tussen de werkgever en 

de collega die de mededeling heeft gekregen dat hij ontsla-

gen wordt. In veel gevallen willen werknemers na zo’n me-

dedeling zelf niet meer terug bij deze werkgever, ook al is 

het ontslag onterecht. 

Dat stelt de or voor een duivels dilemma: principieel een

procedure voeren of accepteren dat collega’s weg willen bij

het bedrijf en hen zo veel mogelijk daarbij ondersteunen?

Veel zal afhangen van de omstandigheden, maar dat is 

uiteraard een juristenantwoord. 

Geen advies gevraagd!
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#durftevragen

ANNETTE TERPSTRA 
IS WERKZAAM ALS ADVOCAAT 
BIJ SPRENGERS ADVOCATEN, 
UTRECHT.

Werkgevers hebben in Nederland grote verant-

woordelijkheden op het terrein van arbeidson-

geschikte werknemers. Zieke werknemers heb-

ben gedurende een periode van 104 weken recht op 

doorbetaling van hun salaris, waarbij de bedoeling is dat de 

werkgever de zieke werknemer re-integreert. Na 104 we-

ken beoordeelt het UWV of een werknemer recht heeft op 

een arbeidsongeschiktheidsuitkering, de zogenaamde 

WIA-uitkering. 

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen. 1): De IVA-uitkering 

voor verzekerden die volledig arbeidsongeschikt zijn en 

ook in de toekomst niet meer kunnen werken. 2): De 

WGA-uitkering, voor verzekerden die nu of in de toekomst 

nog wel kunnen werken. Via premieheffi  ng worden de 

toegekende WGA-uitkeringen doorbelast aan werkgevers. 

Een werkgever kan er echter ook voor kiezen om eigenrisi-

codrager te worden. Dit betekent dat hij alleen een basis-

premie betaalt en, voor het geval een werknemer een 

WGA-uitkering toegekend krijgt, die uitkering moet beta-

len. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om het risico 

te verzekeren bij een private verzekeraar. Als eigenrisico-

drager heb je gedurende 10 jaar de plicht om een uitke-

ringsgerechtigde te re-integreren. Het betalen van de uit-

kering levert een prikkel op om de uitkeringsgerechtigde 

daadwerkelijk te re-integreren. 

Wil de werkgever eigenrisicodrager worden, dan moet hij 

de or om advies vragen. Hij zal zijn beweegredenen moe-

ten beschrijven en ook de personele gevolgen. Enerzijds 

moet de ondernemer de or tijdig betrekken, anderzijds 

moet hij een uitgewerkt voorgenomen besluit voorleggen 

aan de or. Dit kan soms tot spanningen leiden. 

De or zal zowel de beweegredenen als de personele gevol-

gen kritisch moeten beoordelen. Bij de beoordeling van de 

adviesaanvraag moet de or bijvoorbeeld een risicoanalyse 

meewegen en een vergelijk tussen premieheffi  ng in het 

publieke bestel of eigenrisicodragerschap. Indien de on-

dernemer het risico wil herverzekeren, is het van belang de 

polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars te bestu-

deren. De kosten en in dekking kunnen sterk van elkaar 

verschillen. Het is ook belangrijk dat de organisatie op orde 

is voor het eigenrisicodragerschap. Daartoe moet er 

WIA-beleid zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de re-inte-

gratie van uitkeringsgerechtigden, afspraken met de be-

drijfsarts en een klachtenregeling. Dit zijn slechts enkele 

voorbeelden. Het eigenrisicodragerschap brengt grote ver-

antwoordelijkheden met zich mee, met mogelijk grote ge-

volgen voor werknemers en organisatie. De or moet zich 

daarom goed laten informeren en adviseren.  

#eigenrisicodrager

Onze bestuurder heeft de wens 
om eigenrisicodrager te wor-
den voor de WGA (zie uitleg 
verderop, red.). De onderne-
mingsraad vindt het moeilijk 
om de consequenties voor 
medewerkers en voor de orga-
nisatie te overzien. Waar moe-
ten wij op letten?
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ANNETTE TERPSTRA 

IS WERKZAAM ALS ADVOCAAT 

BIJ SPRENGERS ADVOCATEN, 

UTRECHT.

Onze onderneming zit sinds lan-
gere tijd in zwaar weer, met veel 
bezuinigingen tot gevolg. De co-
ronacrisis betekent opnieuw een 
klap voor de onderneming. De 
bestuurder wil met de onderne-
mingsraad in overleg over een 
versobering van de arbeidsvoor-
waarden. Hij stelt voor dat alle 
werknemers verplicht 10% van 
hun normale salaris inleveren en 
heeft ons om instemming ge-
vraagd. Wij voelen ons als or erg 
onder druk staan en weten niet 
goed wat onze positie is. Kan jij 
ons adviseren?

#Loonoffer
J

ullie werkgever wil de arbeidsvoorwaarden van de

werknemers wijzigen, en nog wel de meest belang-

rijke arbeidsvoorwaarde: het salaris. Dat is nog niet 

zo eenvoudig.  

Als uitgangspunt geldt namelijk dat een werkgever de in-

stemming van de werknemer nodigt heeft voor het wijzi-

gen van arbeidsvoorwaarden. Indien de werknemer niet 

instemt, dan kan de werkgever deze wijziging alleen door-

voeren indien hij een redelijk voorstel doet dat de werkne-

mer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet 

kan weigeren. Dat is ten aanzien van een loonoffer niet 

snel het geval.  

Uit de rechtspraak blijkt dat het voor een werkgever vrijwel

onmogelijk is om het salaris te verlagen zonder instem-

ming van de werknemer. Dit heeft ermee te maken dat het

salaris gezien wordt als de belangrijkste arbeidsvoorwaar-

de. Het is een primaire arbeidsvoorwaarde Dat is ook lo-

gisch, omdat werknemers hun bestedingspatroon nu een-

maal hebben aangepast op het salaris. Een verlaging van 

het salaris kan ertoe leiden dat werknemers in de knel ko-

men. Loonoffers zullen dan ook in beginsel vrijwillig moe-

ten zijn. 

De ondernemingsraad heeft op grond van de wet geen rol

bij een wijziging van de primaire arbeidsvoorwaarden. Uit 

de wetsgeschiedenis volgt namelijk, dat de primaire ar-

beidsvoorwaarden tot het terrein van de vakbonden beho-

ren en de ondernemingsraad geen instemmingsrecht 

heeft. Dat is anders bij het wijzigen van bijvoorbeeld een 

bonussysteem of een aanpassing van de winstdelingsre-

geling. De bestuurder heeft in jullie geval dan ook ten on-

rechte een instemmingsverzoek neergelegd bij de onder-

nemingsraad.  

Jullie kunnen als ondernemingsraad ervoor kiezen om het 

instemmingsverzoek terug te sturen aan de bestuurder en 

hem te verwijzen naar de vakbonden. De ondernemings-

raad kan er echter ook voor kiezen om juist het overleg

met de bestuurder aan te gaan, het instemmingsverzoek in 

behandeling te nemen en daarop te reageren. Dit formele 

overleg geeft de ondernemingsraad de kans om bijvoor-

beeld een alternatief plan te ontwikkelen en om te overleg-

gen over zo een ingrijpend onderwerp als een loonoffer.

Indien jullie niet instemmen met het voorstel zal dat de 

positie van jullie collega’s verder versterken. Omgekeerd 

geldt niet, dat een instemming van de ondernemingsraad 

ertoe leidt dat de collega’s gebonden zijn aan een loonof-

fer. Hun individuele instemming is altijd nodig. Maar uit

de praktijk blijkt dat het standpunt van de ondernemings-

raad zowel formeel als informeel van grote betekenis kan 

zijn.  
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UTRECHT.

S
inds 2004 moeten werkgevers zorgen voor een rook-

vrije werkplek. Dit betekent niet dat een gebouw vol-

ledig rookvrij hoeft te zijn, en dus kunnen aparte 

rookruimtes worden ingericht. De maatschappelijke op-

vattingen over het roken zijn sinds 2004 enorm veranderd. 

En ook op de werkvloer wordt anders gekeken naar roken. 

Voor veel werkgevers staat vitaliteit en gezondheid van 

hun werknemers hoog op de agenda, en daar past roken 

niet bij.  

In veel ondernemingen is inmiddels een rookbeleid vast-

gesteld. Rookbeleid heeft in de eerste plaats als doel om de 

niet-rokende werknemer te beschermen tegen tabaksrook 

en andere nadelige gevolgen van het (mee)roken. Door ro-

ken op slechts enkele plaatsen in het gebouw toe te staan, 

wordt de groep niet-rokers beschermd. Tegenwoordig 

wordt rookbeleid vaak echter breder uitgelegd. Ook het fa-

ciliteren van het stoppen met roken valt er bijvoorbeeld 

onder. Sowieso pakken werkgevers een actievere rol bij de 

bevordering van gezond leefgedrag van werknemers. 

Een ondernemingsraad heeft instemmingsrecht waar het 

gaat om rookbeleid: dit valt onder een regeling op het ge-

bied van de arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Bij 

de besprekingen over het rookbeleid is allereerst van be-

lang om na te gaan hoeveel medewerkers roken, wanneer 

er wordt gerookt, en wat de knelpunten zijn in het be-

staande rookbeleid. Niet-rokende werknemers klagen bij-

voorbeeld soms over de hoeveelheid extra pauzes die hun 

collega’s nemen om een sigaret te roken, en de werkdruk 

die daardoor toeneemt. Het is goed om hier aandacht aan 

te besteden. 

