Bijlage E

Relevante bepalingen WOR en BW
(geldend op 27 november 2009)
E1. WOR
Hoofdstuk V A. De medezeggenschap in kleine ondernemingen
Artikel 35b

1.

2.

3.

4.

De ondernemer die een onderneming in stand houdt
waarin in de regel ten minste 10 personen maar minder
dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen
ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging
is ingesteld, is verplicht de in deze onderneming werkzame personen tenminste tweemaal per kalenderjaar in
de gelegenheid te stellen gezamenlijk met hem bijeen
te komen. Hij is voorts verplicht met de in de onderneming werkzame personen bijeen te komen, wanneer
tenminste een vierde van hen daartoe een met redenen
omkleed verzoek doet.
In de in het eerste lid bedoelde vergaderingen worden de
aangelegenheden, de onderneming betreffende, aan de
orde gesteld ten aanzien waarvan de ondernemer of in
de onderneming werkzame personen overleg wenselijk
achten. Iedere in de onderneming werkzame persoon is
bevoegd omtrent deze aangelegenheden voorstellen te
doen en standpunten kenbaar te maken.
Indien de ondernemer de onderneming niet zelf
bestuurt, wordt het overleg voor hem gevoerd door
de bestuurder van de onderneming. De ondernemer
en de bestuurder kunnen zich bij verhindering laten
vervangen door een in de onderneming werkzame
persoon die bevoegd is om namens de ondernemer
overleg met de werknemers te voeren.
In de in het eerste lid bedoelde vergaderingen wordt
tenminste eenmaal per jaar de algemene gang van
zaken van de onderneming besproken. De ondernemer
verstrekt daartoe mondeling of schriftelijk algemene
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5.

6.
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gegevens omtrent de werkzaamheden en de resultaten
van de onderneming in het afgelopen jaar, alsmede
omtrent zijn verwachtingen dienaangaande in het
komende jaar. Voor zover de ondernemer verplicht is
zijn jaarrekening en jaarverslag ter inzage van een ieder
neer te leggen, worden in de Nederlandse taal gestelde
exemplaren van deze jaarstukken ter bespreking aan de
in de onderneming werkzame personen verstrekt. De
ondernemer verstrekt voorts mondeling of schriftelijk
algemene gegevens inzake het door hem ten aanzien van
de in de onderneming werkzame personen gevoerde en
te voeren sociale beleid.
De in de onderneming werkzame personen worden door
de ondernemer, in een vergadering als bedoeld in het
eerste lid, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen
over elk door hem voorgenomen besluit dat kan leiden
tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke
verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of
de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde
van de in de onderneming werkzame personen. Het
advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het
van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
De in de eerste volzin bedoelde verplichting geldt niet,
indien en voor zover de betrokken aangelegenheid voor
de onderneming reeds inhoudelijk geregeld is in een
collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.
De in de voorgaande leden bedoelde verplichtingen
gelden niet ten aanzien van personen die nog geen
zes maanden in de onderneming werkzaam zijn. Zij
vervallen wanneer de ondernemer met toepassing van
artikel 5a een ondernemingsraad heeft ingesteld, maar
treden weer in werking wanneer de ondernemingsraad
op grond van artikel 5a, eerste lid, ophoudt te bestaan
of overeenkomstig het tweede lid van dat artikel is
opgeheven.

Artikel 35c

1.

2.

3.

4.

