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O
nze ervaring is dat OR leden, beginnend 
of gevorderd, geregeld vragen hebben 
over de rechten uit de WOR en met 
name wat deze in specifieke praktijk-

situaties inhouden. Om een paar voorbeelden te 
noemen:
- De OR krijgt een adviesaanvraag, die erg sum-

mier is gemotiveerd. Kan de OR weigeren die 
aanvraag in behandeling te nemen?

- De OR heeft de indruk dat van een bestaande 
praktijk wat betreft roostering steeds vaker 
wordt afgeweken, maar een instemmingsver-
zoek heeft de OR niet gekregen. Wat kan de OR 
doen?

- Jaar in jaar uit moet de OR vragen om de jaarre-
kening, die nooit zomaar wordt verstrekt. Moet 
de OR dit accepteren?

- De bestuurder laat zich in de overlegvergade-
ring bijna steeds vervangen door de HR-ma-
nager. Heeft de OR recht op overleg met de 
bestuurder zelf?

- De OR wil een digitale achterbanraadpleging 
doen, maar het mailadressenbestand van de 
medewerkers krijgt de OR niet vanwege priva-
cybescherming. Hoe moet de OR zijn taak dan 
vervullen?

Allemaal vragen waarop zowel korte als lange 
antwoorden te geven zijn. Het korte antwoord 
is meestal een verwijzing naar een artikel uit de 
WOR. Maar dit antwoord helpt de OR vaak niet ver-
der, omdat de daadwerkelijke uitoefening van dat 
recht in de praktijk een ander verhaal is. Deze korte 
brochure geeft de OR enig houvast bij praktijkvra-
gen. 

Loopt u als OR(-lid) aan tegen een vraagstuk, dat in 
de praktijk lastiger blijkt dan de tekst van de WOR, 
neem dan gerust contact met ons op. Voor een uit-
gebreider antwoord, toegespitst op de bijzondere 
situatie in uw bedrijf of organisatie, zijn wij u graag 
van dienst. Als het kort kan met een service-ad-
vies. En als beantwoording meer diepgang vergt, 
kent de WOR daarvoor artikel 22: de kosten van 
deskundige ondersteuning van de OR komen ten 
laste van de ondernemer.

Els Unger
Unger Van Els Advocaten

Waar loopt een OR(-lid) tegenaan?
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Wettelijk verplicht adviestraject 
Voorgenomen organisatorisch/bedrijfseconomisch/strategisch besluit

Ten minste één keer bespreking in overlegvergadering

Uitvoering v/h besluit wordt  
één maand opgeschortUitvoering

Advies OR

Bestuur volgt het advies v/d OR niet

Beroep bij de OK tegen
onredelijk besluit

Besluit conform advies OR

Adviesaanvraag bevat:
1 beweegredenen
2 personele gevolgen
3  maatregelen omtrent opvang personele gevolgen
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Adviesrecht

H
et moet allereerst gaan om een belang-
rijk besluit. Wanneer is een besluit nu 
belangrijk in de zin van de WOR? Dat is 
afhankelijk van de activiteiten en de om-

vang van het bedrijf. In het algemeen kan gezegd 
worden dat het moet gaan om een niet alledaags 
besluit, een besluit dat gevolgen heeft voor het 
personeel en dat niet van tijdelijke aard is. 

De bestuurder moet het advies tijdig aan de OR 
vragen. Dat wil zeggen dat het advies moet worden 
gevraagd op een moment waarop het advies nog 
van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen 
besluit. Wanneer is een advies van wezenlijke in-
vloed? Als het voorgenomen besluit nog gewijzigd 
kan worden naar aanleiding van het uitgebrachte 
advies. Het voorgenomen besluit mag dus niet 
(gedeeltelijk) onomkeerbaar zijn. 

De adviesaanvraag moet inzicht geven in de 
beweegredenen voor het voorgenomen besluit, 
de gevolgen voor het personeel en de maatrege-
len die worden getroffen om deze gevolgen op te 
vangen. Een sociaal plan bevat de voorzieningen 
die getroffen worden om de personele gevolgen 
op te vangen bij een reorganisatie. De OR kan 
(aanvullende) vragen stellen. We raden aan door te 
vragen, zodat de OR over alle informatie beschikt 
om tot een gedegen advies te komen.