Belangrijk is verder om te onderzoeken, waaraan de groep 

rokende werknemer behoefte zou hebben. Wil een groep 

werknemers stoppen met roken? Dan moet worden uitge-

zocht welke steun zij daarvoor kunnen gebruiken van de 

werkgever. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld vergoeding van 

een stoppen-met-roken-cursus. Overleg met de bedrijfs-

arts hierover kan nuttig zijn.

Het slagen van rookbeleid valt of staat met het draagvlak 

onder de collega’s. Dat is een aandachtspunt voor de werk-

gever of bestuurder, maar ook zeker voor de or. Regelmatig 

contact met de achterban hierover is dan ook aan te raden, 

of zelfs het instellen van een bijzondere commissie voor 

rookbeleid.   

#Anti-roker

Volgend jaar gaat ons bedrijf 
verhuizen naar een nieuw 
pand. De bestuurder wil toe 
naar een volledig rookvrije 
werkomgeving en dus is er 
geen plek voor aparte rook-
ruimtes. Het verdwijnen van 
de rookruimtes vormt onder-
deel van een nieuw rookbeleid. 
De bestuurder heeft als inzet 
om in 2025 een niet-rokende 
organisatie te zijn. Welke aan-
dachtspunten zijn er voor de 
or bij de besprekingen met de 
bestuurder hierover?
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E
en verkoop van de onderneming is voor alle partij-

en, dus ook zeker voor de ondernemingsraad, een

ingrijpend en complex proces. De belangen zijn 

vaak groot en voor veel or-leden geldt dat een verkoop van

de onderneming een ‘once in a lifetime’-ervaring is.

Om maximale invloed te bereiken, zul je als onderne-

mingsraad moeten proberen zo vroeg mogelijk bij het ver-

koopproces betrokken te raken. Dit kan uiteraard langs in-

formele weg, als de bestuurder bereid is om de 

ondernemingsraad al in een vroeg stadium te betrekken.  

Formeel gezien moet de bestuurder tijdens het tweejaar-

lijkse artikel 24-overleg over de algemene gang van zaken 

mededeling doen over onder meer adviesplichtige beslui-

ten die hij in voorbereiding heeft.

De verkoop van de onderneming is zo een adviesplichtig be-

sluit. 

Voor de ondernemingsraad is het verstandig om zich goed te

laten informeren over de verschillende fases van een ver-

koop, zodat je niet achteraf ontdekt dat bepaalde besluiten de

facto al zijn genomen. In veel verkooptrajecten wordt, voor-

afgaand aan een definitief besluit tot verkoop, een externe 

deskundige ingeschakeld die advies geeft over (een onder-

deel van) de verkoop. Het is belangrijk dat de ondernemings-

raad ook invloed kan uitoefenen op een dergelijke adviesop-

dracht en op de keuze voor de adviseur. Zowel de keuze voor

de deskundige als de formulering van de vraagstelling geven

namelijk vaak al enige richting in het verkooptraject dat volgt. 

Dit is onderkend in de Wet op de Ondernemingsraden. Arti-

kel 25 WOR bepaalt, dat het verstrekken en het formuleren

van een adviesopdracht aan een externe deskundige over

een adviesplichtig besluit, waaronder de verkoop van de on-

derneming, adviesplichtig is.

Als de ondernemingsraad ervan op de hoogte is dat men

een verkoop overweegt, is het verstandig om de onderne-

mer er al op te wijzen dat hij, voor zover hij een adviesop-

dracht gaat verstrekken, de ondernemingsraad bij de keuze 

en de vraagstelling moet betrekken. Geregeld wordt deze

stap al dan niet bewust overgeslagen, en dat kan later in

het verkooptraject een kink in de kabel vormen. Dat is over 

het algemeen in niemands belang.   

Adviesopdracht 
bij verkoop 

Wij zijn een ondernemings-
raad van een bedrijf in de voe-
dingsmiddelenindustrie. Wij 
maken deel uit van een groot 
Nederlands concern. Per toe-
val kwamen we erachter dat 
men momenteel onderzoekt of 
wij ‘in de etalage’ worden ge-
zet. Daartoe zal op korte ter-
mijn een adviesopdracht wor-
den verstrekt aan een 
deskundige. Wij willen als or 
betrokken worden bij de advi-
seur en bij de vraagstelling. 
Hoe krijgen wij dit voor elkaar?
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Kennis is de kracht van jouw or!  
ORnet Academy organiseert hoogwaardige opleidingen 

voor jou als or-professional. De beste docenten en toon-

aangevende experts geven je inspirerende en sterk onder-

bouwde inzichten voor jouw praktijk. Altijd relevant en 

gericht op jouw praktijk. ornetacademy.nl

 WETTEN EN REGELS 

Wettelijke rechten uitgelegd, deel 7

Benadelingsverbod 
or-leden
Or-leden, oud-leden en kandidaat-leden worden door wetten  
beschermd tegen benadeling als gevolg van hun lidmaatschap 
van de ondernemingsraad. Hoe? 

boden’. Opzegging is een eenzijdige actie, in dit geval van 

de werkgever, die dus niet is toegestaan voor:

• Zittende leden van de or of de pvt 

• Leden van de door de ondernemingsraad ingestelde 

commissies

• De ambtelijk secretaris

• Werknemers die op de kandidatenlijst hebben gestaan 

voor or of pvt

• Werknemers die korter dan twee jaar geleden lid zijn ge-

weest van or of pvt.

Betekent dit dat een werkgever nooit afscheid kan nemen 

van een werknemer die onder dit opzegverbod valt? Nee, 

de kantonrechter kan worden verzocht de arbeidsovereen-

komst ‘te ontbinden’ ondanks dit opzegverbod. De kanton-

rechter moet dan wel beoordelen of dit ontbindingsver-

zoek geen verband houdt met het (voormalig/huidig/

gewezen) lidmaatschap van de medezeggenschap. Dit 

volgt uit art. 7:671c lid 6 sub a BW.

Belang van de wettelijke regeling
Niet voor niets zijn er in de wetgeving voorzieningen ge-

troffen om te waarborgen dat personen die in de mede-

zeggenschap actief zijn of willen zijn, geen negatieve ge-

volgen hiervan mogen ondervinden in hun arbeidsrelatie 

met de werkgever. Als ondernemingsraadslid ventileer je 

D
it benadelingsverbod geldt ook voor (oud-)leden 

van commissies die de ondernemingsraad heeft 

ingesteld, en voor de ambtelijk secretaris.

Benadelingsbescherming
In art. 21 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) 

staat het benadelingsverbod. De WOR kent verschillende 

groepen medezeggenschappers die worden beschermd 

tegen benadeling:

• Zittende leden van de ondernemingsraad

• Oud-leden van de or

• In de onderneming werkzame personen die op de kan-

didatenlijst hebben gestaan (zie art. 9 WOR)

• Zittende leden van commissies die door de or zijn inge-

steld

• Oud-leden van commissies die door de or zijn ingesteld

• De zittende of de ‘gewezen’ ambtelijk secretaris van de 

ondernemingsraad.

Belangrijk is dat art. 21 WOR voorschrijft dat deze personen 

niet ‘uit hoofde van’ hun kandidaatstelling of hun lidmaat-

schap mogen worden benadeeld. Het benadelingsverbod 

is dus duidelijk verbonden met de (kandidaat)rol die perso-

nen hebben gespeeld voor de medezeggenschap.

Op grond van art. 35c lid 3 WOR geldt dit benadelingsver-

bod ook voor (oud- en kandidaat-)leden van personeels-

vertegenwoordigingen.

Opzegverboden
Ook het arbeidsrecht voorziet in bescherming van (oud- 

en kandidaat-)leden van ondernemingsraden en perso-

neelsvertegenwoordigingen (pvt), commissies en eventu-

eel ambtelijk secretarissen: in art. 7:670 lid 4 en 10 van het 

Burgerlijk Wetboek (BW) staan de zogenaamde ‘opzegver-

TEKST LOE SPRENGERS, MARTIJN VAESSEN EN JASPER DE WAARD 
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Benadelingsverbod  

soms standpunten of stel je vragen die de bestuurder niet 

altijd welgevallig zijn. Volwassen medezeggenschap bete-

kent dat dit niet mag leiden tot maatregelen tegen een 

werknemer om deze direct of indirect onder druk te zetten 

om zijn rol als or-lid te gaan wijzigen. Daarom is de rechts-

positie van een or-lid wettelijk beschermd.  

Betekenis in de praktijk
Druk van de ondernemer of de WOR-bestuurder op leden 

van de ondernemingsraad komt in de praktijk toch voor. 

Niet iedere bestuurder kan voldoende onderscheiden dat 

een werknemer een andere pet op heeft als hij als or-lid 

opereert.

