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B I J L A G E ( N ) 

Mijnheer de Minister, 

De SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft, zoals bericht bij brief 
van 19 jun i j l . , uw brief van 3 jun i j l . in goede orde ontvangen. Daarin verzoekt U haar 
zich te buigen over de kwestie van het zogenoemde handtekeningenvereiste en U te 
voorzien van suggesties voor een werkbare regeling, rekening houdend met het bij de 
behandeling van het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) aangenomen amendement van de heer Van Weyenberg, de implicaties ervan 
alsmede met de intenties van de betrokken part i jen. 

Door middel van dit schri jven reageert de CBM op Uw verzoek. In het navolgende wordt 
na een overweging vooraf (paragraaf 1), achtereenvolgens ingegaan op de regeling 
kandidaatstell ing OR-leden in de WOR (paragraaf 2 ) , het belang van draagvlak 
(paragraaf 3) en de in dit kader voorgenomen actie van de CBM (paragraaf 4 ) . 

1. Overweging vooraf 

Uitgangspunt voor de CBM is dat medezeggenschap een groot goed is. Een 
onderneming heeft baat bij betrokken medewerkers. De ondernemingsraad (OR) is 
daarbij een belangri jk instrument. Uit onderzoek bl i jkt dat de aanwezigheid van een OR 
in een onderneming de productivi teit vergroot 1 . Voor het goed kunnen functioneren van 
een OR is draagvlak belangri jk. Individuele OR-leden moeten een zeker draagvlak 
hebben gezien hun rol in de medezeggenschap en als vertegenwoordigers van het 
personeel. 

2. Kandidaatstelling OR-leden 

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht iedere ondernemer die een 
onderneming in stand houdt waar in de regel meer dan 50 personen werkzaam z i jn , in 
het belang van het goede functioneren van de onderneming in al haar doelstell ingen 
een OR in te stellen ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de 
in de onderneming werkzame personen. 

1 S. Sapulete, Works council effectiveness, 2013, p. 173. 
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SEiť 
De WOR bepaalt dat de leden van de OR worden verkozen bij geheime schrif tel i jke 
stemming en aan de hand van één of meer kandidatenli jsten. Deze kandidatenl i jsten 
kunnen worden ingediend door enerzijds een bij de onderneming betrokken 
vakbeweging (de 'vakbondsl i jsten') en door anderzijds een in de onderneming 
werkzaam kiesgerechtigd persoon of groep personen, die niet lid is van een 
vakorganisatie of die lid is van een vakorganisatie die geen kandidatenli jst heeft 
ingediend (de Vr i je l i js ten ' )

2

. Dit is geregeld in artikel 9 lid 2 sub a (vakbondsl i jsten) 
respectieveli jk sub b (vr i je l i jsten) WOR. 

Artikel 9 lid 2 WOR luidt: 

Een kandidatenlijst kan worden ingediend door: 

a. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame kiesgerechtigde 
personen onder haar leden telt, krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar 
leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of 
bedrijfstak werkzaam is en voorts ten minste twee jaar in het bezit is van volledige 
rechtsbevoegdheid, mits zij met haar leden in de onderneming over de samenstelling van de 
kandidatenlijst overleg heeft gepleegd. Ten aanzien van een vereniging die krachtens haar 
statuten geacht kan worden een voortzetting te zijn van een of meer andere verenigingen 
met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, wordt de duur van de volledige 
rechtsbevoegdheid van die vereniging of verenigingen voor de vaststelling van de tijdsduur 
van twee jaar mede in aanmerking genomen; 

b. iedere in de onderneming werkzame kiesgerechtigde persoon of groep van personen, niet 
zijnde lid van een vereniging als bedoeld onder a welke een kandidatenlijst heeft ingediend. 

Met de wijziging van de WOR per 19 ju l i j l . zijn de vereisten die worden gesteld aan het 
indienen van een vri je l i jst veranderd. Voorheen gold voor het indienen van een vri je 
l i jst het zogenoemde handtekeningenvereiste: dit hield in dat een kandidaat voor de OR 
die geen lid van een vakbond is, zijn deelname aan de verkiezingen door zijn collega's 
moest laten ondersteunen. Het ging daarbij om handtekeningen van minstens een 
derde van de niet-georganiseerde werknemers, met een maximum van 30 
handtekeningen. 