De ondernemer die een onderneming in stand houdt
waarin in de regel ten minste 10 personen maar minder
dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen
ondernemingsraad is ingesteld, kan een personeelsvertegenwoordiging instellen, bestaande uit ten minste
drie personen die rechtstreeks gekozen zijn bij geheime
schriftelijke stemming door en uit in de onderneming
werkzame personen.
Op verzoek van de meerderheid van de in de onderneming werkzame personen stelt de ondernemer de in het
eerste lid bedoelde personeelsvertegenwoordiging in.
Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, is artikel
5a, tweede lid, derde en vierde volzin, van overeenkomstige toepassing. De artikelen 7, 13, 17, 18, eerste en
tweede lid, 21, 22, eerste lid, tweede lid, voor zover het
betreft de kosten van het voeren van rechtsgedingen, en
derde lid, 22a, 27, eerste lid, onderdeel b, voor zover het
betreft een arbeids- en rusttijdenregeling, en onderdeel
d, derde tot en met zesde lid, 31, eerste lid, 32, 35b,
vierde en vijfde lid, behoudens de in dat lid bedoelde
arbeidsomstandigheden, en 36 zijn van overeenkomstige
toepassing.
De ondernemer legt een voorgenomen besluit als
bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel b, voor zover
het betreft een arbeids- en rusttijdenregeling, en onderdeel d, schriftelijk aan de personeelsvertegenwoordiging
voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen
die het besluit naar te verwachten valt voor de in de
onderneming werkzame personen zal hebben. De personeelsvertegenwoordiging beslist niet dan nadat over de
betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal met de
ondernemer overleg is gepleegd. Na het overleg deelt
de personeelsvertegenwoordiging zo spoedig mogelijk
schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan
de ondernemer mee. Na de beslissing van de personeelsvertegenwoordiging deelt de ondernemer zo spoedig
mogelijk schriftelijk aan de personeelsvertegenwoordi-
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5.

6.

ging mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang
van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.
De personeelsvertegenwoordiging kan met toestemming
van de ondernemer commissies instellen of deskundigen
uitnodigen. Ten aanzien van het uitnodigen van deskundigen is toestemming niet vereist, wanneer de deskundige geen kosten in rekening brengt of wanneer de
kosten door de personeelsvertegenwoordiging bestreden
worden uit een bedrag als bedoeld in artikel 22, derde
lid. Heeft de ondernemer toestemming gegeven voor het
raadplegen van een deskundige, dan komen de kosten
daarvan te zijnen laste.
Inlichtingen en gegevens bestemd voor de personeelsvertegenwoordiging, die volgens artikel 31, eerste lid,
schriftelijk moeten worden verstrekt, mogen door de
ondernemer ook mondeling worden verstrekt.

Artikel 35d

1.

2.

3.
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De ondernemer die een onderneming in stand houdt
waarin in de regel minder dan 10 personen werkzaam
zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld,
kan een personeelsvertegenwoordiging, als bedoeld in
artikel 35c, eerste lid, instellen.
De artikelen 5a, tweede lid, derde en vierde volzin, 7,
13, 17, 18, eerste en tweede lid, 21, 22, eerste lid, tweede
lid, voor zover het betreft de kosten van het voeren van
rechtsgedingen, en derde lid, 22a, 27, eerste lid, onderdeel b, voor zover het betreft een arbeids- en rusttijdenregeling, onderdeel d, derde tot en met zesde lid, 31,
eerste lid, 32 en 36 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 35c, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, en het vijfde en zesde lid zijn van toepassing.

Andere, van overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen (of
artikelleden) in de WOR (zie artikelen 35c, lid 3 en 35d, lid 2 WOR)
Artikel 5a

2.

De ondernemer kan voor een door hem in stand
gehouden onderneming, ten aanzien waarvan niet of
niet langer een verplichting bestaat tot het instellen van
een ondernemingsraad, besluiten vrijwillig een ondernemingsraad in te stellen of in stand te houden. Het bij
of krachtens deze wet bepaalde is van toepassing, zodra
de ondernemer dat besluit schriftelijk heeft meegedeeld
aan de bedrijfscommissie. De ondernemer kan deze
ondernemingsraad op grond van een belangrijke wijziging van de omstandigheden opheffen bij het eindigen
van de lopende zittingsperiode van die raad. De ondernemer deelt zijn besluit tot opheffing van de ondernemingsraad schriftelijk mee aan de bedrijfscommissie.

Artikel 7

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter
en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter,
of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter,
vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.
Artikel 13

1.

2.