Mocht toch sprake zijn van benadeling, dan is het vanzelf-

sprekend belangrijk om hierover eerst te spreken met de 

bestuurder. Benadeling voorkómen is niet alleen een indi-

vidueel belang van een or-lid. Het dient een breder belang: 

het goed kunnen functioneren van de medezeggenschap 

en iedereen die daarin actief is (of wil zijn). Daarom is het 

verstandig dat het gesprek hierover niet alleen door het be-

trokken or-lid wordt gevoerd, maar dat de hele or of het 

dagelijks bestuur ervan daarin een rol speelt. Met een goed 

gesprek, wellicht onder begeleiding van een adviseur, pro-

cesbegeleider of mediator, kom je vaak al een eind om de 

verhouding weer in balans te brengen. 

Als de (zorg voor) benadeling blijft, documenteer dit zo 

goed mogelijk. Bewaar e-mails, brieven of notulen waaruit 

de opstelling van de bestuurder blijkt. Of neem contact op 

met een rechtshulpverlener, zodat je je juridisch kunt laten 

adviseren.

Mocht het in het uiterste geval nodig zijn, dan kan een or 

(of één van de groepen zoals omschreven in art. 21 WOR) 

de kantonrechter verzoeken dat de ondernemer ervoor 

moet zorgen dat er geen benadeling geen (meer) is. Als be-

nadeelde moet je dan wel kunnen aantonen waarom er 

sprake is van benadeling, vandaar dat het belang om dit 

goed te documenteren. De kantonrechter kan bevelen dat 

de benadeling moet stoppen, of op verzoek zelfs een scha-

devergoeding toekennen aan de benadeelde.

Ontslag
De werkgever kan op twee manieren een werknemer (drei-

gen te) ontslaan. Via ‘opzegging’ (vaak een ontslagproce-

dure bij het UWV) of via ‘ontbinding van de arbeidsover-

eenkomst’ (procedure bij de kantonrechter). In beide 

gevallen moet worden getoetst of de beëindiging niet is 

ingegeven door het or-werk. Zoals gezegd is het opzegver-

bod voor bepaalde groepen medezeggenschappers ‘abso-

luut’, dus niet mogelijk.

Gebeurt het ontslag door een ontbindingsprocedure bij 

de kantonrechter, dan kan de arbeidsovereenkomst uit-

eindelijk wel worden ontbonden. De kantonrechter moet 

dan beoordelen of dit ontbindingsverzoek geen verband 

houdt met het lidmaatschap van de medezeggenschap. 

Ook hiervoor geldt dus dat het belangrijk is om zoveel 

mogelijk schriftelijk te kunnen aantonen dat dit ontbin-

dingsverzoek verband houdt met het werk als medezeg-

genschapper. 

Reorganisaties  
In geval van een reorganisatie mag een or-lid vanwege het 

or-lidmaatschap niet benadeeld, maar ook niet bevoor-

deeld worden. Het opzegverbod geldt daarom niet bij reor-

ganisaties.

Kantonrechter
In de praktijk toetsen kantonrechters scherp of een ont-

slag verband houdt met or-werk. Zo speelde in 2016 een 

kwestie waarbij een or-lid werd verweten dat hij zijn ge-

heimhouding op grond van art. 20 WOR had geschonden. 

Daarom was volgens de werkgever sprake van een duur-

zame vertrouwensbreuk en werd de kantonrechter ver-

zocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kanton-

rechter kwam tot de conclusie dat de werknemer de 

geheimhoudingsplicht niet had overtreden, nu geen ge-

heimhouding was opgelegd en de informatie niet zoda-

nig was dat de werknemer het vertrouwelijk karakter had 

moeten begrijpen. De kantonrechter vond de manier van 

rapporteren aan de achterban wel ver gaan, maar niet zó 

ver dat dit een ontbinding van de arbeidsovereenkomst 

rechtvaardigde. Zelfs al zou daarvan wel sprake zijn ge-

weest, dan vond de kantonrechter dat het opzegverbod 

ontbinding in de weg stond. Kortom, de werknemer bleef 

in dienst.

Conclusie
De wettelijke bescherming van or-leden tegen benadeling 

is uitdrukkelijk geregeld in de wetgeving. Dit is van groot 

belang om als or-lid goed te kunnen functioneren. Er is 

echter geen een absolute garantie tegen ontslag. Het gaat 

erom dat het or-werk nooit de reden voor benadeling of 

ontslag kan of mag zijn. Hoewel dit in de praktijk zelden 

voorkomt, is het wel vervelend als je hiermee te maken 

krijgt. Probleem is dat een relatie met het or-werk vaak las-

tig is om aan te tonen. Documenteer daarom alles goed, 

bespreek het met de or en wacht niet te lang met het in-

schakelen van een rechtshulpverlener. 

LOE SPRENGERS 

MARTIJN VAESSEN 

JASPER DE WAARD

SPRENGERS ADVOCATEN
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Fusie en overnames

Zeker bij nieuwe private rechtspersoon moet veel worden geregeld

De or bij privatisering  
 en aanbesteding
Dit laatste artikel in onze reeks over fusies en overnames 
bespreekt besluitvorming in de publieke sector. Die maakt de 
situatie anders dan in de private sector. Welke besluiten spelen 
bij privatisering en bij de aanbesteding van publieke diensten?

Het primaat van de politiek
In artikel 46d sub b WOR is een bijzondere bepaling opge-

nomen over het primaat van de politiek. Bij een privatise-

ring valt in de meeste gevallen het principebesluit om te 

privatiseren niet onder het adviesrecht van de onderne-

mingsraad. De uitwerking van de gevolgen voor het perso-

neel in een volgende fase, valt daar wel onder. Maar ook 

indien een deel van de besluitvorming onder het primaat 

van de politiek valt, kan de ondernemingsraad op basis van 

het informatie- en overlegrecht wel proberen een zo goed 

mogelijk beeld te krijgen van de toekomstige situatie. De 

ondernemingsraad kan, indien hij dat nodig vindt, ook on-

gevraagd advies uitbrengen. Meestal wordt daar bij de poli-

tieke besluitvorming wel aandacht aan besteed. 

Voor overheidsondernemingsraden kan het zinvol zijn om, 

wanneer duidelijk is dat een privatisering eraan komt, pro-

cedureafspraken te maken over de invulling van de rol van 

de or. Juist omdat het primaat van de politiek kan gelden, 

is het goed om aan het begin van het traject vast te leggen 

in welke fase de ondernemingsraad op basis van het infor-

matie -en overlegrecht bij de besluitvorming wordt betrok-

ken, en op welk moment er een adviesaanvraag zal worden 

ingediend. Dit schept duidelijkheid, niet alleen voor de on-

dernemingsraad, maar ook voor het bestuur.

Aanbesteding
In de publieke sector komt het voor dat de overheid besluit 

voor een periode bepaalde concessies of taken aan te be-

steden. Er wordt dan door de overheid een procedure op-

gesteld, op basis waarvan partijen die willen meedingen, 

biedingen kunnen uitbrengen, bijvoorbeeld in het open-

P
rivatisering houdt in dat een taak of activiteit die 

tot dan toe is verricht door een publieke rechtsper-

soon, zoals de Staat, provincie of gemeente, wordt 

ondergebracht in een private rechtspersoon. Een dergelijk 

besluit heeft de nodige gevolgen, allereerst voor de werk-

nemers. De ambtenaren die zich bezighouden met die pu-

blieke taak, zullen op basis van de arbeidsovereenkomst 

gaan werken bij de private instelling als ze het werk blijven 

volgen. Hun ambtelijke rechtspositie verandert in een pri-

vaatrechtelijke rechtspositie. Zolang de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren nog niet is ingevoerd (dat ge-

beurt per 1 januari 2020), geldt bij een privatisering niet de 

wetsbepaling met betrekking tot overgang van onderne-

ming. Dit betekent dat niet automatisch uit de wet voort-

vloeit dat de ambtenaren met hun werkzaamheden mee-

gaan naar de private instelling. De gevolgen voor de 

betrokken ambtenaren zullen dus in het bijzonder moeten 

worden geregeld.

Van belang is dat goed wordt omschreven wat er over-

gaat. Mogelijk moeten de activiteiten nog worden “losge-

knipt” uit de publieke rechtspersoon. Welk werk gaat over, 

welke gebouwen, welk materieel etc? Zeker als er een 

nieuwe private rechtspersoon wordt opgericht, moet er 

veel worden geregeld. Hoe gaan de statuten van die pri-

vate rechtspersoon eruitzien? Wie gaat de zeggenschap 

uitoefenen in de organen van de nieuwe rechtspersoon? 

Hoe gaat de openingsbalans er uitzien? Krijgt de nieuwe 

rechtspersoon voldoende financiële middelen om alle lo-

pende kosten te kunnen betalen, zoals voor het onder-

houd van panden of de financiering van het sociaal plan 

als dat nodig is?

TEKST LOE SPRENGERS, RENÉ HAMPSINK EN PAULINE BURGER 
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DEEL 5

Reeks fusie en overname
1. Vormen van fusie en overname

2. Verschillende fasen in het besluitvormingstraject

3. Personele gevolgen

4. Aandachtspunten rol ondernemingsraad

5. Privatisering en aanbesteding

baar vervoer. Het kan zijn dat de ondernemer die op dit 

moment de concessie heeft en de werkzaamheden ver-

richt, besluit om voor de toekomstige concessie geen bod 

uit te brengen. Daarover dient hij eerst advies in te winnen 

bij de ondernemingsraad, zo blijkt uit een uitspraak van de 

Ondernemingskamer in een geschil bij de Nederlandse 

Spoorwegen. Het besluit om geen bod uit te brengen wordt 

beschouwd als een voornemen om te stoppen met de  

activiteiten van (een onderdeel van) de onderneming. 