Alvorens de OR adviseert, dient de adviesaanvraag 
tenminste eenmaal besproken te zijn in de over-
legvergadering. Anders kan de OR geen rechts-
geldig advies uitbrengen. Raadzaam is om van de 

overlegvergadering een verslag op te (laten) stel-
len. Vervolgens brengt de OR zijn advies uit aan de 
bestuurder. Op welke termijn dit dient te gebeuren 
is niet wettelijk vastgelegd. Men gaat uit van een 
‘redelijke’ termijn. Treedt hierover in overleg met de 
ondernemer en maak concrete afspraken wanneer 
de OR het advies uitbrengt.

De bestuurder kan het advies van de OR opvolgen 
of van het advies kennisnemen om vervolgens 
gemotiveerd af te wijken. De ondernemer moet 
de OR van zijn besluit zo spoedig mogelijk op 
de hoogte stellen. De OR heeft vervolgens ook 
adviesrecht over de uitvoering van het besluit. Zo 
nodig kan de OR op grond van artikel 23 WOR een 
overlegvergadering vragen om de uitvoering te 
bespreken. 

Bij afwijking van het advies (of indien geen advies 
is uitgebracht) kan niet direct tot uitvoering van 
het besluit worden overgegaan, dat mag pas na 
één maand (opschorting). De OR kan zich in deze 
periode beraden of hij beroep wil instellen bij de 
Ondernemingskamer. De OR kan ook afstand doen 
van (een deel van) de opschortingstermijn.

Wordt het geschil voorgelegd aan de Onderne-
mingskamer, dan zal die beoordelen of het besluit 
van de bestuurder kennelijk onredelijk is. Hierbij 
wordt voornamelijk getoetst of bovengenoemde 
procedure is gevolgd en het besluit zodoende 
redelijk is. Slechts in bijzondere omstandigheden 
van het geval wordt de inhoudelijke adviesaan-
vraag beoordeeld. 

De OR heeft adviesrecht bij belangrijke strategische, organisatorische, of bedrijfs-
economische besluiten. De WOR bevat een limitatieve opsomming van adviesplich-
tige onderwerpen. Daarnaast kan de bestuurder onverplicht adviesrecht geven aan 
de OR (bovenwettelijke adviesrecht). Hiervoor geldt: eens gegeven bovenwettelijk 
adviesrecht blijft gegeven! De ondernemer mag deze extra gegeven bevoegdheid 
niet opeens intrekken.

Ga tijdig in overleg met de 
bestuurder over adviestraject.

Inventariseer na ontvangst van advies-
aanvraag welke informatie ontbreekt en 
vraag die bij de bestuurder op.
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Mag de bestuurder eerst een advies 
vragen over een besluit op hoofdlijnen en 
pas later over de uitwerking?
Ja, een adviestraject mag gefaseerd plaatsvinden. De 
ondernemer bepaalt in beginsel wanneer welk voor-
genomen besluit aan de OR wordt voorgelegd. 
In besluitvormingsprocessen kunnen de volgende 
fases worden onderscheiden:
1. beleidsvoornemen 
2. intern onderzoek ten behoeve van de besluitvor-

ming 
3. onderzoek/advies door een externe deskundige
4. intentieverklaring of principebesluit 
5. besluit op hoofdlijnen 
6. uitwerkingsbesluit 
7. implementatiebesluit
1. en 2. zijn niet adviesplichtig, de rest wel.

Door wie en hoe wordt bepaald of een 
besluit belangrijk is?
In eerste instantie bepaalt de bestuurder of een voor-
genomen besluit belangrijk is zoals bedoeld in artikel 
25 lid 1 WOR. Vindt de bestuurder dat het voornemen 
een onderwerp betreft uit de lijst in dit artikel, dan 
zal hij de OR om advies moeten vragen. Soms is de 
bestuurder van mening dat het geen besluit is dat 
valt binnen die lijst, terwijl dat volgens de OR wel het 
geval is. Of erkent de bestuurder wel dat het een on-
derwerp betreft genoemd in de lijst, maar vindt hij het 
niet belangrijk (bijv. een reorganisatie die maar enkele 
medewerkers treft). Dan is het aan de OR om te pro-
beren de bestuurder te overtuigen om alsnog advies 
te vragen. Als dat niet lukt, kan de OR overwegen om 
beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer.