Op verzoek van de ondernemer of van de ondernemingsraad kan de kantonrechter voor een door hem te bepalen
termijn een lid van de ondernemingsraad uitsluiten van
alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad. Het verzoek kan uitsluitend worden gedaan, door
de ondernemer op grond van het feit dat het betrokken
ondernemingsraadlid het overleg van de ondernemingsraad met de ondernemer ernstig belemmert, en door de
ondernemingsraad op grond van het feit dat de betrokkene de werkzaamheden van de ondernemingsraad
ernstig belemmert.
Alvorens een verzoek in te dienen stelt de verzoeker de
betrokkene in de gelegenheid over het verzoek te worden
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gehoord. De ondernemer en de ondernemingsraad
stellen elkaar in kennis van een overeenkomstig het
eerste lid ingediend verzoek.
Artikel 17

1.

2.

3.

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad, de
commissies van die raad, en, indien de ondernemer aan
de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd,
de secretaris van die raad het gebruik toe te staan van de
voorzieningen waarover hij als zodanig kan beschikken
en die de ondernemingsraad, de commissies en de
secretaris van die raad voor de vervulling van hun taak
redelijkerwijze nodig hebben. De ondernemer stelt de
ondernemingsraad en de commissies van die raad in
staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan
hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover
dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van
de taak van de raad en de commissies.
De ondernemingsraad en de commissies van die
raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale
arbeidstijd.
De leden van de ondernemingsraad en de leden van
de commissies van die raad behouden voor de tijd
gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van
een vergadering van de ondernemingsraad of van een
commissie van die raad niet de bedongen arbeid hebben
verricht, hun aanspraak op loon dan wel bezoldiging.

Artikel 18

1.
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De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die
raad, gedurende een door de ondernemer en de onder
nemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal uren
per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel
bezoldiging de gelegenheid te bieden voor onderling
beraad en overleg met andere personen over aangelegenheden waarbij zij in de uitoefening van hun taak
zijn betrokken, alsmede voor kennisneming van de

2.

arbeidsomstandigheden in de onderneming.
De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van een vaste commissie of
onderdeelcommissie, bedoeld in artikel 15, tweede
lid, onderscheidenlijk derde lid, gedurende een door
de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk
vast te stellen aantal dagen per jaar, in werktijd en met
behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te
bieden de scholing en vorming te ontvangen welke zij in
verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen.

Artikel 21

De ondernemer draagt er zorg voor, dat de in de onderneming werkzame personen die staan of gestaan hebben op
een kandidatenlijst als bedoeld in artikel 9, alsmede de
leden en de gewezen leden van de ondernemingsraad en van
de commissies van die raad niet uit hoofde van hun kandidaatstelling of van hun lidmaatschap van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad worden benadeeld
in hun positie in de onderneming. Indien de ondernemer
aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd
is de eerste volzin op die secretaris van overeenkomstige
toepassing. Op degene die het initiatief neemt of heeft
genomen tot het instellen van een ondernemingsraad is de
eerste volzin van overeenkomstige toepassing. De ondernemingsraad, alsmede iedere in de onderneming werkzame
persoon als in de eerste tot en met derde volzin bedoeld,
kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan hetgeen in de eerste tot en
met derde volzin is bepaald. Ten aanzien van personen die
krachtens publiekrechtelijke aanstelling in de onderneming
werkzaam zijn, treedt een andere kamer van de rechtbank in
de plaats van de kantonrechter.
Artikel 22

1.

De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor
de vervulling van de taak van de ondernemingsraad
en de commissies van die raad komen ten laste van de
ondernemer.
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2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid
komen de kosten van het overeenkomstig artikel 16
en artikel 23a, zesde lid, raadplegen van een deskundige door de ondernemingsraad of een commissie
van die raad, alsmede de kosten van het voeren van
rechtsgedingen door de ondernemingsraad slechts
ten laste van de ondernemer, indien hij van de te
maken kosten vooraf in kennis is gesteld. De eerste
volzin is niet van toepassing wanneer uitvoering is
gegeven aan het derde lid.
3. De ondernemer kan in overeenstemming met de ondernemingsraad de kosten die de ondernemingsraad en de
commissies van die raad in enig jaar zullen maken, voor
zover deze geen verband houden met het bepaalde in de
artikelen 17 en 18, vaststellen op een bepaald bedrag, dat
de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden.
Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden
overschreden, komen slechts ten laste van de ondernemer voor zover hij in het dragen daarvan toestemt.
Artikel 22a

In rechtsgedingen tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kan de ondernemingsraad niet in de proceskosten worden veroordeeld.
Artikel 27

1.