Daarover moet eerst advies worden gevraagd.

Indien een ondernemer wel een bod gaat uitbrengen en 

dat bod is bindend, dan dient hij in de meeste gevallen ad-

vies te vragen aan de ondernemingsraad voorafgaand aan 

het uitbrengen van het bod. Zo blijkt uit een uitspraak van 

de Ondernemingskamer in een geschil bij busbedrijf BBA.

Slot
In deze reeks hebben we eerder aandacht besteed aan de 

personele gevolgen die bij besluitvorming aan de orde 

kunnen zijn en aandachtspunten bij de rol van de  

ondernemingsraad, zoals wij ook hebben uitgewerkt in 

een door ons opgesteld 10-stappenplan voor onderne-

mingsraden. Ook voor or´s in de publieke sector geldt dat, 

wanneer zij hun positie van begin af aan goed neerzetten, 

zij grote invloed kunnen hebben op de uitkomsten van het 

besluitvormingstraject.  

LOE SPRENGERS, RENÉ HAMPSINK EN PAULINE BURGER

SPRENGERS ADVOCATEN TE UTRECHT

WWW.SPRENGERSADVOCATEN.NL

ADVERTENTIE
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 ADVIESRECHT

Het advies van de or:

Wanneer en 
 waarover?
Art. 25 lid 1 WOR noemt 13 onderwerpen 
waarover advies moet worden gevraagd.  
En 12 keer staat er dat alleen advies moet 
worden gevraagd als er sprake is van een 
belangrijk besluit.

investering, vergeleken met wat er 

normaal aan investeringen plaats-

vindt?

Bij een meningsverschil over de vraag 

of een besluit al of niet belangrijk is, is 

het echter niet altijd nodig meteen een 

procedure te starten. Vaak kan in over-

leg tussen bestuurder en or worden af-

gesproken om de juridische vraag uit 

te stellen of iets adviesplichtig is, en te 

overleggen eerst over de inhoud van 

het voorgenomen besluit. Als de or be-

hoefte heeft om daarover te adviseren, 

kan dat worden meegenomen. Komen 

de partijen er in het overleg inhoude-

lijk niet uit, dan kan alsnog de juridi-

sche vraag worden voorgelegd aan de 

rechter. Daarbij is het wel van belang 

dat de bestuurder bereid is om niet tot 

uitvoering over te gaan, zolang het 

overleg nog loopt.

Wezenlijke invloed 
Dit laatste heeft te maken met een an-

der vereiste: het advies moet wezenlij-

ke invloed kunnen hebben op het te 

nemen besluit. Als een besluit al wordt 

uitgevoerd, mag duidelijk zijn dat een 

advies geen invloed meer kan hebben. 

Aan dit vereiste wordt zwaar getild in 

de rechtspraak. Een goed voorbeeld 

daarvan is de ondertekening van een 

Belangrijk?
Het kan lastig zijn om te bepalen 

wanneer er sprake is van een belang-

rijk besluit. Het begrip is in de WOR 

niet gedefinieerd. Het gaat er niet om 

of de or het als belangrijk ervaart, 

maar of het objectief gezien als be-

langrijk is te beschouwen. Indien be-

stuurder en or hierover van mening 

verschillen, kan de vraag worden 

voorgelegd aan de Ondernemingska-

mer of kantonrechter. Die zal dan 

moeten beoordelen of er sprake is van 

een belangrijk besluit. Uit de recht-

spraak zijn criteria af te leiden die 

daarbij worden gehanteerd:

- Het aantal personeelsleden waarvoor 

het besluit gevolgen heeft. Het kan 

gaan om directe gevolgen, zoals het 

aantal door een reorganisatie getroffen 

personeelsleden, maar ook om indirec-

te gevolgen. Zo is de wijziging van een 

driehoofdige naar een eenhoofdige di-

rectie niet (alleen) belangrijk vanwege 

het aantal personeelsleden die het di-

rect betreft, maar ook vanwege de indi-

recte gevolgen voor de onder de direc-

tie vallende werknemers.

-  De aard van de personele gevolgen. 

Wanneer een besluit gepaard gaat  

met gedwongen ontslagen, is de kans 

groot dat de Ondernemingskamer dit 

als een belangrijk besluit kwalificeert. 

Wanneer een besluit tot het opheffen 

van een expeditieafdeling met 8 werk-

nemers, gepaard gaat met 3 gedwon-

gen ontslagen, kan dat als belangrijk 

worden bestempeld. Gaat het om een 

besluit tot het inkrimpen van een afde-

ling met vier werknemers (25% van de 

afdeling) zonder gedwongen ontslag 

op een totaal van 6.000 binnen de on-

derneming werkzame personen, dan is 

dat besluit in beginsel niet adviesplich-

tig. Dat laatste kan echter anders zijn 

als de afdeling in geheel zou worden 

opgeheven. Dan dient er wel advies 

gevraagd te worden.

-  De financiële gevolgen van het be-

sluit. Is er sprake van een belangrijke 

TEKST SUZANNE BROENS ET. AL. (ZIE CREDIT) BEELD SHUTTERSTOCK

Het advies moet wezenlijke invloed  kunnen 
hebben op het te nemen besluit
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Advies(recht), deel 1 (van 4)
De bestuurder moet de ondernemingsraad in de gelegenheid stellen om advies uit 

te brengen over belangrijke bedrijfseconomische en organisatorische besluiten 

(art. 25 WOR) en over benoeming of ontslag van de bestuurder (art. 30 WOR). Ad-

vies moet worden gevraagd op een moment dat het advies er nog toe kan doen, 

dus nog van wezenlijke invloed kan zijn. In dit eerste artikel uit een reeks van vier 

over het adviesrecht gaan we op deze onderwerpen in. 

intentieverklaring tussen twee onder-

nemingen om te gaan samenwerken. 

Zo bepaalde de Hoge Raad in 1997 (in 

een zaak die speelde bij de NS) dat 

reeds vóór ondertekening van zo’n in-

tentieverklaring advies moest worden 

gevraagd. Deze uitspraak toont aan dat 

de or al vanaf het begin aangesloten 

dient te worden.

Voor een or kan het lastig zijn om dit 

moment te bepalen, maar dat geldt ook 

voor een bestuurder. Een goede oplos-

sing kan zijn om vooraf afspraken te 

maken over de te volgen procedure. 

Op grond van artikel 24 WOR is de be-

stuurder verplicht minimaal twee keer 

per jaar de or te informeren over welke 

advies- en instemmingsplichtige be-

sluiten er in voorbereiding zijn. De wet 

schrijft ook voor dat or en bestuurder 

vervolgens afspraken maken over hoe 

de or daarbij betrokken zal worden. 

 

Het adviesrecht van  
artikel 30 
Artikel 30 WOR geeft de or het recht 

om advies te geven over het voorgeno-

men besluit tot het benoemen of het 

ontslaan van een bestuurder. Het kan 

verschillen welk orgaan binnen een 

rechtspersoon bevoegd is om een der-

gelijk besluit te nemen. In een B.V. 

worden zulke besluiten doorgaans ge-

nomen door de algemene vergadering 

van aandeelhouders, terwijl bij een 

grote onderneming vaak een Raad van 

Commissarissen deze besluiten neemt. 

In een Stichting is het meestal de Raad 

van Toezicht. Wie deze bevoegdheid 

ook heeft: dit orgaan zal dit altijd eerst 

ter advies aan de or moeten voorleg-

gen. Bij voorgenomen benoemingen is 

bijna altijd sprake van een adviesaan-

vraag.  

Bij een voorgenomen besluit tot ont-

slag gebeurt dit niet zo vaak. Dit ad-

viesrecht geldt niet indien een be-

stuurder zelf opstapt. Maar wanneer in 

overleg een vertrekregeling wordt af-

gesproken, is het toch vaak zo dat er 

eerst advies moet worden gevraagd. Er 

gaat dan meestal een voorgenomen 

besluit van de ondernemer aan vooraf, 

op basis waarvan het overleg met de 

bestuurder wordt geopend over het 

vertrek. Dat betekent dat de or om ad-

vies zal moeten worden gevraagd over 

dat voornemen. Bij verschil van me-

ning over wie benoemd moet worden 

als bestuurder, kan de rechter niet ge-

vraagd worden om de redelijkheid van 

het besluit te beoordelen. Wel bestaat 

de mogelijkheid om, als er geen advies 

wordt gevraagd, dit aan de rechter voor 

te leggen. 

Conclusie
De ondernemingsraad heeft op grond 

van de WOR een zwaar adviesrecht en 

een goede positie om invloed uit te oe-

fenen op belangrijke bedrijfseconomi-

sche en organisatorische beslissingen. 

Hij moet daar ook tijdig bij betrokken 

worden. Ook ten aanzien de benoe-

ming en het ontslag van de bestuurder 

zal de or om advies moeten worden 

gevraagd.  