Adviesrecht: vraag en antwoord
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Geldt een termijn waarbinnen de OR 
moet adviseren?
De WOR kent geen termijn voor het uitbrengen van 
het advies. De bestuurder kan de OR wel vragen om 
binnen een bepaalde termijn of voor een bepaalde 
datum te adviseren, maar hij kan dit niet aan de OR 
opleggen. Bijvoorbeeld als de OR in afwachting is 
van informatie die hij naar aanleiding van de advies-
aanvraag aan de bestuurder heeft gevraagd, zal de 
bestuurder die informatie eerst moeten verstrekken. 
Het is wel raadzaam dat de OR aan de bestuurder 
bericht dat de OR niet binnen de door de bestuurder 
aangegeven termijn kan adviseren en waarom niet. 
Goede communicatie hierover voorkomt misverstan-
den.

Heeft de OR adviesrecht over een sociaal 
plan?
In 2007 heeft de Ondernemingskamer uitgemaakt 
dat het adviesrecht van de OR zich mede uitstrekt 
over een sociaal plan, ook al is de ondernemer niet 
gehouden maatregelen om de sociale gevolgen op 
te vangen in overeenstemming met de OR vast te 
stellen. Volgens artikel 25 lid 3 WOR moet een ad-
viesaanvraag vergezeld gaan van een overzicht van 
de personele gevolgen van het voorgenomen besluit 
en van de voorgenomen maatregelen om die gevol-
gen op te vangen. Als die maatregelen zijn opgeno-
men in een (concept) sociaal plan of in een vergelijk-
bare regeling (sociaal beleidskader, sociaal statuut 
etc.), is dit het in de WOR bedoelde overzicht. Of die 
regeling is afgesproken met de vakbond of eenzijdig 
door de ondernemer is opgesteld maakt niet uit. Het 
advies van de OR over de maatregelen om de socia-
le gevolgen op te vangen kan de ondernemer volgen 
of niet. Doet hij dat niet, dan moet de ondernemer 
motiveren waarom hij afwijkt van het OR-advies. De 
OR kan in dat geval eventueel beroep instellen.

Is een experiment/proef/pilot ad-
viesplichtig?
Als de ondernemer een experiment, proef of pilot 
wil houden over een onderwerp genoemd in artikel 
25 lid 1 WOR, doet zich de vraag voor of hij daarvoor 
advies aan de OR moet vragen. Soms wordt gezegd: 
het is maar een proef of alleen voor beperkte tijd, dus 
niet belangrijk. Maar dat is niet doorslaggevend voor 
beantwoording van de vraag of de OR adviesrecht 
heeft over het experiment of de pilot. Bij een proef 
of experiment, bijvoorbeeld om een nieuwe werk-
wijze uit te proberen, zal dat meestal wel het geval 
zijn. Maar bij een pilot doorgaans niet. Een pilot is 
namelijk de eerste stap in het fasegewijs doorvoeren 
van een genomen besluit, bijvoorbeeld een reorga-
nisatie eerst op één afdeling (om ‘kinderziekten’ op 
te lossen) en daarna stap-voor-stap op de andere 
afdelingen.

Mag de bestuurder een (voorgenomen) 
besluit al gaan uitvoeren voordat de OR 
heeft geadviseerd?
De bestuurder mag het besluitvoornemen niet 
uitvoeren zolang de OR nog niet heeft geadviseerd 
en hij na ontvangst van het advies nog geen ‘on-
dernemersbesluit’ heeft genomen. Als dat onderne-
mersbesluit afwijkt van het advies van de OR, moet 
de bestuurder zelfs met de uitvoering wachten tot 
de opschortingstermijn van een maand voorbij is. De 
bestuurder mag eventueel wel voorbereidende han-
delingen verrichten, zoals inventariserende gesprek-
ken voeren, maar geen handelingen die onomkeer-
baar zijn (bijvoorbeeld een toezegging doen over de 
nieuwe functie van een medewerker bij uitvoering 
van de voorgenomen reorganisatie). De OR kan de 
bestuurder wel toestemming geven om al bepaalde 
uitvoeringshandelingen te verrichten. Daarvoor zijn 
heldere afspraken nodig, want de grens tussen voor-
bereiding en voorbarige uitvoering is soms moeilijk 
te trekken.
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Melding besluit in voorbereiding (artikel 24 lid 1 WOR)