3.

4.
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De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot
vaststelling, wijziging of intrekking van:
b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een
vakantieregeling;
d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist,
voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve
arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.
Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit

5.

6.

geen instemming van de ondernemingsraad verkregen,
dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om
het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts
toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het
voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt
door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen
zonder de instemming van de ondernemingsraad of de
toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de
ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk
een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid
doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer
hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van
het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij – bij gebreke van
deze mededeling – de ondernemingsraad is gebleken dat
de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn
besluit.
De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken
de ondernemer te verplichten zich te onthouden van
handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing
van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid.
De ondernemer kan de kantonrechter verzoeken te
verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een
beroep heeft gedaan op nietigheid als bedoeld in het
vijfde lid.

Artikel 31

1.

De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle
inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de
vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben.
De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
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Artikel 32

1.

2.

3.

4.

Bij collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van
arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan kunnen aan de ondernemingsraad of aan
de ondernemingsraden van de bij die overeenkomst of
die regeling betrokken onderneming of ondernemingen
verdere bevoegdheden dan in deze wet genoemd worden
toegekend.
Bij schriftelijke overeenkomst tussen de ondernemer en
de ondernemingsraad kunnen aan de ondernemingsraad meer bevoegdheden dan de in deze wet genoemde
worden toegekend en kunnen aanvullende voorschriften
over de toepassing van het bij of krachtens deze wet
bepaalde worden gegeven. De ondernemer zendt een
afschrift van de overeenkomst aan de bedrijfscommissie.
Indien aan de ondernemingsraad op grond van dit
artikel een adviesrecht of instemmingsrecht is toegekend, is het advies of de instemming van de ondernemingsraad niet vereist, voor zover de aangelegenheid
voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in
een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling,
vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.
Indien in de overeenkomst aan de ondernemingsraad
een recht op advies of instemming wordt gegeven over
andere voorgenomen besluiten dan genoemd in de
artikelen 25 onderscheidenlijk 27, zijn de artikelen 26
onderscheidenlijk 27, vierde tot en met zesde lid, van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 36

1.
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Iedere belanghebbende kan de kantonrechter verzoeken
te bepalen dat de ondernemer of de ondernemingsraad
gevolg dient te geven aan hetgeen bij of krachtens deze
wet is bepaald omtrent het instellen of in stand houden
van een ondernemingsraad, het vaststellen van een voorlopig of een definitief reglement van de ondernemingsraad, de kandidaatstelling voor en de verkiezing van de
leden van de ondernemingsraad, alsmede omtrent het
bekend maken van agenda’s en verslagen van vergade-

2.

3.

4.

5.

6.

ringen, een en ander voor zover dit van de ondernemer
of de ondernemingsraad afhangt.
De ondernemingsraad en de ondernemer kunnen de
kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer,
onderscheidenlijk de ondernemingsraad gevolg dient te
geven aan hetgeen overigens bij of krachtens deze wet is
bepaald, een en ander voor zover dit van de ondernemer
onderscheidenlijk de ondernemingsraad afhangt.
Een verzoek aan de kantonrechter op grond van deze
wet, is niet ontvankelijk indien de verzoeker niet vooraf
schriftelijk de bemiddeling van de bedrijfscommissie
heeft gevraagd. De bedrijfscommissie stelt de wederpartij in de gelegenheid omtrent het verzoek te worden
gehoord. De bedrijfscommissie tracht een minnelijke
schikking tussen partijen tot stand te brengen. Indien
geen minnelijke schikking wordt bereikt, brengt de
bedrijfscommissie binnen twee maanden nadat haar
bemiddeling is gevraagd, aan partijen schriftelijk verslag
van haar bevindingen uit met een advies omtrent de
oplossing van het geschil. De bedrijfscommissie kan de
termijn voor het uitbrengen van haar advies met instemming van beide partijen voor ten hoogste twee maanden
verlengen.
Het verzoekschrift aan de kantonrechter wordt ingediend binnen dertig dagen nadat de bedrijfscommissie
haar advies aan partijen heeft uitgebracht, doch uiterlijk
binnen dertig dagen na het verstrijken van de in het
derde lid genoemde termijn. Het verslag van bevindingen en het advies van de bedrijfscommissie worden
bij het verzoekschrift overgelegd.
Een verzoekschrift aan de kantonrechter met betrekking tot de naleving van artikel 25 ten aanzien van een
besluit als in dat artikel bedoeld, wordt niet ontvankelijk
verklaard, indien blijkt dat de ondernemingsraad voor of
na de indiening van het verzoekschrift tegen dat besluit
beroep heeft ingesteld bij de ondernemingskamer van
het gerechtshof te Amsterdam.
Een verzoek aan de kantonrechter op grond van artikel
27, vierde en zesde lid is niet ontvankelijk indien met
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7.

