2 Het systeem van
medezeggenschap in de WOR
De WOR bevat een regeling voor de volgende
medezeggenschapsvormen.
De ondernemingsraad
Voor ondernemingen waarin ten minste 50 personen werkzaam
zijn, dient volgens artikel 2 WOR een OR te worden ingesteld.
De personeelsvertegenwoordiging
Zoals ook in de Inleiding is aangegeven, kan – voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers – de ondernemer
vrijwillig een pvt instellen. Hij is hiertoe verplicht wanneer
een meerderheid van de werknemers daarom vraagt (het
bedrijf moet dan wel meer dan 10 werknemers tellen), of
ingeval een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) dit voorschrijft. Zie over de pvt verder hoofdstuk 3.
De personeelsvergadering
In ondernemingen waarin ten minste 10, maar minder
dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen (vrijwillige) OR of pvt is ingesteld, is de ondernemer – ten minste
tweemaal per jaar – verplicht een ‘personeelsvergadering’ te
houden: een bijeenkomst met het personeel waarin de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken
(artikel 35b WOR). Als er wel een pvt (of OR) is ingesteld, dan
hoeft de ondernemer niet twee keer per jaar een personeelsvergadering te beleggen.
De WOR hanteert een eigen begrippenkader. Artikel 1 WOR
geeft aan wat moet worden verstaan onder in de WOR
gebruikte begrippen zoals onderneming, ondernemer,
bestuurder, in de onderneming werkzame personen en
bedrijfscommissie (zie box).
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Enkele begrippen in de WOR
Onderneming

Ondernemer

De WOR verstaat onder een onderneming:
“elke in de maatschappij als zelfstandige
eenheid optredend, organisatorisch
verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke
aanstelling arbeid wordt verricht”. Concreet
kan dat zijn: een fabriek, een werkplaats,
een winkel, een bijkantoor, een overheidsinstelling, maar ook afzonderlijke vestigingen daarvan.
De onderneming moet in Nederland zijn
gevestigd. Het maakt niet uit in welke
vorm de onderneming wordt gedreven.
Het kan bijvoorbeeld een eenmanszaak
zijn, meer ook een besloten vennootschap
(bv) of een vennootschap onder firma
(vof). Het kan ook zijn dat de in Nederland
gevestigde onderneming een dochter is of
een onderdeel vormt van een buitenlandse
onderneming.
Een onderneming waarin uitsluitend
vrijwilligers werken is geen onderneming
in de zin van de WOR. Enkele instanties
vallen niet onder de toepassing van de
WOR, zij zijn daarvan uitgezonderd, zoals:
de scholen in het basis- en middelbaar
onderwijs, universiteiten, hogescholen en
academische ziekenhuizen.

De WOR omschrijft ondernemer als:
“de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die de onderneming in stand houdt”.
Ook publiekrechtelijke instanties zoals
de rijksoverheid, een provincie of een
gemeente kunnen ondernemer in de zin
van de WOR zijn.
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Bestuurder
Bestuurder is volgens de WOR: “degene die
alleen of samen met anderen de hoogste
zeggenschap uitoefent bij de leiding van
de arbeid”. Vaak zal het daarbij gaan om
de bedrijfsleider. In kleine ondernemingen
zijn de ondernemer en bestuurder vaak
dezelfde persoon. De bestuurder is, als
de ondernemer de onderneming niet zelf
bestuurt, de overlegpartner van de pvt
(artikel 35b, lid 3 WOR).

In de onderneming werkzame
personen
De WOR gaat van oudsher uit van een
eigen werknemersbegrip en hanteert
daarvoor het begrip ‘in de onderneming
werkzame personen’.
Onder in de onderneming werkzame
personen verstaat artikel 1, lid 2 WOR:
“degenen die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een publiekrechtelijke
aanstelling bij dan wel krachtens een
arbeidsovereenkomst met de ondernemer
die de onderneming in stand houdt”.

