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belang. De OR kan ook een rol spe-
len bij het doorgeven van informatie 
van de directie naar de medewer-
kers. De ondernemingsraad is nooit 
de boodschapper van directiebeslui-
ten. De OR kan er wel voor zorgen 
dat werknemers directiebesluiten 
beter begrijpen en accepteren. Bij 
een nieuwe pensioenregeling is dat 
bijvoorbeeld handig. Vooral als de 
OR zichtbaar betrokken is bij de 
besluitvorming en een duidelijk her-
kenbare eigen inbreng heeft gehad, 
heeft iedereen daar profi jt van. 

Artikel 24
De ondernemingsraad overlegt re-
gelmatig met de directie. Er is twee 
keer per jaar een bijzonder overleg. 
In artikel 24 van de WOR wordt 
aangegeven dat tweemaal per jaar 
de algemene gang van zaken in de 
organisatie moet worden besproken 
met de OR. Het is een overleg om 
samen terug te kijken op het afge-
lopen half jaar en vooruit te blikken 
op wat er komen gaat. Wat staat er 
op de agenda de komende periode? 
Wat zullen de gevolgen zijn van 
nieuwe wetgeving zoals de ‘Wet 
toekomst pensioenen’. Vaak worden 
op dit overleg de jaarcijfers en de 
komende investeringen behandeld. 
Bij dit overleg is ook een vertegen-
woordiger van de toezichthouder 

Als medewerker of als adviseur van de directie krijg je soms te maken 
met de ondernemingsraad (OR). Organisaties met vijftig medewer-
kers of meer zijn verplicht om een OR te hebben. De ondernemings-
raad wordt gekozen door de medewerkers. De ondernemingsraad 
is een partij in de organisatie waar rekening mee gehouden moet 
worden. De OR heeft bijvoorbeeld ook een rol bij de nieuwe pensioen-
wetgeving. De directie kan de OR niet negeren. Doet de directie dit 
wel, dan kan de ondernemingsraad naar de rechter. Op kosten van 
de werkgever! Dat moet de (pensioen)adviseur zich realiseren. In dit 
artikel lees je hoe de medezeggenschap in organisaties is geregeld. 

D
e medezeggenschap 
in Nederland kent een 
lange geschiedenis. 
Dat gaat terug naar 
de negentiende eeuw. 
Toen richtten werkge-

vers vrijwillig personeelskernen of 
fabrieksraden op. Vertegenwoordi-
gers van de medewerkers over-
legden met de werkgever over het 
bedrijfsbeleid en werkomstandig-
heden. In feite wilden werkgevers 
hiermee hun personeel weghouden 
bij de vakbonden die in opkomst 
waren. In 1950 worden de rechten 
van de OR verankerd in de Wet op 
de ondernemingsraden (WOR). De 
WOR is inmiddels verschillende 
keren aangepast. De OR is er niet 

alleen voor de organisatie, maar 
ook voor de werknemers. Dat is an-
ders dan een vakbond. Die behartigt 
de belangen van de leden. Dat zijn 
meestal werknemers en uitkerings-
gerechtigden. 

Informatiekanaal 
De directie heeft vaak baat bij een 
ondernemingsraad. De OR kan de 
bestuurder voorzien van informatie 
die het management niet of ge-
kleurd bereikt. Hij geeft de bestuur-
der signalen over ontwikkelingen 
en bevindingen uit alle lagen van de 
organisatie. Het is niet de bedoeling 
dat de OR een doorgeefl uik is van 
individuele klachten. De OR moet 
breder kijken dan een individueel 

De OR moet 
breder kijken 
dan een 
individueel 
belang

DE OR IS EEN 
PARTIJ OM 
REKENING MEE 
TE HOUDEN, 
OOK BIJ PENSIOEN
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(een lid van de Raad van Commis-
sarissen bijvoorbeeld) aanwezig. Bij 
een uitnodiging is de toezichthou-
der verplicht om hieraan gehoor te 
geven. 

Het informatierecht
Om goed zijn werk te kunnen 
doen heeft de ondernemingsraad 
informatie nodig. De OR kan bij 
zijn achterban vragen wat er speelt, 
maar kan ook gericht informatie 
opvragen. Ook de uitvoerings-
overeenkomst tussen werkgever 
en pensioenuitvoerder kan de OR 
opvragen. Het recht op informatie is 
in de wet geregeld. In de WOR staat 
ook een aantal specifieke items aan-
gegeven waar de OR recht op heeft, 
zoals financiële informatie (de 
jaarrekening, meerjarenplannen en 
begrotingen, sociale informatie en 
beloningsverhoudingen). Bestuur-
ders willen de informatie soms niet 
verstrekken, omdat het gevoelige 
informatie (bijvoorbeeld koersge-
voelige informatie of persoonlijke 
informatie) is. De bestuurder kan 
de informatie onder geheimhouding 
verstrekken. De OR-leden mogen 
de informatie dan een periode niet 
delen met anderen. 