SUZANNE BROENS

THIJS DALMOLEN

LOE SPRENGERS

ANNETTE TERPSTRA

WWW.SPRENGERSADVOCATEN.NL

De Hoge Raad bepaalde in 1997 dat de NS vóór ondertekening 

van een intentieverklaring advies moest vragen aan de or.
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 ADVIESRECHT 

Advies(recht), deel 2 (van 4) 

Hoe ziet de advies-
procedure eruit?
De eerste aflevering ging om wanneer en 
waarover advies moet worden gevraagd. 
Dit tweede deel draait om de inhoud van  
de adviesaanvraag en de adviesprocedure. 

Procedure-afspraken
Het is niet de bedoeling dat de or 

wordt overvallen met een adviesaan-

vraag. In het algemeen gaat er enige 

voorbereidingstijd aan vooraf. Daarin 

moet de or al meegenomen worden. 

In artikel 24 WOR is daarom geregeld 

dat in de tweejaarlijkse overlegverga-

dering, waarin de algemene gang van 

zaken moet worden besproken, mede-

delingen moeten worden gedaan over 

de advies- en instemmingsplichtige 

besluiten die in voorbereiding zijn. De 

wet bepaalt: “Daarbij worden afspraken 

gemaakt over het moment en de wijze 

waarop de or bij de besluitvorming 

wordt betrokken.” Dit biedt een goede 

mogelijkheid om te komen tot proce-

dureafspraken tussen bestuurder en 

or: afspraken over het moment en de 

wijze waarop de or bij de besluitvor-

ming wordt betrokken. Het maken van 

deze afspraken aan het begin van het 

traject, biedt zowel aan de bestuurder 

als aan de or duidelijkheid over wát er, 

op welk moment, zal gaan gebeuren. 

Ook een adviesaanvraag over het in-

schalen van een externe deskundige 

kan een goed moment zijn om proce-

dureafspraken te maken over hoe de 

or bij de verdere besluitvorming zal 

worden betrokken. 

Gefaseerde besluitvorming
Het kan zijn dat er sprake is van ver-

schillende fases in een besluitvor-

mingsproces. Bijvoorbeeld: eerst de 

hoofdlijnen van een nieuwe organisa-

De inhoud van de adviesaan-
vraag

I
n artikel 25 WOR ligt de verplich-

ting voor de ondernemer vast om 

een schriftelijke adviesaanvraag in 

te dienen, als er sprake is van een ad-

viesplichtig voorgenomen besluit. 

Deze adviesaanvraag moet informatie 

bevatten over de volgende aspecten: 

• de inhoud van het voorgenomen be-

sluit, 

• de beweegredenen voor het voorge-

nomen besluit, 

• de personele gevolgen 

• en de maatregelen die worden geno-

men om de gevolgen op te vangen. 

Bij dit laatste kan men denken aan so-

ciaal plan. Vaak spelen vakbonden een 

rol bij het maken van een sociaal plan, 

maar het kan ook gaan om een door de 

werkgever zelf voorgestelde regeling. 

Als een ondernemingsraad vindt dat de 

adviesaanvraag onvoldoende informa-

tie bevat, kan hij hier schriftelijk vragen 

over stellen. Uit de rechtspraak blijkt 

dat de ondernemer deze gemotiveerd 

dient te beantwoorden. Er is weinig 

ruimte voor de bestuurder om zich op 

het standpunt te stellen dat de vraag 

niet relevant is. Het is aan de onderne-

mingsraad om te bepalen welke infor-

matie hij nodig heeft om tot advisering 

te kunnen komen. 

Het adviestraject in tijd
Advies moet worden gevraagd op een 

moment dat dit nog van wezenlijke in-

vloed kan zijn op het te nemen besluit. 

Dit houdt in dat het advies er nog toe 

moet kunnen doen. Indien de uitvoe-

ring van het besluit al is gestart, is deze 

norm overschreden. De wet schrijft 

voor dat de or in ieder geval éénmaal 

de gelegenheid krijgt om de advies-

aanvraag in een overlegvergadering te 

bespreken (art. 25 lid 4). Bij dit overleg 

dienen (vertegenwoordigers van) com-

missarissen en/of bestuurders van de 

aandeelhouder of toezichthoudende 

organen aanwezig te zijn, tenzij de or 

hiervan afziet. Vervolgens dient de or 

binnen een redelijke termijn te advise-

ren. Welke termijn redelijk is? Dat 

hangt sterkt af van de aard van het be-

sluit, de mate waarin de onderne-

mingsraad in het voortraject betrokken 

is geweest, en het belang van de on-

dernemer om een besluit op dat mo-

ment te kunnen nemen en uitvoeren. 

TEKST SUZANNE BROENS E. A. BEELD SHUTTERSTOCK
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tiestructuur, en daarna de uitwerking 

daarvan. Uit de rechtspraak blijkt dat de 

ondernemer de vrijheid heeft om een 

besluitvormingstraject in te faseren. 

Maar de effectiviteit van de medezeg-

genschap mag daarbij niet in het ge-

drang komen. Indien de ondernemer 

de omvang van de toekomstige forma-

tie definitief wil vaststellen bij de 

hoofdlijnen, maar de financiële onder-

bouwing daarvoor pas in de volgende 

fase met de or zal delen, dan doet hij 

iets dat niet mag. De or kan dan im-

mers op het moment dat de informatie 

beschikbaar, komt geen wezenlijke in-

vloed meer uitoefenen op de omvang 

van de formatie, die dan al in de fase 

daarvoor is vastgesteld. 

Het moment waarop een or behoefte 

heeft aan een adviesaanvraag kan ook 

variëren. 

Bijvoorbeeld: bij een voorgenomen be-

sluit tot verplaatsing van de onderne-

ming wordt vaak begonnen met een 

programma van eisen, aan de hand 

waarvan naar nieuwe huisvesting wordt 

gezocht. Pas wanneer een keuze is ge-

maakt voor een gebouw, wordt een ad-

viesaanvraag voorgelegd aan de or. 

Maar als de or ook graag inbreng wil 

hebben op het programma van eisen, is 

het verstandig afspraken te maken over 

vroegtijdige betrokkenheid van de or.

Soms is er juist een belang voor de or 

om aan het einde van een traject te ad-

viseren. Bijvoorbeeld wanneer een on-

dernemer het voornemen heeft om sa-

men te gaan met een andere 

ondernemer. Indien de or dit samen-

gaan als zodanig logisch vindt, zal het 

hem vooral gaan over de wijze waarop 

dit wordt vormgegeven, bijvoorbeeld 

wat de gevolgen zijn voor het behoud 

van werkgelegenheid en andere gevol-

gen voor het personeel. In die situatie 

heeft de or er belang bij, pas een eind-

oordeel te geven over de wenselijkheid 

van de samenwerking of fusie, op het 

moment dat die gevolgen inzichtelijk 

zijn gemaakt. 

In beide situaties is het maken van 

goede afspraken van belang. Daarbij 

kan fasering een oplossing bieden, zo-

dat het advies van de or niet komt als 

mosterd na de maaltijd.

Besluit
Na het advies van de or dient de on-

dernemer schriftelijk het besluit aan de 

or mee te delen. Als het besluit con-

form het advies is, kan de ondernemer 

na mededeling ervan met de uitvoe-

ring beginnen. Als het besluit afwijkt 

van het advies, zal de ondernemer 

moeten motiveren waarom dat is ge-

daan. In dat geval geldt er ook een op-

schortingstermijn van een 1 maand, 

waarin het besluit nog niet mag wor-

den uitgevoerd. In die maand kan de or 

beslissen of hij in beroep wil gaan bij 

de Ondernemingskamer. (Daar zullen 

we in het vierde deel van deze reeks op 

ingaan.) 

Slot
De wet kent een aantal voorschriften 

die bij het adviestraject in acht moeten 

worden genomen. Het is aan te raden 

dat bestuurder en or met elkaar afspra-

ken maken over hoe het adviestraject 

eruit zal gaan zien in de fase voor en 

na adviesaanvraag. Dat biedt duidelijk-

heid en voorkomt onnodige debatten 

daarover. En dat is van groot belang bij 

de adviesprocedure. 

SUZANNE BROENS

THIJS DALMOLEN

LOE SPRENGERS

ANNETTE TERPSTRA

WWW.SPRENGERSADVOCATEN.NL 

Het moment waarop een or 
behoefte heeft aan een advies-

aanvraag kan ook variëren. 
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 INSTEMMINGSRECHT

Rolverdeling vakbonden en or bij arbeidsvoorwaarden

Afspraken en  
interpretatie
Dit derde artikel over het instemmingsrecht handelt over 
de rolverdeling tussen de vakbonden en de onderne-
mingsraad. Welke rol kan de or spelen op het terrein van 
de arbeidsvoorwaarden? 

het gaat om de wijze van opname van 

die dagen. Van een instemmingsrecht 

is ook geen sprake wanneer de werk-

gever de salarissen wil wijzigen. Maar 

wel als het gaat om een wijziging van 

het systeem op basis waarvan dat sala-

ris tot stand komt. In gerechtelijke pro-

cedures komt geregeld de vraag aan de 

orde of een bepaald besluit betrekking 

heeft op een primaire arbeidsvoor-

waarde of juist niet.  