8.
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betrekking tot dezelfde aangelegenheid een eis is gesteld
als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet.
De kantonrechter kan in zijn uitspraak aan de ondernemer, onderscheidenlijk de ondernemingsraad de
verplichting opleggen om bepaalde handelingen te
verrichten of na te laten. Het is de ondernemer verboden
een zodanige verplichting niet na te komen. Wanneer
de ondernemingsraad een zodanige verplichting niet
nakomt, kan de kantonrechter de ondernemingsraad
ontbinden, onder oplegging van de verplichting aan die
raad tot het doen verkiezen van een nieuwe ondernemingsraad. Blijft de ondernemingsraad in gebreke, dan
kan de kantonrechter de ondernemer machtigen een
nieuwe ondernemingsraad te doen verkiezen.
De voorgaande leden zijn van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van de naleving van hetgeen
bij of krachtens deze wet is bepaald met betrekking tot een centrale ondernemingsraad en een
groepsondernemingsraad.

E2. Burgerlijk Wetboek
Artikel 7: 665a

Indien in een onderneming geen ondernemingsraad is ingesteld, noch een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld
krachtens artikel 35c, eerste lid, of artikel 35d, eerste lid, van de
Wet op de ondernemingraden, stelt de werkgever de eigen werknemers die betrokken zijn bij de overgang van de onderneming tijdig in kennis van
a. het voorgenomen besluit tot overgang;
b. de voorgenomen datum van de overgang;
c de reden van de overgang;
d. de juridische, economische en sociale gevolgen van de
overgang voor de werknemers, en
e. de ten aanzien van de werknemers overwogen
maatregelen.
Artikel 7: 670

1.

De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat
de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn
arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid:
a. ten minste twee jaren heeft geduurd, of
b. een aanvang heeft genomen nadat een verzoek
om toestemming als bedoeld in artikel 6 van het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is
ontvangen.
Voor de berekening van de termijn, bedoeld in onderdeel a, worden perioden van ongeschiktheid tot het
verrichten van arbeid tengevolge van zwangerschap
voorafgaand aan het zwangerschapsverlof en perioden
van ongeschiktheid tijdens het zwangerschaps- of
bevallingsverlof, bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde
lid, van de Wet arbeid en zorg, niet in aanmerking
genomen. Voorts worden perioden van ongeschiktheid
tot het verrichten van arbeid, anders dan bedoeld in
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2.

3.