Ten minste één overlegvergadering

OR deelt beslissing aan ondernemer mee

Ondernemer deelt OR het besluit mee

Wel instemming: besluit uitvoeren

Geen instemming?
OR één maand de tijd schriftelijk de nietigheid in te roepen

Ondernemer legt voorgenomen besluit 
voor aan OR en vraagt instemming

Wettelijk verplicht 
instemmingstraject
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Instemmingsrecht

E
en OR heeft met betrekking tot een aantal 
zogenoemde sociale regelingen binnen de 
onderneming een instemmingsrecht. De 
ondernemer is gehouden “elk door hem 

voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of in-
trekking” van de in artikel 27 lid 1 WOR genoemde on-
derwerpen ter instemming aan de OR voor te leggen. 
De onderwerpen betreffen vooral aangelegenheden 
die betrekking hebben op het sociale beleid van de 
onderneming, zoals een regeling op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integra-
tiebeleid.

Het gaat volgens de WOR om de volgende regelin-
gen:
a. Pensioenverzekering, winstdeling en spaarrege-

ling;
b. Arbeids- en rusttijden, vakantieregeling;
c. Beloningssysteem, functiewaarderingssysteem;
d. Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, re-inte-

gratiebeleid;
e. Aanstellingsbeleid, ontslagbeleid, bevorderings-

beleid; 
f. Personeelsopleiding;
g. Personeelsbeoordeling;
h. Bedrijfsmaatschappelijk werk;
i. Werkoverleg;
j. Klachtenregeling;
k. Verwerking van gegevens (privacy);
l. Personeelsvolgsystemen;
m. Klokkenluidersregeling.

Een regeling binnen een onderneming kan raakvlak-
ken hebben met meerdere instemmingsplichtige 
onderwerpen. Een dergelijke combinatie valt dan 
ook onder het instemmingsrecht. Regelingen dienen 
een min of meer algemeen en permanent karakter 
te hebben. Onder regeling wordt verstaan een voor 
herhaalde toepassing vatbaar geheel van regels. De 

lijst van in de WOR genoemde regelingen betreft een 
zogenoemde limitatieve opsomming. Hierbij is het 
doel van de regeling bepalend, niet het eventuele 
effect. 

In het algemeen wordt aangenomen dat de rege-
ling geen betrekking kan hebben op primaire ar-
beidsvoorwaarden (zoals loon en arbeidsduur). Het 
instemmingsrecht is niet van toepassing op individu-
ele regelingen. De wetsgeschiedenis zegt hierover: 
“De instemming van de ondernemingsraad is dus niet 
vereist voor beslissingen die betrekking hebben op 
één of zeer beperkt aantal personen of op een inci-
dentele situatie”. Het instemmingsrecht komt de OR 
ook niet toe indien de regeling inhoudelijk al geheel 
is geregeld in de toepasselijke CAO, aldus artikel 27 
lid 3 WOR. Indien de regeling slechts op hoofdlijnen 
is beschreven in de CAO en beleidsvrijheid bij de 
(nadere) invulling van de regeling bestaat, heeft de 
OR nog wel instemmingsrecht. 

Een besluit genomen zonder de instemming van 
de OR is nietig indien de OR tijdig, dat wil zeggen 
binnen één maand na kennisneming van het besluit 
of vaststelling dat een besluit is genomen, schriftelijk 
beroep op de nietigheid heeft gedaan (art. 27 lid 5 
WOR). Artikel 27 lid 4 WOR biedt de ondernemer de 
mogelijkheid vervangende toestemming te vragen 
bij de kantonrechter indien instemming door de OR 
wordt onthouden. De WOR geeft de OR de mogelijk-
heid aan de kantonrechter te verzoeken de onder-
nemer te verplichten zich te onthouden van hande-
lingen die strekken tot uitvoering of toepassing van 
een nietig besluit. Indien vanwege een spoedeisend 
belang de reguliere procedure (via de bedrijfscom-
missie en Kantonrechter) niet kan worden afgewacht, 
kan in voorlopige voorziening een verbod op uitvoe-
ring van het nietig verklaarde besluit worden gevor-
derd.