Zo was het bijvoorbeeld de vraag of de 

afscha�ng van de automatische prijs-

compensatie de hoogte van het loon 

betrof, of dat dit een wijziging was van 

het beloningssysteem. Voor beide 

standpunten valt wat te zeggen. Dat 

bleek ook uit de uitspraken van twee 

rechters: de ene kantonrechter vond 

het besluit instemmingsplichtig omdat 

het ging om een wijziging van het be-

loningssysteem. De andere kanton-

rechter juist niet, omdat hij het bij uit-

stek een besluit vond op het terrein van 

de primaire arbeidsvoorwaarden.  

De ondernemingsovereen-
komst 
Speelt de ondernemingsraad dan nooit 

een rol bij de totstandkoming van de 

arbeidsvoorwaarden? Bemoeienis van 

I
n artikel 27 lid 3 van de WOR staat 

dat het instemmingsrecht van de 

ondernemingsraad vervalt wanneer 

een bepaalde aangelegenheid al in-

houdelijk is geregeld in een collectieve 

arbeidsovereenkomst (cao). Dit geldt 

ook voor onderwerpen die op zichzelf 

instemmingsplichtig zijn. De cao die 

wordt afgesproken met vakbonden 

krijgt dus ’voorrang’. 

Spel de cao 
Het is goed opletten voor de or. Staat 

bijvoorbeeld in de cao dat de werkge-

ver bij ziekte twee wachtdagen zal  

inhouden, dan is de zaak inhoudelijk 

geregeld in de cao. Er is dan geen in-

stemmingsrecht voor de onderne-

mingsraad. Staat er echter dat de werk-

gever bij ziekte twee wachtdagen kan 

inhouden, dan vergt dat nog een be-

sluit van de werkgever en zal hij de  

ondernemingsraad om instemming 

moeten vragen. 

Afwijkende afspraken 
Vaak wordt in een cao ook nog een 

‘bovenwettelijke’ rol aan de onderne-

mingsraad toebedeeld. Dit is mogelijk 

op grond van de WOR, waarin staat dat 

de ondernemingsraad in de cao verde-

re bevoegdheden kunnen worden toe-

gekend. Zo kan bijvoorbeeld in de cao 

staan dat de arbeidstijdenregeling geldt 

uit de cao, behalve wanneer er met de 

ondernemingsraad andere afspraken 

worden gemaakt, of dat er met de or 

afspraken kunnen worden gemaakt 

over de reiskostenvergoeding die af-

wijken van de cao. Het is voor onder-

nemingsraden van groot belang om na 

te gaan of er extra bevoegdheden aan 

hem worden toebedeeld in de van toe-

passing zijnde cao.

Primaire arbeidsvoorwaar-
de of niet?
De ondernemingsraad heeft geen wet-

telijke bevoegdheden op het terrein 

van de primaire arbeidsvoorwaarden. 

Dit is het standpunt van de wetgever 

en dit is ook een aantal keren bevestigd 

door de rechter. Onder de primaire ar-

beidsvoorwaarden worden verstaan de 

hoogte van de beloning en de omvang 

(duur) van de arbeid. Deze worden ge-

acht onderwerp van bespreking te zijn 

in het overleg tussen de vakbonden en 

de werkgevers. Zo zal een werkgever 

de or niet om instemming hoeven te 

vragen wanneer hij het aantal vakan-

tiedagen wil verminderen. Maar wel als 

TEKST RUDI VAN DER STEGE
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ADVERTENTIE

deel 3 

de or op dit terrein is wel mogelijk 

wanneer daarover afspraken tussen de 

betrokken partijen worden gemaakt. In 

toenemende mate is dat het geval, 

vooral bij bedrijven waar de vakbonden 

niet of nauwelijks leden hebben en 

waar geen cao van toepassing is. Aan 

de ondernemingsraad kunnen boven-

wettelijke bevoegdheden worden toe-

gekend die vervolgens worden vastge-

legd in een ondernemings-

overeenkomst (tussen de ondernemer 

en de ondernemingsraad). In zo’n 

overeenkomst wordt bijvoorbeeld af-

gesproken dat de arbeidsvoorwaarden 

in overleg met de or tot stand komen, 

en dat deze alleen zullen worden ge-

wijzigd nadat overeenstemming is be-

reikt met de or. Of dat over alle arbeids-

voorwaardelijke regelingen om 

instemming zal worden gevraagd aan 

de ondernemingsraad, los van de vraag 

of dit moet volgens de wet.  

Arbeidsvoorwaardenover-
leg  
Wanneer de ondernemingsraad deze 

rol op zich neemt, is het zaak om ook 

goede afspraken te maken over de po-

sitie van de leden van de onderne-

mingsraad die het arbeidsvoorwaar-

denoverleg voeren. Zij moeten een 

onafhankelijke positie kunnen inne-

men ten opzichte van de werkgever 

met wie zij onderhandelen over de ar-

beidsvoorwaarden. De afspraken kun-

nen ook gelden voor de inhuur door de 

ondernemingsraad van deskundigheid 

op dit terrein. Verder zal zoveel moge-

lijk moeten worden geregeld dat de 

(door de ondernemingsraad afgespro-

ken) arbeidsvoorwaarden deel uitma-

ken van de arbeidsovereenkomsten 

van de werknemers in het bedrijf. Dit is 

mogelijk, maar is ingewikkelder dan bij 

een cao. De ondernemingsraad die een 

rol wil spelen bij de arbeidsvoorwaar-

den zal zich ervan moeten vergewis-

sen of alle hiervoor genoemde zaken 

op afdoende wijze zijn geregeld. 
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 WETTELIJKE RECHTEN

De wettelijke rechten van de or uitgelegd, deel 1 

Artikel 24 WOR voor 
wezenlijke invloed
Wil een ondernemingsraad zijn adviesbe-
voegdheid goed gebruiken en écht invloed 
uitoefenen op de besluitvorming in de on-
derneming? Een adviesaanvraag zou dan 
eigenlijk nooit een verrassing voor de or 
moeten zijn. 

Strenger
Wordt de or in de voorbereidingsfase 

niet of onvoldoende betrokken, dan is 

de Ondernemingskamer veel strenger 

over het niet naleven van de verplich-

tingen uit artikel 24 lid 1 WOR. Dat 

werd duidelijk in een zaak over het 

voorgenomen besluit tot sluiting van 

het laboratorium van Nalco. De onder-

nemingsraad vernam pas op het mo-

ment van de adviesaanvraag voor het 

eerst van dit voornemen. De Onderne-

mingskamer oordeelde dat het ging 

om een ingrijpend besluit. Bovendien 

was de medezeggenschap complex, 

gezien de internationale concernver-

houdingen. Nalco had daarom op 

grond van artikel 24 lid 1 met de onder-

nemingsraad over het adviestraject in 

overleg moeten treden, op het moment 

dat de sluiting van het laboratorium 

een aannemelijk scenario werd en niet 

pas op het moment waarop de sluiting 

als business case was uitgewerkt.

Welke afspraken kunnen er 
gemaakt worden met de or?
De wet schrijft voor dat ondernemer en 

ondernemingsraad afspraken moeten 

maken over het tijdstip en de wijze 

waarop de or zal worden betrokken. 

Welke afspraken worden gemaakt, is 

aan de ondernemer en or overgelaten. 

Dat schrijft de wet niet voor. Het ligt 

voor de hand om procesafspraken te 

maken waarin wordt vastgelegd op 

welke moment de ondernemingsraad 

in het voortraject zal worden geïnfor-

meerd, welke informatie zal worden 

A
rtikel 24 lid 1 WOR luidt:  

 In de overlegvergadering wordt 

ten minste tweemaal per jaar de 

algemene gang van zaken van de on-

derneming besproken. De ondernemer 

doet in dit kader mededeling over be-

sluiten die hij in voorbereiding heeft met 

betrekking tot de aangelegenheden als 

bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij 

worden afspraken gemaakt wanneer en 

op welke wijze de ondernemingsraad in 

de besluitvorming wordt betrokken.

De bedoeling van deze bepaling is dat 

de ondernemingsraad vroegtijdig van 

de plannen van de ondernemer op de 

hoogte is. Zo kan de ondernemingsraad 

al beginnen met invloed uitoefenen 

nog voor de adviesaanvraag verschijnt. 

Artikel 24 lid 1 van de WOR kan dan ook 

niet los worden gezien van artikel 25 lid 

2 WOR. Daarin staat dat het advies op 

een zodanig tijdstip moet worden ge-

vraagd, dat het van wezenlijke invloed 

kan zijn op het te nemen besluit. 

De Ondernemingskamer
De Ondernemingskamer tilt zwaar aan 

het naleven van het voorschrift dat het 

advies nog van wezenlijke invloed 

moet kunnen zijn op het besluit. Bij de 

beoordeling van de vraag of dit voor-

schrift voldoende is nageleefd, kijkt hij 

ook hoe de ondernemer heeft gehan-

deld in de fase vóór de adviesaanvraag. 

Daarbij let de Ondernemingskamer in 

het bijzonder op het al dan niet nale-

ven van artikel 24 lid 1 WOR.  

Artikel 24 lid 1 en wezenlij-
ke invloed
Het niet gebruiken van de mogelijkhe-

den van artikel 24 lid 1 WOR is voor de 

Ondernemingskamer een indicatie dat 

de ondernemingsraad niet tijdig betrok-

ken is bij de besluitvorming. 