De mogeli jkheid om vri je l i jsten in te dienen staat sinds 1971 in de WOR
3

. Vóór die t i jd 
was het aan de bedri j fscommissie om te beslissen of in een onderneming l i jsten door 
anderen dan werknemersorganisaties konden worden ingediend. Het 
handtekeningenvereiste bij vri je l i jsten staat ook in de WOR sinds 1971. De vraag naar 
het draagvlak van georganiseerden en ongeorganiseerden is aan de orde gekomen in 
het parlementaire proces dat leidde tot de wijziging van de WOR in 1971. De regeling 
dat kandidatenli jsten van ongeorganiseerden ondersteund moeten worden door 
handtekeningen van een derde van het aantal werknemers met een maximum van 
30 handtekeningen, l i jkt om pragmatische redenen gekozen, in de prakt i jk bestond in 
verschillende ondernemingen reeds een zodanige regeling die goed werk te

4

. 

Een vrije lijst kan ingediend worden door ongeorganiseerden, maar ook door vakbondsleden 
wanneer de vakbond waarvan zij lid zijn geen kandidatenlijst heeft ingediend. Voor de leesbaarheid 
van de tekst wordt kortheidshalve gesproken over 'ongeorganiseerde' of 'niet lid van een vakbond 
zijnde'. Daaronder worden beide groepen in de onderneming werkzame personen die een vrije lijst 
kunnen indienen, verstaan. 

3 Wet van 28 januari 1971, Stb. 1971, 54 en SER advies van 22 november 1968, nr. 68/13, pagina 
23-24 

4 Kamerstukken I I 1969/70, 10335, nr. 5, pagina 11 en nr. 6, pagina's 4, 5, 10 en 11 
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SER 
Het voormalige (tot 19 juli 2013 geldende) artikel 9 lid 2 sub b WOR luidde als volgt: 

"Een kandidatenlijst kan worden ingediend door: 
a. (...); 
b. Een derde gedeelte of meer van diegenen van de in de onderneming werkzame 

kiesgerechtigde personen die geen lid zijn van een vereniging als bedoeld onder a 
welke een kandidatenlijst heeft ingediend, echter met dien verstande dat voor het 
indienen van een kandidatenlijst met 30 handtekeningen kan worden volstaan." 

Bij de behandeling in februari 2013 van het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet op 
de ondernemingsraden heeft de Tweede Kamer door middel van een amendement van 
D'66-Kamerlid Van Weyenberg bepaald dat het handtekeningenvereiste moet komen te 
verval len 5 . De Kamer wil daarmee een drempel voor kandidaatstell ing voor de OR 
wegnemen 6 . Het amendement benadrukt dat zeggenschap van werknemers van groot 
belang is en de ondernemingsraad daarbij een belangrijk instrument. 

Mede naar aanleiding van de brief van de Stichting van de Arbeid, zijn in de Eerste 
Kamer bij de voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel vragen gesteld bij 
het vervallen van het handtekeningenvereiste 7 . De wet is overeenkomstig het 
amendement gewijzigd en bepaalt dat iedere kiesgerechtigde persoon die in de 
onderneming werkzaam is en geen lid is van een vakbond of die lid is van een vakbond 
die geen lijst met OR-kandidaten heeft ingediend, een kandidatenli jst mag indienen. 

Door het vervallen van het handtekeningenvereiste veranderen de verschillen in de 
eisen voor voordracht van verkiesbare medewerkers via een vakbondsl i jst enerzijds en 
een vri je lijst anderzi jds. Voorheen moesten alle kandidaten - zij het op verschillende 
manieren - draagvlak aantonen, waarbi j men als kandidaat werd voorgedragen door de 
georganiseerde collega's of door de ongeorganiseerde collega's. 
Ook nu geldt voor kandidaatstell ing via vakbondsli jsten dat belangstellenden (kunnen) 
worden voorgedragen door de bond nadat deze heeft overlegd met de leden van de 
betreffende vakbond in de onderneming over de samenstell ing van de kandidatenl i jst . 
Dit overleg is een wettel i jk vereiste en hiermee verwerven vakbondsli jsten hun 
draagvlak. Deze belangstellenden moeten dus draagvlak hebben en voorgedragen 
worden. Zij kunnen niet zichzelf kandideren. 
Medewerkers die zich via een vri je lijst kandidaat willen stellen kunnen zich laten 
voordragen, maar kunnen nu ook zichzelf kandideren en hoeven - anders dan vroeger -
geen handtekeningen op te halen om hun kandidaatstell ing te ondersteunen c.q. 
draagvlak aan te tonen. Een voordeel hiervan is mogel i jk dat iemand zich eenvoudig 
kandidaat kan stel len, zoals beoogd met het amendement. Een risico is dat er geen 
screenende werking meer ingebouwd is voor de situatie dat een kandidaat bijvoorbeeld 
geen achterban heeft of zich enkel kandidaat stelt om andere (part icul iere) redenen dan 
het werkel i jk inhoudeli jk participeren in de OR in het belang van de onderneming 8 . 