Let op. Indien nietigheid niet tijdig 
(binnen één maand) wordt ingeroepen 
dan is het besluit rechtsgeldig.

Positie OR bij instemmingsrecht is  
sterker dan bij adviesrecht.
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Hoe verloopt een instemmingstraject 
idealiter? 
De ondernemer legt schriftelijk het verzoek om in-
stemming voor aan de OR. Daarbij geeft de bestuur-
der een overzicht met beweegredenen. Ook dient 
de bestuurder de gevolgen van het besluit voor de 
in de onderneming werkzame personen te schet-
sen. De WOR schrijft voor dat minimaal één over-
legvergadering dient plaats te vinden. Vervolgens 
legt de OR zijn mening schriftelijk aan ondernemer 
voor. De ondernemer neemt een besluit.

De werkgever maakt een afspraak met 
één werknemer die afwijkt van een 
bestaande regeling binnen de onderne-
ming. Kan dat?
Instemming van de OR is alleen vereist wanneer 
het voorgenomen besluit betrekking heeft op een 
regeling die geldt voor alle werknemers dan wel 
een groep van werknemers. Individuele regelingen 
tussen werkgever en werknemer vallen niet onder 
het instemmingsrecht.

De ondernemer wijzigt een regeling 
terwijl de OR geen instemming heeft 
verleend. Mag dat?
In de situatie dat de ondernemer zonder instem-
ming een regeling wijzigt, heeft de OR, vanaf het 
moment dat hij op de hoogte is gesteld of kennis 
heeft genomen van de wijziging, één maand de tijd 
om de nietigheid schriftelijk in te roepen. De wet 
stelt geen formele vereisten. Voldoende is het om 
de bestuurder (per email of brief) te berichten dat de 
OR de nietigheid inroept. Daarmee stelt de OR zijn 
(instemmings)recht veilig.

Wat kan de bestuurder doen als de OR 
geen instemming heeft verleend?
Indien de OR na een verzoek om instemming geen 
instemming verleent of aan de instemming voor-

waarden verbindt die de bestuurder niet wenst over 
te nemen, bestaan de volgende mogelijkheden voor 
de ondernemer. De bestuurder heeft verschillende 
opties:
• De bestuurder ziet af van invoering, wijziging of 

intrekking van de regeling;
• De bestuurder gaat opnieuw in overleg met de 

OR;
• De bestuurder verzoekt bij de kantonrechter 

vervangende toestemming.

Hoe toetst de rechter een verzoek om 
vervangende toestemming?
De WOR bevat twee criteria aan de hand waarvan 
de kantonrechter toetst of het verzoek van de on-
dernemer om vervangende toestemming toegewe-
zen moet worden. Toewijzing van het verzoek van 
de ondernemer kan plaatsvinden indien:
• onthouden instemming door de OR onredelijk is, 

of
• het te nemen besluit noodzakelijk is wegens 

zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, be-
drijfseconomische of bedrijfssociale redenen.

Zijn werknemers gebonden aan de 
instemming met een regeling door de 
OR?
De individuele werknemer is niet altijd gebonden 
aan de instemming van de OR met een regeling. 
Indien de regeling gebaseerd is op een cao, en ver-
dere invulling is gedelegeerd aan het overleg tussen 
bestuurder en OR, is de werknemer wel gebonden 
aan de afspraken tussen OR en ondernemer. In 
het geval geen cao geldt, is de werknemer niet van 
rechtswege (automatisch) gebonden aan een rege-
ling. Bij een juridisch geschil hierover geeft het de 
ondernemer wel een sterkere positie dat de OR zijn 
instemming heeft verleend.

Instemmingsrecht: 
vraag en antwoord
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Checklist: adviesrecht 
voor de OR

 
1.  De adviesaanvraag met de bijbehorende infor-

matie moet schriftelijk worden voorgelegd aan 
de OR.

2.  Check de adviesaanvraag op de wettelijk ver-
plichte informatie (art. 25 lid 3 WOR).

3.  De WOR kent geen termijn voor het uitbrengen 
van het advies.

4.  De OR bepaalt welke informatie hij nodig heeft. 
Door de OR gevraagde informatie moet de be-
stuurder tijdig verstrekken.