In een zaak bij Philips Lighting speelde 

dat de ondernemer de or niet vooraf had 

medegedeeld (als bedoeld in art. 24 lid 1) 

dat een besluit tot sluiting in voorberei-

ding was. De Ondernemingskamer oor-

deelde echter dat de ondernemer het be-

sluit niet over hoefde te doen. Reden 

daarvoor was dat voldoende gebleken 

was dat het advies nog van wezenlijke 

invloed kon zijn op het uiteindelijke  

besluit. 

TEKST LOE SPRENGERS E.A.
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Landelijke OR-dagen
Martijn Vaessen en haar collega Rudi van der Stege zijn enkele van de sprekers op 

de Landelijke OR-dagen, die dit jaar in het thema staan van ‘kracht en invloed’. Het 

event, op 25 en 26 november, is ditmaal volledig digitaal. Kies uit ruim 20 digitale 

kennissessies, met livestream verbinding én online netwerkmogelijkheden. En 

kom sterker voor de dag in deze tijd dat de or relevanter dan ooit is! 

gedeeld en met wie de or kan overleg-

gen.

Conclusie
Vanaf het moment dat een voorgeno-

men besluit aannemelijk of voldoende 

reëel wordt, zal overleg moeten plaats-

vinden over de inrichting van het ad-

viestraject. Ondernemingsraden die 

niet overvallen willen worden door een 

adviesaanvraag, doen er goed aan om 

bij iedere overlegvergadering expliciet 

te vragen of er nog ‘besluiten in voor-

bereiding’ zijn. De ondernemingsraad 

hoeft daarmee niet te wachten tot de 

officiële artikel 24-overlegvergadering. 

Is het antwoord op de vraag ‘ja’, overleg 

dan over de inrichting van het advies-

traject, en de ondernemingsraad kan 

vroegtijdig beginnen met invloed uit-

oefenen. Luidt het antwoord ontken-

nend, terwijl later blijkt dat er wel dege-

lijk sprake was van een ‘besluit in 

voorbereiding’, dan zal dat een belang-

rijke rol spelen in een eventuele be-

roepsprocedure bij de Ondernemings-

kamer.  

Voor een uitgebreidere versie van dit 

artikel, raadpleeg Ornet.nl

LOE SPRENGERS

MARTIJN VAESSEN

JASPER DE WAARD

ADVOCATEN BIJ SPRENGERS ADVOCATEN  

TE UTRECHT
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 WETTELIJKE RECHTEN

De wettelijke rechten van de or uitgelegd, deel 2

Het initiatiefrecht: 
‘verstopte’ bevoegdheid 
met veel mogelijkheden
Veel werkzaamheden van or’s bestaan uit 
reageren op voorgenomen besluiten die de 
bestuurder aan hen voorlegt. De or kan 
echter ook zelf met voorstellen komen,  
ongeacht of er een voorgenomen besluit 
van de bestuurder voorligt.

hoge werkdruk en de ondernemer op-

roepen om dit probleem aan te pakken.

Maar het kan ook zijn dat de or zelf met 

verdergaande ideeën wil komen over 

hoe deze werkdruk verminderd kan 

worden. Op grond van hetgeen in de 

WOR staat, kan de ondernemingsraad 

daarover overleg hebben met zijn ach-

terban, of eventueel (externe) deskun-

digen inschakelen die hem kunnen as-

sisteren met het verder onderbouwen 

van een initiatiefvoorstel.

Wat kun je bereiken met een 
initiatiefvoorstel?
Een van de grootste voordelen van het 

initiatiefrecht is: een ondernemings-

raad hoeft niet te wachten tot de be-

stuurder een onderwerp bij hem op het 

bordje legt. Met het indienen van een 

initiatiefvoorstel plaatst de onderne-

mingsraad een onderwerp op de agen-

da van het overleg. Door boven dit 

voorstel “initiatiefvoorstel” te zetten, 

krijgt het automatisch extra aandacht. 

De or onderstreept daarmee namelijk 

dat het voor de raad een belangrijk on-

derwerp is waarover hij met de be-

stuurder wil overleggen en waar de be-

stuurder ook gemotiveerd op zal 

moeten reageren. Als je naar de  

achterban communiceert dat je als or 

een initiatiefvoorstel hebt ingediend, 

maak je meteen duidelijk waar de on-

dernemingsraad mee bezig is en laat je 

zien welke onderwerpen de or belang-

rijk vindt.

D
it is geregeld in het initia-

tiefrecht. Een bevoegdheid die 

in de Wet op de onderne-

mingsraden “verstopt” is in de bepaling 

over de overlegvergadering, maar de 

moeite waard is om nader te bekijken.

Hoe is het initiatiefrecht ge-
regeld in de wet? 
In artikel 23 lid 2 WOR staat dat de on-

dernemingsraad bevoegd is in de over-

legvergadering voorstellen te doen en 

standpunten kenbaar te maken over 

‘aangelegenheden de onderneming 

betreffende’. 

Artikel 23 lid 3 meldt dat de or ook bui-

ten de overlegvergadering aan de on-

dernemer voorstellen mag doen over 

de aangelegenheden betreffende de 

onderneming. Zo´n voorstel moet 

schriftelijk en met een toelichting aan 

de ondernemer worden voorgelegd. 

Daarover moet dan tenminste eenmaal 

in een overlegvergadering overlegd 

worden. Daarna deelt de ondernemer 

zo spoedig mogelijk (schriftelijk en met 

redenen omkleed) aan de or mee, of en 

in hoeverre hij overeenkomstig het ini-

tiatiefvoorstel zal besluiten.

Wat is initiatiefvoorstel?
Uit de wettekst blijkt dat het bij initia-

tiefvoorstellen gaat om voorstellen die 

betrekking hebben op een aangelegen-

heid die de onderneming betreft. Dit is 

een zeer ruime afbakening. Het bete-

kent dat de ondernemingsraad de be-

voegdheid is toegekend om zich met 

alles te bemoeien wat met de onderne-

ming te maken heeft. Hij kan daarover 

voorstellen doen. 

Waaraan moet een initia-
tiefvoorstel voldoen? 
Wordt een initiatiefvoorstel buiten een 

overlegvergadering ingebracht, dan 

moet dit schriftelijk gebeuren met toe-

lichting. Dit betekent niet dat er alleen 

maar sprake kan zijn van een initiatief-

voorstel als de or een uitgebreid onder-

bouwd plan voorlegt. Het kan ook be-

staan uit het signaleren van een 

probleem in de onderneming. Denk 

bijvoorbeeld aan het signaleren van te 

TEKST LOE SPRENGERS, MARTIJN VAESSEN & JASPER DE WAARD
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INITIATIEFRECHT

Landelijke OR-dagen
Martijn Vaessen en collega Rudi van der Stege zijn sprekers op de Landelijke 

OR-dagen, die dit jaar in het thema staan van ‘kracht en invloed’. Het event op 25 

en 26 november is volledig digitaal. Met ruim 20 digitale kennissessies, livestream 

verbinding én online netwerkmogelijkheden. Doe mee en kom sterker voor de dag 

in deze tijd dat de or relevanter dan ooit is! 

Geen beroepsrecht
De WOR voorziet niet in de mogelijk-

heid om beroep aan te tekenen indien 

de or het niet eens is met een besluit 

van de ondernemer naar aanleiding 

van een initiatiefvoorstel. Daarom 

wordt weleens gezegd dat het initia-

tiefrecht van minder of weinig beteke-

nis is. Die opvatting delen wij totaal 

niet, om de volgende redenen:

• In de praktijk procedeert een or maar 

in een zeer beperkt aantal gevallen. 

De meeste resultaten worden in het 

overleg bereikt. 

• Mocht een bestuurder een initiatief-

voorstel afwijzen, dan valt niet uit te 

sluiten dat hetzelfde onderwerp op een 

later moment ooit toch nog in het 

overleg aan de orde komt, maar dan 

aan de hand van een voorgenomen 

besluit van de bestuurder. De functie 

van het initiatiefvoorstel is dan dat de 

or al vroegtijdig kenbaar gemaakt heeft 

hoe hij tegen het onderwerp aankijkt.

Conclusie 
Het initiatiefrecht is een vergaande be-

voegdheid: over iedere aangelegen-

heid aangaande de onderneming kan 

de or namelijk meepraten en voorstel-

len doen. Het plakken van het etiket 

“initiatiefvoorstel” op een schriftelijk 

voorstel van de or, geeft het een extra 

lading zowel in het intern overleg als in 

de communicatie naar de achterban. 

Ondernemingsraden zouden van deze 

bevoegdheid nog meer gebruik kun-

nen maken.  

Voor een uitgebreidere versie van dit 

artikel, zie Ornet.nl

LOE SPRENGERS 

MARTIJN VAESSEN 

JASPER DE WAARD

ADVOCATEN BIJ SPRENGERS ADVOCATEN
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#durftevragen

ANNETTE TERPSTRA 

IS WERKZAAM ALS ADVOCAAT 

BIJ SPRENGERS ADVOCATEN, 

UTRECHT.