4.
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de vorige zin, samengeteld, indien zij elkaar met een
onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of
indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een
periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt
genoten overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde
lid, van de Wet arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid
redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien
uit dezelfde oorzaak.
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werkneemster niet opzeggen gedurende de zwangerschap.
De werkgever kan ter staving van de zwangerschap
een verklaring van een arts of van een verloskundige
verlangen. Voorts kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werkneemster niet opzeggen gedurende de
periode waarin zij bevallingsverlof als bedoeld in artikel
3:1, derde lid, van de Wet arbeid en zorg geniet en na
werkhervatting, gedurende het tijdvak van zes weken
aansluitend op dat bevallingsverlof, dan wel aansluitend
op een periode van ongeschiktheid tot het verrichten
van arbeid die haar oorzaak vindt in de bevalling of de
daaraan voorafgaande zwangerschap en die aansluit op
dat bevallingsverlof.
De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat
de werknemer verhinderd is de bedongen arbeid te
verrichten, omdat hij als dienstplichtige is opgeroepen ter
vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst.
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet
opzeggen met de werknemer die lid is van:
1°. een ondernemingsraad, een centrale ondernemingsraad, een groepsondernemingsraad, een vaste
commissie van die raden of van een onderdeelcommissie van de ondernemingsraad, of van een
personeelsvertegenwoordiging;
2°. een bijzondere onderhandelingsgroep of een
Europese ondernemingsraad als bedoeld in de Wet
op de Europese ondernemingsraden, dan wel die
krachtens die wet optreedt als vertegenwoordiger
bij een andere wijze van informatieverstrekking en
raadpleging van werknemers;

3°. een bijzondere onderhandelingsgroep, of een
SE-ondernemingsraad of als werknemersvertegenwoordiger lid is van het toezichthoudend of het
bestuursorgaan van de SE als bedoeld in hoofdstuk
1 van de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen, dan wel die krachtens die wet optreedt als
vertegenwoordiger bij een andere wijze van informatieverstrekking en raadpleging van werknemers;
4°. een bijzondere onderhandelingsgroep, of een
SCE-ondernemingsraad of als werknemersvertegenwoordiger lid is van het toezichthoudend of het
bestuursorgaan van de SCE als bedoeld in hoofdstuk
2 van de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen dan wel die krachtens hoofdstuk 2 van die wet
optreedt als vertegenwoordiger bij een andere wijze
van informatieverstrekking en raadpleging van
werknemers.

5.

6.

Indien de werkgever aan de ondernemingsraad of de
personeelsvertegenwoordiging een secretaris heeft
toegevoegd, is de eerste volzin op die secretaris van
overeenkomstige toepassing. Indien de werkgever aan de
ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, is de
eerste volzin van dit lid van overeenkomstige toepassing
op die secretaris.
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen
wegens het lidmaatschap van de werknemer van een
vereniging van werknemers die krachtens haar statuten
ten doel heeft de belangen van de leden als werknemer te
behartigen dan wel wegens het verrichten van of deelnemen aan activiteiten ten behoeve van die vereniging,
tenzij die activiteiten in de arbeidstijd van de werknemer
worden verricht zonder toestemming van de werkgever.
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer die daarvoor verlof heeft, niet opzeggen wegens
het bijwonen van vergaderingen als bedoeld in artikel
643. Hetzelfde geldt indien tussen partijen geen overeenstemming over het verlof bestaat zolang de rechter
omtrent het verlof niet heeft beschikt.
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7.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet
opzeggen wegens de omstandigheid dat de werknemer
zijn recht op adoptieverlof of verlof voor het opnemen
van een pleegkind als bedoeld in artikel 3:2 van de Wet
arbeid en zorg, op kort- en langdurend zorgverlof als
bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet arbeid en zorg, dan
wel zijn recht op ouderschapsverlof als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg geldend maakt.
8. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de in
zijn onderneming werkzame werknemer niet opzeggen
wegens de in artikel 662, lid 2, onderdeel a, bedoelde
overgang van die onderneming.
9. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet
opzeggen wegens de omstandigheid dat de werknemer
geen instemming verleent aan het werken op zondag als
bedoeld in artikel 5:6, tweede lid, tweede zin of vierde
lid, tweede zin, van de Arbeidstijdenwet.
10. De termijn van twee jaren, bedoeld in lid 1, onderdeel a,
wordt verlengd:
a. met de duur van de vertraging indien de aanvraag,
bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen later wordt gedaan
dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven;
b. met de duur van de verlenging van de wachttijd,
bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, indien die
wachttijd op grond van het zevende lid van dat
artikel wordt verlengd; en
c. met de duur van het tijdvak dat het Uitvoerings
instituut werknemersverzekeringen op grond van
artikel 24, eerste lid, of artikel 25, negende lid, van
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan
wel op grond van artikel 71a, negende lid, van de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft
vastgesteld.
11. Voor de toepassing van lid 4 en artikel 670a lid 1 wordt
tevens onder de SE-ondernemingsraad verstaan: het
orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt in een SE
die haar statutaire zetel heeft in een andere lidstaat, en
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dat is ingesteld krachtens de bepalingen in het nationale
recht van die lidstaat ter omzetting van de richtlijn nr.
2001/86 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober
2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese
vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (PbEG L 294).
12. Voor de toepassing van het vierde lid en artikel 670a
lid 1 wordt tevens onder de SCE-ondernemingsraad
verstaan: het orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt in een SCE die haar statutaire zetel heeft in een
andere lidstaat, en dat is ingesteld krachtens de bepalingen in het nationale recht van die lidstaat ter omzetting van de richtlijn nr. 2003/72/EG van de Raad van de
Europese Unie van 22 juli 2003 tot aanvulling van het
statuut van de Europese coöperatieve vennootschap met
betrekking tot de rol van de werknemers (PbEG L 207).
13. Van de leden 1 eerste zin en 3 kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling
door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.
Artikel 7: 670a