5.  Het voorgenomen besluit moet ten minste in 
één overlegvergadering worden besproken.

6.  Neem in het advies alle punten op die de OR 
van belang vindt. Dat kan ook een alternatief 
plan zijn.

7.  De OR kan eventueel eerst een concept advies 
uitbrengen en dit bespreken met de bestuurder 
in een overlegvergadering of in een informeel 
overleg.

8.  Wanneer de OR zijn (definitieve) advies heeft ge-
geven, neemt de bestuurder het besluit. Daarin 
moet worden gereageerd op alle punten in het 
OR-advies.

9.  Als het OR-advies niet geheel wordt overge-
nomen, geldt de opschortingstermijn van één 
maand, waarin het besluit nog niet mag worden 
uitgevoerd, tenzij de OR daarvoor toestemming 
geeft.

10.  Wijkt het besluit af van het advies, dan kan de 
OR daartegen binnen één maand beroep instel-
len bij de Ondernemingskamer. 

Checklist: instemmings-
recht voor de OR
 

1.  De instemmingsaanvraag met de bijbehorende 
regeling moet schriftelijk worden voorgelegd aan 
de OR.

2.  Check het instemmingsverzoek op de wettelijk 
verplichte informatie (art. 27 lid 2 WOR).

3.  De WOR kent geen termijn voor de reactie van 
de OR.

4.  De OR bepaalt welke informatie hij nodig heeft. 
Door de OR gevraagde informatie moet de be-
stuurder tijdig verstrekken.

5.  De voorgenomen regeling moet tenminste in 
één overlegvergadering worden besproken.

6.  De OR kan eventueel eerst een concept ver-
strekken van de te geven reactie en dit bespre-
ken met de bestuurder in een overlegvergade-
ring of in een informeel overleg.

7.  Als de OR instemming verleent moet de be-
stuurder het besluit over de regeling schriftelijk 
aan de OR meedelen met vermelding per wan-
neer het besluit zal ingaan.

8.  Als de OR geen instemming geeft, kan de be-
stuurder de kantonrechter verzoeken om vervan-
gende toestemming te verlenen.

9.  Zonder instemming van de OR of vervangende 
toestemming van de kantonrechter mag de re-
geling niet worden ingevoerd. Gebeurt dat toch, 
dan kan de OR binnen één maand de nietigheid 
inroepen.

10.  Zo nodig kan de OR aan de kantonrechter ver-
zoeken om uitvoering van het besluit te verbie-
den.
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“Oplossingsgericht,  
            gedegen en snel!”
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Informatierechten OR 
(artikel 31 e.v. WOR)
Actief informatierecht
De OR heeft recht op alle informatie die hij rede-
lijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn 
taak. De hoofdregel is dat als de OR concreet kan 
aangeven waarom hij bepaalde informatie nodig 
heeft, de ondernemer gehouden is die informatie 
te verstrekken.

Passief informatierecht
Het passief informatierecht wil zeggen dat de 
ondernemer bepaalde informatie ongevraagd moet 
verstrekken aan de OR. Hieronder valt informatie 
over het financiële reilen en zeilen van de onder-
neming,  de samenstelling van het personeels-
bestand, het sociaal beleid,  informatie omtrent 
beloningen en de uitvoeringsovereenkomst pen-
sioenen. Ook dient de ondernemer aan het begin 
van iedere zittingsperiode van de OR informatie te 
geven over de (organisatorische) context en inter-
ne structuur van de onderneming. 

Wat kan de OR doen als hij de gevraag-
de informatie niet ontvangt? 
Tussen de ondernemer en de OR kan een verschil 
van mening ontstaan over de noodzakelijkheid van 
het verstrekken van bepaalde informatie aan de 
OR. De ondernemer kan weigeren de gevraagde 
informatie te verstrekken als hij van mening is dat 
de OR deze niet nodig heeft voor de vervulling 
van zijn taak. Blijft de OR bij zijn standpunt dat hij 
de informatie wel nodig heeft? Dan kan hij naar 
de kantonrechter om te verzoeken de informatie 
alsnog te verstrekken (algemene geschillenrege-
ling artikel 36 lid 2 WOR). Een alternatief is om bij 
de bedrijfscommissie een bemiddelingsverzoek in 
te dienen. 