Wie werkzaamheden verricht in meer
ondernemingen van dezelfde ondernemer,
wordt geacht werkzaam te zijn in de
onderneming van waaruit de werkzaamheden worden geleid.
Onder ‘in de onderneming werkzame
personen’ worden op grond van artikel 1,
lid 3 WOR mede verstaan:
Degenen die op basis van een arbeidsovereenkomst (of een publiekrechtelijke aanstelling) met de ondernemer
werkzaam zijn in de onderneming van
een andere ondernemer (artikel 1, lid 3
onder b WOR).
Degenen die – langer dan twee jaar –
krachtens een uitzendovereenkomst
als bedoeld in artikel 7: 690 van het
Burgerlijk Wetboek (BW) in de onderneming werken (artikel 1, lid 3 onder a
WOR).
In beide in lid 3 genoemde gevallen gaat
het om werknemers die door de ondernemer ter beschikking worden gesteld
aan een andere ondernemer. Onder lid 3
vallen daarom alle werknemers die door
een werkgever worden ‘uitgeleend’ aan
een ander om, onder toezicht en leiding
van die ander, arbeid te verrichten. Daarbij
valt te denken aan uitzendkrachten, maar
ook aan werknemers die worden gedetacheerd. In het eerste geval (artikel 1, lid 3
onder b) hebben deze werknemers medezeggenschapsrechten in de onderneming

LEIDRAAD PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING

van waaruit zij worden uitgeleend.
In het tweede geval (artikel 1, lid 3 onder a)
hebben deze werknemers – mits is voldaan
aan de eisen die die bepaling stelt – niet
alleen medezeggenschapsrechten in de
onderneming van de (eigen, de uitlenende) ondernemer, maar ook in de onderneming van de inlenende ondernemer.
Een van die eisen is een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7: 690 BW:
uitzendovereenkomst is daar bedoeld in
ruime zin als iedere arbeidsovereenkomst
waarbij de werknemer door de werkgever
wordt uitgeleend.
Het is belangrijk om goed in de gaten te
houden of degenen die in een onderneming werken, vallen onder het door de
WOR gehanteerde begrip ‘in de onderneming werkzame personen’. Het aantal
in de onderneming werkzame personen
zoals de WOR die omschrijft, is beslissend
voor de vraag of voor de onderneming een
medezeggenschapsorgaan verplicht is, dan
wel dat de ondernemer dit kan instellen
op basis van vrijwilligheid. Waar het begrip
‘in de onderneming werkzame personen’
van belang is, wordt dit in de tekst van
deze uitgave gebruikt. Waar die wettelijke term niet van belang is, zal gewoon
worden gesproken van ‘werknemers’.
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Bedrijfscommissie
Een belangrijke taak van de bedrijfscommissie is het desgevraagd (bij schriftelijk
verzoek) bemiddelen  tussen ondernemer
en pvt bij een geschil dat is te herleiden
tot de WOR (over naleving van de WOR of
over met de wet strijdige bepalingen in
een pvt-reglement). Indien bemiddeling
niet slaagt, geeft de bedrijfscommissie
partijen een advies over de oplossing van
het geschil. Pas nadat de procedure van
bemiddeling en advies bij de bedrijfscommissie is doorlopen, kunnen partijen zich
zo nodig tot de kantonrechter wenden
(artikel 35c, lid 3 en artikel 35d, lid 2 in
relatie met artikel 36 WOR). Heeft de
verzoeker niet vooraf de bemiddeling van
de bedrijfscommissie ingeroepen, dan
zal de kantonrechter de verzoeker niet
ontvankelijk verklaren.
Een andere belangrijke activiteit van de
bedrijfscommissie betreft het bevorderen
van de medezeggenschap binnen de
sector. Dit gebeurt onder meer door het
verstrekken van informatie over de pvt en
de WOR, het geven van voorlichting en het
stimuleren van werkgevers en werknemers
in het uitvoering geven aan medezeggenschap. Daarnaast vervult de bedrijfscommissie de functie van vraagbaak voor
pvt en ondernemer. Zie voor een actueel
overzicht van de bedrijfscommissies de
SER-website bijlage G van de Leidraad
personeelsvertegenwoordiging.
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