1.

De werkgever kan zonder voorafgaande toestemming
van de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet
opzeggen met een werknemer die:
a. geplaatst is op een kandidatenlijst voor een ondernemingsraad dan wel een personeelsvertegenwoordiging of korter dan twee jaar geleden lid
is geweest van een ondernemingsraad, van een
centrale ondernemingsraad, van een groepsondernemingsraad of van een commissie van die raden,
van een personeelsvertegenwoordiging of van een
bijzondere onderhandelingsgroep of een Europese
ondernemingsraad, een SE-ondernemingsraad of
een SCE-ondernemingsraad als bedoeld in de Wet
op de Europese ondernemingsraden respectievelijk
de hoofdstukken 1 respectievelijk 2 van de Wet rol
werknemers bij Europese rechtspersonen dan wel
die korter dan twee jaar geleden krachtens een van
die wetten is opgetreden als vertegenwoordiger bij
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2.

een andere wijze van informatieverstrekking en
raadpleging van werknemers;
b. lid is van een voorbereidingscommissie van een
ondernemingsraad, van een centrale ondernemingsraad of van een groepsondernemingsraad;
c. als deskundige werknemer als bedoeld in artikel
13, eerste en tweede lid, of als deskundige persoon
als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet werkzaam is;
d. een functionaris voor de gegevensbescherming
als bedoeld in artikel 62 van de Wet bescherming
persoonsgegevens werkzaam is.
De toestemming van de kantonrechter wordt gevraagd
bij verzoekschrift. De kantonrechter verleent de toestemming slechts indien de werkgever aannemelijk heeft
gemaakt dat opzegging geen verband houdt met een
omstandigheid als bedoeld in lid 1. Van de uitspraak
staat geen hoger beroep of beroep in cassatie open.

Artikel 7: 670b

1.

2.

3.
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De artikelen 670 en 670a zijn niet van toepassing bij een
opzegging gedurende de proeftijd of wegens een dringende reden.
De leden 1 tot en met 9 van artikel 670 en artikel 670a
zijn niet van toepassing indien de werknemer schriftelijk met de opzegging instemt of indien de opzegging
geschiedt wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het onderdeel van de
onderneming, waarin de werknemer uitsluitend of in
hoofdzaak werkzaam is. De opzegging wegens beëindiging van de werkzaamheden kan evenwel niet betreffen
de werkneemster die zwangerschaps- of bevallingsverlof
geniet als bedoeld in artikel 3:1 van de Wet arbeid en
zorg.
Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing, indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de
bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke
grond weigert:

a.

b.

c.

gevolg te geven aan door de werkgever of een door
hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever
of een door hem aangewezen deskundige getroffen
maatregelen om hem in staat te stellen de eigen of
andere passende arbeid te verrichten;
passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te
verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;
zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
evalueren en bijstellen van een plan van aanpak
als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan
wel artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
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