Informatierecht bij adviesaanvraag of 
instemmingsverzoek
De OR dient in het kader van een adviesprocedure 
of een instemmingsverzoek na ontvangst van het 
voorgenomen besluit te controleren of de aan-
vraag compleet is. Zie de artikelen 25 lid 3, 27 lid 2 
en 30 lid 3 WOR. 

Wat nu als de adviesaanvraag niet compleet is? De 
OR dient dan schriftelijk de ontbrekende informatie 
op te vragen en hierbij aan te geven dat de behan-
deling van de adviesaanvraag stil ligt tot de betref-
fende informatie is ontvangen. Verbindt hieraan 
als OR een termijn, om zo te voorkomen dat de 
bespreking van het onderwerp stagneert en let op 
dat de OR voldoende tijd behoudt voor het geven 
van zijn advies. Als de OR de gevraagde informatie 
dan nog niet van de ondernemer heeft ontvangen, 
kan de OR ook besluiten een negatief advies uit te 
brengen. De OR dient hierbij aan te geven waarom 
de ontbrekende informatie van belang is en hij 
genoodzaakt is om negatief te adviseren. 

Geheimhouding
De ondernemer kan de OR bij verstrekking van 
bepaalde informatie geheimhouding opleggen. De 
geheimhoudingsplicht kan ook voortvloeien uit de 
aard van de informatie. Denk hierbij aan concur-
rentiegevoelige informatie.



14 unger van els advocaten

Omgang met de bestuurder

O
ver de omgang tussen de OR en de 
bestuurder is in de WOR  nauwelijks iets 
geregeld. Volgens artikel 23 lid 4 WOR 
wordt het  overleg met de OR namens  

het bedrijf of de organisatie gevoerd door de 
bestuurder van de onderneming. Zijn er meer be-
stuurders, dan moeten deze samen een “WOR-be-
stuurder” aanwijzen. Ook regelt de WOR hoe de 
bestuurder zich incidenteel kan laten vervangen 
(artikel 23 lid 5 WOR). Natuurlijk is er het advies-
recht van de OR met betrekking tot benoeming 
en ontslag van een bestuurder (artikel 30 WOR), 
maar ook daarin staat niets over het spel tussen de 
hoofdrolspelers van de medezeggenschap.
In de omgang van de OR met de bestuurder zijn 
twee hoofdbenaderingen te onderscheiden en ui-
teraard allerlei varianten daartussenin. Die benade-
ringswijzen zijn de informeel werkende OR en de 
formeel werkende OR. 

Bij de informele variant hebben de voorzitter en de 
secretaris van de OR vóór de overlegvergadering 
een gesprek met de bestuurder om de agenda 
vast te stellen (agenda-overleg). In die variant komt 
het voor dat de bestuurder tussen formele over-
legvergaderingen in de OR-voorzitter informeel 
informeert - en soms al polst - over voornemens 
of plannen. Voordeel van de informele werkwijze 
is dat de OR in de voorfase ontwikkelingen kan be-

invloeden, besluiten mee kan voorbereiden en kan 
lobbyen. Informeel krijgt de OR soms meer infor-
matie dan in de overlegvergadering. Nadeel is dat 
de OR-voorzitter en -secretaris vooraf beïnvloed 
kunnen worden door de bestuurder. En het kan 
lastig zijn om als hele OR terug te komen op een 
standpunt dat informeel is ingenomen. Een ander 
risico is dat er binnen de OR leden zijn die beter 
geïnformeerd zijn dan andere.

De formeel werkende ondernemingsraad kijkt heel 
precies naar de regels in de WOR en maakt daar 
gebruik van. In deze variant voert de OR alleen 
formele overlegvergaderingen en loopt veel com-
municatie schriftelijk. De formeel werkende OR zal 
wellicht sneller geneigd zijn gebruik te maken van 
het beroepsrecht en de geschillenregeling in de 
WOR. Het risico van deze manier van werken is bu-
reaucratisering en escalatie van de verhoudingen 
tussen OR en bestuurder. 

De meeste ondernemingsraden volgen nu eens de 
informele weg dan weer de meer formele. Afhan-
kelijk van het onderwerp, het belang voor het per-
soneel en de actuele situatie van het bedrijf of de 
organisatie. Dat lijkt ook het meest effectief, mits 
de OR zich er goed van bewust is welke benade-
ring op dat moment passend is en welke voor- en 
nadelen daaraan kleven.

