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Knelpunten in de  Wet op 
de ondernemingsraden



Inleidende opmerkingen

• WOR dateert uit 1950

• Samenstelling en opbouw ondernemingen 
lang niet zo complex als tegenwoordig

• In de onderneming werkzame personen waren 
nog ‘gewoon’ in dienst

• Besluitvorming (centraal begrip in de WOR) 
was gestructureerd en overzichtelijk

• Echt toezicht stond nog in de kinderschoenen



Medezeggenschap 2.0

• Waarom vernieuwing?
• Grenzen aan vernieuwing

- vormgeving
- inhoudelijk

• Flexibiliteit 
- vormgeving
- inhoudelijk

• Beleid en besluiten
• Waar sta je als OR?



Waarom vernieuwing?



Waarom vernieuwing?

• Personele problemen bij samenstelling van een  
ondernemingsraad
- leeftijd/achtergrond leden
- geringere belangstelling
- flexibele arbeidsverhoudingen

• Gewijzigde ‘besluitvorming’ (zelfsturing, agile, 
directe participatie)

• Behoefte aan vroegtijdige beïnvloeding
• Kosten?



Beperkingen vormgeving?



Beperkingen vormgeving 

• Wettelijke beperkingen:

- art. 2 lid 1 WOR: ‘krachtens arbeidsovereenkomst 
met de ondernemer’

- art. 6 lid 1 WOR: ‘De ondernemingsraad bestaat uit 
leden, ... door de in de onderneming werkzame 
personen ... uit hun midden gekozen’

- art. 12 lid 3 WOR: einde OR-lidmaatschap, als een 
lid ‘ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn’

- Bescherming OR-leden (ontslag en art. 21 WOR) 



Flexibiliteit vormgeving?



Flexibiliteit vormgeving 

• Flexibiliteit:
- Art. 6 lid 1 WOR: aantal leden -> flexibele schil
- Art. 6 lid 4/5 WOR: uitbreiding kiesgerechtigde 
personen tot personen die ‘regelmatig in de 
onderneming arbeid verrichten’
- Art. 9 lid 4 WOR: kiesgroepen
- art. 12 WOR: zittingstermijn
- Art. 15 WOR lid 3 WOR: onderdeelcommissies, met leden 
die niet behoren tot de in art. 1 lid 2 WOR bedoelde 
personen (‘krachtens arbeidsovereenkomst’)



Flexibiliteit vormgeving: IHC 

• IHC heeft 2.200 medewerkers, waarvan 785 
ingeleend, grotendeels ‘blue collars’

• OR wil ingeleenden (uitzendkrachten, 
payrollers, zzp-ers) kiesrecht geven, en wil 
kiesgroepen afschaffen

• Ondernemer wil duur en aantal 
zittingstermijnen OR-leden beperken



Flexibiliteit vormgeving: IHC

• Hof Den Haag 24 juli 2018 (IHC):

- geen uitbreiding kiesgerechtigde personen, want het 
gaat slechts om 79 van de 785 medewerkers 

- handhaving kiesgroepen ‘blue collars’ en ‘white
collars’, maar dan wel in verhouding 50/50, omdat 
met name de positie van ‘blue collars in geding is

- geen beperking zittingstermijn en aantal termijnen, 
want onvoldoende onderbouwd dat daardoor plek 
voor anderen, met nieuwe en frisse ideeën komt 

- termijn voor indiening lijsten ....



Flexibiliteit vormgeving: Ormit

• Raad van Medewerkers, bestaande uit elf 
wisselende leden

• Medewerkers van Ormit konden zich aanmelden 
voor de eerstvolgende bijeenkomst. Plaatsen  
verdeeld op basis van volgorde van aanmelding

• De directie was met twee leden in de Raad van 
Medewerkers vertegenwoordigd, maar had geen 
stemrecht ten aanzien van de in de artikelen 25 
en 27 WOR bedoelde aangelegenheden.



Flexibiliteit vormgeving: Ormit

• Rb Utrecht 31 augustus 2012:

- ondernemingsraad moet op grond van artikel 6 
lid 1 WOR samengesteld worden door middel 
van verkiezingen

- het aantal leden van de raad van Medewerkers 
week significant afweek ten opzichte van het in 
artikel 6 lid 1 WOR genoemde aantal

- positie van de directie in de Raad roept vragen 
op 



Flexibiliteit vormgeving

• Een eigen, van de wet afwijkende structuur:

- zoveel mogelijk draagvlak

- schurk zo dicht mogelijk tegen de WOR aan

- risico’s:

- onbegrip rechters voor strijd met (geest van) 
de WOR 

- rechtsbescherming en interne werkwijze

- dekking van alle werknemers -> OK in TNT



Voorbeeld OR-reglement

• Kiesgroep 2: twee leden door en uit de 
medewerkers die anders dan op basis van een 
arbeidsovereenkomst met de ondernemer in 
de onderneming werkzaam zijn, te weten 
krachtens een uitzendovereenkomst als 
bedoeld artikel 7:690 BW, op basis van 
detachering, als payrollkracht of als vrijwilliger 
(“Kiesgroep 2”).