U
it jullie verhaal blijkt, dat de zeggenschap over in 

ieder geval een aantal onderwerpen bij de (zelfstu-

rende) teams is neergelegd. Dit lijkt dat een reden 

te zijn voor de bestuurder om de or niet meer te betrekken. 

Juridisch gezien is dat niet juist: Op grond van artikel 27 

WOR vervalt het instemmingsrecht van de or niet, ook niet 

wanneer de besluitvorming binnen de zelfsturende teams 

plaatsvindt. Echter, in praktische zin wordt het natuurlijk 

wel lastig om als or een besluit van de teams ter discussie 

te stellen, al kun je je in sommige situaties daar wel iets bij 

voorstellen. 

Afspraken 
Het is belangrijk om met de bestuurder duidelijke afspra-

ken te maken over hoe je in zelfsturende organisatie om-

gaat met de medezeggenschap, zodat er geen onduidelijk-

heid ontstaat over de verplichtingen over en weer. Deze 

afspraken kun je vastleggen in een convenant. Veel grote 

onderwerpen zullen echter hoe dan ook geen onderdeel 

vormen van besluitvorming binnen de teams. Te denken 

valt bijvoorbeeld aan investeringen, reorganisaties, ver-

koop van (een deel van) de onderneming en overnames. 

Dat betekent dat ook in het geval van zelfsturende teams, 

de or als volwaardige gesprekspartner fungeert. Wel kan ik 

me voorstellen dat praktische besluiten over bijvoorbeeld 

de roostering aan de teams worden overgelaten. De or 

moet in die situatie mogelijk accepteren dat de besluitvor-

ming binnen de teams plaatsvindt. Wel wil je als or betrok-

ken worden wanneer de besluitvorming in de teams niet 

goed verloopt. Ook kan het zinvol zijn om met de bestuur-

der een soort ‘raambesluiten’ te bespreken, waarbinnen de 

teams zelf kunnen besluiten. 

Zichtbaar 
Verder zou het zinvol kunnen zijn om te bekijken of de 

manier waarop de or is samengesteld past bij de organisa-

tie in zelfsturende teams. Als or wil je geïnformeerd kun-

nen worden door de teams over de zaken. Dat leidt ertoe 

dat je als or op de hoogte bent van de zaken die binnen de 

teams spelen, hetgeen waardevol is voor het or-werk. Je 

kunt aan de bel trekken wanneer meerdere teams tegen 

dezelfde problemen aanlopen, of wanneer bepaalde on-

derwerpen toch niet door teams opgepakt kunnen worden. 

Door je als or zichtbaar te maken, creëer je ook weer draag-

vlak voor de or. 

#zelfsturende organisatie

In de afgelopen twee jaar zijn 
we in onze organisatie gaan 
werken met min of meer zelf-
sturende teams. Deze teams ne-
men nu zelf besluiten over een 
aantal onderwerpen. Als or heb-
ben wij deze ontwikkeling toe-
gejuicht, omdat op die manier 
medewerkers rechtstreeks in-
vloed kunnen uitoefenen. Wij 
merken nu wel dat wij minder 
betrokken worden en vaak pas 
achteraf worden geïnformeerd. 
Toen wij hierover onze onvrede 
uitten aan de bestuurder, meld-
de die dat wij niet zo moeilijk 
moeten doen. De or zou toch 
maar weinig draagvlak hebben. 
Wat moeten wij doen?
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Strategie 

Betrokkenheid bij strategische vraagstukken

Or, welke koers 
     wil jij varen?
De WOR geeft ondernemingsraden een 
goede positie om invloed uit te oefenen op 
besluiten die belangrijk zijn voor de onder-
neming. Vaak zijn deze besluiten deel van 
de strategie van de onderneming. Betrok-
kenheid van de or bij strategische vraag-
stukken zou dan ook vanzelfsprekend 
moeten zijn. 

Enkele handvatten
- Voor de or is een goed netwerk es-

sentieel. Een goed netwerk van colle-

ga’s levert waardevolle informatie op, 

ook op strategisch vlak. Investeer daar-

om in contact met de achterban. Zoek 

naar ‘kennisdragers’ in de onderne-

ming en wijs deze eventueel aan als 

deskundigen. Vergeet daarbij niet de 

jongere medewerkers, die wellicht an-

dere inzichten kunnen geven over de 

toekomst van de onderneming. Als er 

andere medezeggenschapsorganen 

zijn (zoals een cliëntenraad), geldt 

daarvoor hetzelfde. 

- Als er een toezichthouder is binnen 

de organisatie, is regelmatig formeel 

en informeel contact belangrijk. Toe-

zichthouders spelen een belangrijke rol 

in de bepaling van de strategie van de 

onderneming. Dat geldt voor aandeel-

houders. Het is dus zinnig contact te 

onderhouden met deze organen om 

over de strategie van gedachten te wis-

selen. De or kan aandeelhouders en 

toezichthouders bijvoorbeeld twee keer 

per jaar uitnodigen voor een overleg-

vergadering. In sommige gevallen zijn 

zij zelfs verplicht om te komen. Een 

(goed voorbereid) gezamenlijk overleg 

met deze partijen kan zinvol zijn om 

kennis te nemen van elkaars ideeën, 

zodat je een gezamenlijke en gedragen 

visie kan ontwikkelen. Een geschikt 

moment voor een overleg over de stra-

tegie van de onderneming is uiteraard 

het artikel 24-overleg. 

D
e praktijk is vaak anders. Hoe 

kun je als or wel invloed uitoe-

fenen op de strategie? En wat 

vergt dit van de or?

Volwaardige medezeggen-
schap
Veel ondernemingen staan voor grote 

uitdagingen op strategisch vlak. Duur-

zaam ondernemen, de energietransitie 

en digitale transformatie zijn slechts 

enkele voorbeelden. Op grond van de 

WOR zullen veel besluiten op deze the-

ma’s onder het adviesrecht van artikel 

25 vallen, omdat zij kunnen leiden tot 

investeringen, het benutten van nieu-

we technologieën en het veranderen 

van werkzaamheden of de organisatie. 

Het adviesrecht hoort tot de belangrijk-

ste bevoegdheden van de or, en toch 

kent het zo zijn beperkingen. Volwaar-

dige medezeggenschap begint name-

lijk al veel eerder: bij de ontwikkeling 

van plannen, de strategie en het beleid 

van de onderneming. Bij strategische 

onderwerpen is het adviestraject dan 

eerder het sluitstuk van een langdurig 

proces in plaats van startpunt van een 

besluit over de toekomst van de onder-

neming. 

Belang vroege betrokken-
heid
Hoe vroeger de or betrokken is bij de 

strategieontwikkeling, des te meer in-

vloed kan hij uitoefenen op de uitein-

delijke besluitvorming. Belangrijk, om-

dat de betrokkenheid van de or groter 

draagvlak schept voor beslissingen die 

worden genomen. Ook vergroot die 

betrokkenheid de kwaliteit van de be-

sluitvorming. Wil je als or serieus be-

trokken worden bij strategische vraag-

stukken, dan vergt dit een actieve 

invulling van de medezeggenschap. Je 

zult je moeten positioneren als een ge-

lijkwaardige gesprekspartner die van 

waarde kan zijn voor het ontwikkelen 

van toekomstplannen. De or gaat goed 

voorbereid het overleg in, stelt relevan-

te vragen, is op de hoogte van de ont-

wikkelingen, komt zelf met ideeën en 

weet welke wegen bewandeld kunnen 

worden, zowel formeel als informeel. 

TEKST ANNETTE TERPSTRA
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ADVIESRECHT 

- Als er een toezichthoudend orgaan is, 

onderzoek als or dan of je invloed kan 

uitoefenen op de samenstelling ervan. 

Op grond van de wet, statuten, cao of 

de toepasselijke governance code kan 

de or bijvoorbeeld adviesrecht, een 

aanbevelingsrecht of een versterkt 

voordrachtsrecht hebben. Als dat zo is, 

maak hier dan gebruik van. Te veel on-

dernemingsraden oefenen hun be-

voegdheid niet uit, omdat zij menen 

geen geschikte kandidaten te kunnen 

vinden. Maar ook hierbij kunnen or’s 

zich laten adviseren door deskundigen. 

- Niet in de laatste plaats is het voor de 

or belangrijk om een eigen visie te 

ontwikkelen op de koers van de onder-

neming. Wees niet te bescheiden, zet je 

netwerk in, haal informatie op en for-

muleer speerpunten voor een gezonde 

toekomst van de onderneming. Dit is 

van grote waarde voor de onderne-

ming en de werknemers. Vergeet niet 

deze visie te delen met de relevante 

spelers, en kom waar mogelijk zelf met 

initiatieven. Niets voor niets heeft de or 

op grond van de WOR het initia-

tiefrecht.

“De toekomst is vaag”
Voor menig or zal het wennen zijn om 

op strategisch niveau mee te praten. 

Plannen lijken toekomstmuziek en 

soms ziet de toekomst er na een paar 

jaar toch weer anders uit. Als or zal je 

moeten accepteren dat plannen niet 

vastomlijnd zijn en je in strategiege-

sprekken te maken hebt met veel onze-

kere factoren. Dat is spannend, maar 

biedt ook de mogelijkheid om impact 

te krijgen op de toekomst van de on-

derneming.  

ADVERTENTIE
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