Maak de bestuurder duidelijk wat de 
meerwaarde van de OR is voor de 
organisatie.

Maak de bestuurder duidelijk wat het 
doel van medezeggenschap is, niet 
alleen behartigen van het werkne-
mersbelang maar het belang van de 
hele organisatie.

Vraag door naar wat de bestuurder 
met een voornemen of plan wil berei-
ken (vraag transparantie) en maak als 
OR je eigen doel duidelijk.

Vraag anderen erbij als het overleg 
stroef verloopt, bijvoorbeeld een 
HR-manager of  een inhoudelijk des-
kundige op het onderwerp binnen de 
onderneming.

Nog een paar tips ter bevordering van de relatie tussen OR en bestuurder:
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Achterban raadpleging

Welke verplichtingen heeft de OR ten 
opzichte van de achterban? 
De OR is wettelijk verplicht de agenda, de versla-
gen van vergaderingen en zijn jaarverslag bekend 
te maken in de organisatie (artikel 14 WOR). Op 
welke wijze hij dat doet, is opgenomen in het 
OR-reglement. Als de OR deze plicht niet nakomt, 
kunnen medewerkers via de kantonrechter afdwin-
gen dat de OR zijn verplichtingen nakomt. 

Is de OR verplicht om de achterban te 
raadplegen? 
Het raadplegen van de achterban is niet verplicht 
bij een instemmingsverzoek of een adviesaan-
vraag, maar dit kan wel gewenst zijn. Vooral bij 
besluiten van groot belang is het raadzaam om 
mondeling of schriftelijk naar de mening van de 
achterban te vragen. Hoe dit zich verhoudt met de 
geheimhouding kan een lastig item zijn voor de 
OR.

Het raadplegen van de achterban draagt bij aan de 
kennis van de OR over de dagelijkse praktijk van 
het werk. Tegelijkertijd kan de OR in het contact 
met de achterban peilen of de plannen op grote 
weerstanden zullen stuiten of dat er bijvoorbeeld 
bepaalde voorwaarden aan het advies gekoppeld 
moeten worden. De uiteindelijke standpuntbepa-
ling (het advies) blijft echter de eigen verantwoor-
delijkheid van de OR. 

Welke informatie kan de OR verstrek-
ken aan zijn achterban? 
De OR moet onbelemmerd kunnen communice-
ren met zijn achterban. Medewerkers moeten – zo 
nodig onder werktijd – in de gelegenheid worden 
gesteld om met de OR te overleggen. Dit is gere-
geld in artikel 17 lid 1 WOR. 

De ondernemer heeft geen zeggenschap over de 
inhoud van de communicatie. Wel dient de OR zich 
te houden aan de geheimhoudingsplicht. 

De belangrijkste verplichting van de OR is om het personeel te vertegenwoordigen 
in het overleg met de ondernemer. Om optimaal te kunnen functioneren heeft de 
OR goed contact met zijn achterban nodig. De achterban bestaat uit alle personeels-
leden uit wiens naam de OR zijn functie vervult. 

De wet schrijft geen verplichte communicatievorm voor. De OR kan dus via nieuws-
brieven, het personeelsblad, intranet, e-mailverkeer of op andere wijze communice-
ren met zijn achterban. 
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Over ons
Unger Van Els Advocaten is een nichekantoor 
opgericht door Els Unger en Bruno van Els. Zij 
hebben voordien jarenlange ervaring opgedaan als 
partners bij een middelgroot advocatenkantoor in 
Amsterdam. Het team van Unger Van Els Advoca-
ten biedt juridische dienstverlening op de terreinen 
medezeggenschap, arbeidsrecht en bestuursrecht. 
Wij zijn thuis in de branches van onze cliënten. 
Vanuit onze expertise zijn wij in staat snel, direct 
en maatwerk te bieden voor uw juridische belan-
gen.

Voor wie?
Unger Van Els Advocaten verleent juridische dien-
sten aan ondernemingsraden, bedrijven, instellin-
gen en (ondernemende) particulieren. 

Seminars en 'incompany' 
trainingen