Kamerstukken I I 2012/13, 33367, nr. 7 
Met het vervallen van de eis om 30 handtekeningen te verzamelen is iedere werknemer in de 
gelegenheid zichzelf verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsrad zonder hiervoor afhankelijk te 
zijn van een vakbond of 30 handtekeningen, aldus het amendement. 
Brief van de Stichting van de Arbeid van 25 februari 2013 aan de leden van de Eerste Kamer inz. 
Aanpassing Wet op de ondernemingsraden. Kamerstukken I 2012/13, nr. B. 
Dergelijk misbruik van de regeling kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer iemand zich alleen 
kandidaat stelt om ontslagbescherming te krijgen. Op grond van de wet is een dergelijke 
kandidaatstelling niet tegen te gaan. 
Overigens is de ontslagbescherming voor OR-leden beperkt tot ontslag vanwege het OR-werk. Ook 
voor personen die op een kandidatenlijst voor de OR staan (reserve-kandidaten), geldt 
ontslagbescherming, maar een iets lichter ontslagbeschermingsregime dan voor OR-leden. 
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SER 
Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat een OR een vertegenwoordigend orgaan is dat 
is samengesteld op basis van voordracht. Alle kandidaten die conform art. 9 WOR zijn 
voorgedragen en (zonodig) in stemming gebracht, komen in beginsel in aanmerking 
voor een zetel. De OR stelt regels over de verkiezingen in zijn reglement. Via de OR-
verkiezingen wordt bepaald in welke volgorde de kandidaten de zetels bezetten. Bij 
minder of evenveel kandidaten als zetels komt iedere kandidaat in de OR. Wanneer er 
méér kandidaten zijn dan zetels, kan niet iedereen bij aanvang van de zi t t ingstermi jn 
een zetel kr i jgen. De overige kandidaten zijn dan reserve-kandidaten, met recht op een 
zetel die tussenti jds vr i jkomt. 

3. Het belang van draagvlak 

Voor alle kandidaat OR-leden geldt dat het van belang is dat zij draagvlak hebben onder 
hun achterban. Dit vloeit voort uit het systeem van de WOR dat uitgaat van 
medezeggenschap via een vertegenwoordigend orgaan. Bestuurder en OR voeren met 
elkaar overleg om de onderneming goed te laten functioneren in al haar facetten. 
Daarbij vervult de OR een tweeledige taak. Enerzijds vertegenwoordigt hij de 
medewerkers en brengt hij de wensen en meningen van het personeel naar voren ten 
aanzien van de verschillende onderdelen van het ondernemingsbeleid. In sommige 
gevallen treedt hij op als belangenbehartiger. Anderzijds denkt hij mee met de 
ondernemer en fungeert de OR als sparr ingpartner voor de bestuurder bij 
beslui tvorming. De OR dient dus rekening te houden met de belangen van alle 
medewerkers en van de onderneming als geheel. Van een kandidaat OR-lid wordt 
verwacht dat hij deze rol wil vervul len. De medezeggenschap is niet gebaat bij een OR-
lid dat in de OR zit voor alleen zijn eigen particuliere belangen. 

Zoals aangegeven wordt van de OR verwacht dat hij een representatieve 
vertegenwoordiging is en rekening houdt met de belangen van alle medewerkers in de 
onderneming. De OR dient daartoe zoveel mogeli jk een afspiegeling te zijn van alle 
lagen en opvatt ingen van de in de onderneming werkzame personen. De prakt i jk leert 
dat dit niet alti jd eenvoudig te realiseren is. 

Ook de bestuurder is gebaat bij een OR die gedragen wordt door de mensen in de 
organisatie. Over het algemeen zal een dergeli jke OR goed geïnformeerd zijn over wat 
er leeft op de werkvloer. Dit zal doorgaans het overleg bevorderen evenals het 
draagvlak in de organisatie voor de door de bestuurder in overleg met de OR genomen 
besluiten. 