Het adviesrecht
Het adviesrecht is een van de 
belangrijkste bevoegdheden van 
een ondernemingsraad. In artikel 
25 WOR staan de bedrijfsorganisa-
torische en bedrijfseconomische on-
derwerpen opgesomd waarover de 
OR mag adviseren als de bestuurder 
hierover een besluit wil nemen. 
Als de bestuurder bijvoorbeeld wil 
reorganiseren, belangrijke inves-
teringen wil doen of belangrijke 
kredieten wil verstrekken, dan heeft 
de OR adviesrecht. De OR heeft ook 
adviesrecht bij een adviesopdracht 
aan een externe adviseur (bijvoor-
beeld een organisatieadviseur of een 
jurist) over de onderwerpen uit ar-
tikel 25 WOR. De bestuurder moet 
het advies schriftelijk aanvragen bij 
de OR. Dat moet tijdig gebeuren. 
De OR moet voldoende invloed uit 
kunnen oefenen op het voorgeno-
men besluit van de directie. Zonder 
advies van de OR kan de bestuurder 
niet verder met het besluitvormings-
traject. Dat wil niet zeggen dat de 
ondernemingsraad een veto heeft. 
Procedureel gezien kan de bestuur-
der een advies van de OR naast 

zich neerleggen zolang hij maar 
gemotiveerd aangeeft waarom hij 
het advies (of onderdelen daarvan) 
niet overneemt. De bestuurder moet 
in dat geval één maand wachten 
met de uitvoering van zijn defini-
tieve besluit. In deze maand kan de 
OR besluiten om in beroep te gaan 
bij de Ondernemingskamer van het 
Gerechtshof in Amsterdam. 

Het instemmingsrecht 
Het instemmingsrecht uit artikel 27 
van de WOR is net zoals het advies-
recht een sterk recht van de onder-
nemingsraad. Het instemmingsrecht 
gaat over allerlei sociale regelingen, 
die net als bij het adviesrecht, limi-
tatief staan opgesomd. Als een on-
derwerp er niet bij staat, dan heeft 
de OR geen instemmingsrecht. On-
der het instemmingsrecht vallen bij-
voorbeeld de pensioenverzekering, 
winstdelingsregeling, spaarregeling, 
het functiewaarderingssysteem, 
het arbobeleid, het ontslagbeleid 
en de bescherming van persoons-
gegevens. De invoering, intrekking 
of wijziging van een regeling die 

genoemd staat in artikel 27 WOR is 
instemmingsplichtig. Het gaat om 
regelingen en niet om individuele 
situaties. Als iemand een bonus of 
een extra loonsverhoging krijgt, dan 
is dat geen zaak van de OR. Dit is 
een afspraak tussen werkgever en 
de individuele medewerker.

De rechter
Het instemmingsrecht wordt ook 
wel het sterkste recht van de OR 
genoemd, omdat de bestuurder, 
wanneer hij geen instemming krijgt 
van de OR, de regeling niet kan 
invoeren. Dit in tegenstelling tot 
een advies, dat de bestuurder gemo-
tiveerd naast zich neer kan leggen. 
Het is bij het instemmingsrecht dan 
ook niet de OR, maar de bestuurder 
die naar de rechter moet, namelijk 
om vervangende toestemming te 
verkrijgen. De kantonrechter zal 
vervangende instemming geven 
bij zwaarwegende bedrijfsorgani-
satorische, bedrijfseconomische of 
bedrijfssociale redenen. Wanneer 
zaken al in een cao zijn geregeld, 
gaat de cao uiteraard voor. De OR 
heeft dan geen instemmingsrecht. 
Alleen wanneer de cao ruimte biedt 
om op organisatieniveau een eigen 
regeling te treffen, heeft de OR 
instemmingsrecht.

Kennis nodig
De OR krijgt te maken met allerlei 
verschillende onderwerpen. De ene 
keer moet de raad instemmen met 
het contract van de arbodienst en 
de volgende keer met de nieuwe 
pensioenregeling. Dat vereist veel 
kennis. De OR-leden hebben daar-
om ook een wettelijk scholingsrecht. 
Zij mogen minimaal vijf dagen per 
jaar een cursus volgen. Ook mogen 
zij deskundigen inhuren. Waar-
schijnlijk zullen ondernemingsraden 
op zoek gaan naar een pensioen-
adviseur als de pensioenwetgeving 
verandert, want de meeste onder-
nemingsraden hebben geen kennis 
van pensioenen. De kosten zijn voor 
de werkgever. De OR moet dit wel 
vooraf aangeven bij de bestuur-
der. Mede dankzij de scholing en 
adviseurs is de OR een partij om 
rekening mee te houden.  l

W. (Wanne) van de Bijllaardt
De auteur is opleidingscoördinator bij het 
scholings- en adviesbureau OR Academy 
en auteur van ‘De OR in 153 vragen en 
antwoorden’.

Instemmingsrecht en pensioenovereenkomst
De OR heeft instemmingsrecht op elk voorgenomen 
besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van rege-
lingen op grond van een pensioenovereenkomst. Ook 
de wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst of het 
uitvoeringsreglement kunnen hieronder vallen. Iedere 
wijziging van de regeling, waaronder de wijziging van 
de premiesta©el, is instemmingsplichtig! Als sociale 
partners de pensioenregeling vaststellen, dan heeft de 
OR vaak geen rol. 
Voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling 
stelt de werkgever een transitieplan op. In het pensi-
oenakkoord is afgesproken dat het transitieplan deel 
uitmaakt van het instemmingsverzoek aan de onder-
nemingsraad. Het is e¡ciënt om het plan samen met 
de ondernemingsraad op te stellen; dit voorkomt ook 
discussies achteraf.

De OR is 
een soort 
adviseur van 
de bestuur-
der met 
bevoegd-
heden