Voorbeeld OR-reglement

• Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad in 
Kiesgroep 2 zijn alle personen die gedurende ten 
minste vierentwintig maanden anders dan op 
basis van een arbeidsovereenkomst met de 
ondernemer in de onderneming werkzaam zijn. 
Onderbrekingen van minder dan vier maanden 
worden buiten beschouwing gelaten voor de 
berekening van vierentwintig maanden.



Voorbeeld OR-reglement

• In geval van een tussentijdse vacature in de 
ondernemingsraad voor Kiesgroep 2, wijst de 
ondernemingsraad tot opvolger van het 
betrokken lid aan de kandidaat die voor de 
betreffende kiesgroep blijkens de uitslag van 
de laatstgehouden algemene verkiezingen, 
daarvoor als eerste in aanmerking komt.



Voorbeeld OR-reglement

• Indien het ontstaan van de vacature het gevolg is 
van het feit dat het betreffende lid van de 
ondernemingsraad niet langer in de onderneming 
werkzaam is (artikel 12 lid 3 WOR), heeft de 
voorziening in de tussentijdse vacature een 
tijdelijk karakter, in de zin dat het lidmaatschap 
van het betreffende lid herleeft indien hij binnen 
vier maanden opnieuw in de onderneming en in 
de betreffende kiesgroep werkzaam is.



Beperkingen inhoudelijk?



Beperkingen inhoudelijk

• Wettelijke beperkingen:
- Art. 23/24 WOR: overleg over aangelegenheden de 

onderneming betreffende en over de algemene gang 
van zaken
- Art. 25/30 WOR: ‘… wordt door de ondernemer in de 
gelegenheid gesteld …’
- Art. 27 WOR: ‘De ondernemer behoeft de 
instemming …’
- Art. 32 WOR: wel méér, maar niet minder rechten

• Les: schurk zo dicht mogelijk tegen de wet aan!



Besluit als centraal begrip

• Geen (formele) beïnvloeding van beleid
• Vervroeging betrokkenheid OR:

- art. 24 lid 1 WOR: minimaal 2 keer per jaar 
bespreking algemene gang van zaken
- daarbij: doen van mededeling over besluiten 
in voorbereiding, en afspraken maken over het 
moment en de wijze waarop de OR `betrokken 
wordt
- afspraken over gefaseerde besluitvorming en 
dus gefaseerde advisering



Besluit als centraal begrip

• OK 17 november 2016 (Nalco):

- Overleg zodra sluiting aannemelijk scenario 
werd

- Dat is niet moment waarop business case was 
afgerond, maar moment waarop sluiting zich als 
voldoende reële optie aftekende

- Dat was het moment voor overleg ex art 24 lid 1 
WOR, althans voor een informeel overleg

• Tip: maak er een vast agendapunt van



Aanwezigheid toezichthouders

• Art. 24 lid 2 WOR: 

- als ondernemer NV/BV is, dan zijn 
commissarissen bij lid 1 overleg

- als ondernemer stichting of vereniging is, 
dan zijn dat ‘bestuursleden’

- overigens óók bij art. 25 lid 4 overleg!



Waar sta je als OR?

• Belang van deze vraag:

- waar je inhoudelijk staat

- hoe ver je inhoudelijk bent

- is mede bepalend voor de vormgeving van 
medezeggenschap



Waar sta je als OR?

• Formalistische medezeggenschap:

- WOR als leidraad

- qua vormgeving

- qua verhouding

- inhoudelijk

- reactief

- (machts)strijd via band van formele rechten

- communicatie met achterban is eenrichtingsverkeer, 
d.w.z toelichten wat OR heeft gedaan



Waar sta je als OR?

• Inhoudelijke medezeggenschap:

- kennis en kunde OR-leden wordt beter benut

- pro-actievere rol en houding

- meer gezamenlijk optrekken met bestuurder

- commissies dragen bij aan professionalisering

- samenwerking met andere MZ-organen

- communicatie met de achterban minder  
eenrichtingsverkeer, en meer uitwisseling



Waar sta je als OR?

• Participatieve medezeggenschap:
- gemeenschappelijke visie op medezeggenschap en op 
besturing
- focus op ondernemingsbelang
- vroegtijdige betrokkenheid OR
- beïnvloeden, maar niet vastzetten
- gelijkwaardige rol: échte dialoog, zowel met bestuurder 
als met achterban
- OR legt verantwoording af, omdat het nodig en nuttig is

• Past bij alternatieve besluitvorming!



BEDANKT
De Voort Advocaten I Mediators

Naam

Prof. Cobbenhagenlaan 75, 5037 DB Tilburg

Telefoon: 013-4668883

E-mail:

Blijf op de hoogte. Volg de sectie MZ op twitter 
@MZ_DeVoort en op LinkedIn via de pagina 

Medezeggenschapsrecht De Voort Advocaten



De Voort Advocaten | Mediators

We blinken uit in verschillende rechtsgebieden:

- Vastgoed en overheden

- Ondernemingsrecht

- Insolventierecht

- Arbeidsrecht

- Personen- en familierecht

- Medezeggenschapsrecht

- Zorgrecht en sportrecht

- Mediation

Juridische ondersteuning door  adviseren, bemiddelen en procederen