Draagvlak m o e t j e organiseren. Een goed functionerende OR is in het belang van de 
onderneming als geheel. Voor het goed kunnen functioneren van een OR is draagvlak 
belangri jk. Gezien dit gezamenli jke belang zou iedereen in de onderneming zijn best 
moeten doen te bevorderen dat kandidaat OR-leden - en breder, medezeggenschap in 
zijn algemeenheid - in de onderneming draagvlak hebben en dat er ruim voldoende 
vertegenwoordigers zijn die bovendien een goede afspiegeling van het 
personeelsbestand vormen. Hier ligt een taak voor de bestuurder, de OR, de 
samenstellers en kandidaten voor vakbondsli jsten en voor vri je l i jsten, de 
medewerkers. Allen kunnen bijdragen aan de realisatie hiervan en allen hebben er baat 
bi j . 

De wijze waarop kandidaat OR-leden draagvlak realiseren kan het beste op decentraal 
niveau vorm en inhoud gegeven worden. Dat moet niet dwingend in de wet 
voorgeschreven worden. Het is aan individuele ondernemingen, dus aan bestuurder en 
OR in onderling overleg, om voor hen passende oplossingen te zoeken. Wanneer 
bestuurder en OR afspraken maken over het realiseren van draagvlak, kunnen deze 
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worden opgenomen in het eigen OR-reglement. Deze afspraken dienen uiteraard niet in 
str i jd te zijn met het bepaalde in de wet. 
Voor het organiseren van draagvlak zijn allerlei varianten denkbaar, bi jvoorbeeld een 
op schrift uitgesproken steun van collega's of schrifteli jke voordracht door andere 
collega's. Het is vooral belangri jk om naar OR-kandidaten te communiceren dat ze 
draagvlak organiseren. 

4. Doelgerichte actie CBM 

In paragraaf 2 is beschreven dat de huidige wet verschillende eisen stelt aan 
kandidaatstell ing van OR-leden via enerzijds vakbondsli jsten (wel voordrachtsvereiste) 
en anderzijds vr i je lijsten (geen voordrachtsvereiste). Wil men dit verschil opheffen dan 
is daar wetgeving voor nodig. Artikel 9 lid 2 sub b WOR is van dwingend recht en 
bepaalt dat kandidaatstell ing door ongeorganiseerden via een vri je lijst vr i j is van 
formele voordrachtseisen. In die situatie acht de CBM het niet mogeli jk om bijvoorbeeld 
in een OR-reglement of ondernemingsovereenkomst als bedoeld in artikel 32 WOR, 
formele voordrachtseisen te stellen aan ongeorganiseerde kandidaten. Dat zou immers 
in str i jd zijn met de wet, die geen grondslag biedt voor het stellen van formele 
voordrachtseisen aan ongeorganiseerde kandidaten. Om deze reden acht de CBM het 
ook niet opportuun om een modelbepaling hierover op te nemen in het SER 
Voorbeeldreglement ondernemingsraden. De CBM geeft u in overweging dit punt nog 
eens te bezien bij een toekomstige herziening van de WOR op andere gronden. 

In paragraaf 3 heeft de CBM het belang benadrukt dat zij hecht aan feitel i jk draagvlak 
van OR-leden en de redenen daarvoor. Zij acht het van belang dat bij de 
kandidaatstell ing van OR-leden wordt gehandeld in lijn met de hierboven verwoorde 
essentie van de WOR: de OR is de vertegenwoordiging van de in de onderneming 
werkzame personen en houdt rekening met de belangen van alle werknemers en de 
onderneming als geheel. 
De CBM stelt zich daarom voor dat zij via passende middelen naar het 
medezeggenschapsveld zal communiceren over de essentie van draagvlak, het belang 
van het organiseren van draagvlak en verschillende mogeli jkheden daarvoor. Een en 
ander in lijn met het in paragraaf 3 verwoorde, waarbij de huidige wet als een gegeven 
wordt beschouwd. Zij stelt zich voor daarin te concluderen dat het heel belangri jk is dat 
kandidaat OR-leden - en medezeggenschap in zijn algemeenheid - draagvlak realiseren 
en dat het aan de individuele ondernemingen, dus aan bestuurder en OR in onderl ing 
overleg, is om hier vorm en inhoud aan te geven. 

De CBM gaat er vanuit hiermee aan uw verzoek tegemoet gekomen te zi jn. 

Hoogachtend, 

F.BJ. Grapperhaus 
voorzi t ter 
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