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Voorwoord

Dit boek vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onder-
werp heeft. Het collectief arbeidsrecht wordt omschreven als geheel van rechtsregels
dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve
onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze on-
derhandelingen en het collectieve actierecht. Steeds vaker wordt het medezeggen-
schapsrecht hieraan toegevoegd. Bij medezeggenschap gaat het om de verschillende
manierenwaaropwerknemers invloed kunnen uitoefenen op (beleids)beslissingen
die in de onderneming of instelling waarin zij werkzaam zijn worden genomen.
Overigens bestaan er naast medezeggenschap voor en door werknemers ook andere
soorten vanmedezeggenschap. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de inspraak
van pensioengerechtigden bij de pensioenfondsen doormiddel van een deelnemers-
raad en de cliëntenraad die bij zorginstellingen verplicht is. Deze vormen van
medezeggenschap blijven verder buiten de bespreking van dit boek.

Medezeggenschap kan zich in verschillende vormen voordoen, namelijk in de vorm
van medeweten, meepraten en meebeslissen. Het meebeslissen is de meest directe
vorm van medezeggenschap. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen
directe en indirecte medezeggenschap. Bij directe medezeggenschap worden de
betrokken werknemers geraadpleegd. De meest voorkomende vorm is echter de
indirecte medezeggenschap van werknemers. Deze vorm van medezeggenschap is
begonnen met de belangenbehartiging door de werknemersorganisaties met als
oogmerk om collectieve arbeidsovereenkomsten met een regeling van de arbeids-
voorwaarden tot stand te brengen. In afzonderlijke ondernemingen werden
medezeggenschapsorganen als vertegenwoordigers van het personeel ingesteld
vaak met het oogmerk om de werknemersorganisaties buiten de deur te houden.
Reden waarom die organisaties niet veel ophadden met deze vorm van medezeg-
genschap. Maar het erkennen van de werknemersorganisatie als onderhandelings-
partner over arbeidsvoorwaarden brengt daarin langzaammaar zeker verandering.
Uiteindelijk komt er een wettelijke regeling van de ondernemingsraden tot stand,
waarbij dit medezeggenschapsorgaan een steeds toenemend aantal bevoegdheden
krijgt waaronder een advies- en een instemmingsrecht voor door de ondernemer
voorgenomen besluiten op respectievelijk economische en organisatorische aange-
legenheden en sociale aangelegenheden. De positie van de werknemersorganisatie
waar het gaat om de onderhandelingen over (primaire) arbeidsvoorwaarden blijft
onaangetast, zij het dat decentralisatietendensen sinds de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw een verdere toenadering tot de ondernemingsraad en de mogelijkheid
om over (secundaire en tertiaire) arbeidsvoorwaardenmee te pratenmogelijk heeft
gemaakt.

23



In dit boek wordt na een inleidend historisch hoofdstuk de Wet op de onderne-
mingsraden in vijftien hoofdstukken behandeld. Er is gekozen voor een onderwerps-
gewijze benadering, zoals de instelling, de samenstelling en de verkiezing van de
medezeggenschapsorganen, maar ook de werkwijze van de medezeggenschaps-
organen en de faciliteiten en voorzieningen die zij hebben gekregen om hun taken
naar behoren uit te voeren, het overleg dat met de ondernemer wordt gevoerd en
natuurlijk de verschillende rechten die demedezeggenschapsorganen hebben, zoals
het informatierecht, het advies- en instemmingsrecht. Ook de mogelijkheden om
de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen uit te breiden en de rechtspo-
sitie van de leden van demedezeggenschapsorganen komen aan de orde. Als laatste
worden de verschillende procesrechtelijke aspecten behandeld. Voor de eerste
vijftien hoofdstukken is Harry van Drongelen de penvoerder geweest, terwijl Steven
Jellinghaus het laatste, zestiende hoofdstuk voor zijn rekening heeft genomen.

Bij het tot stand brengen van dit boek is veel aandacht geschonken aan de parle-
mentaire stukken, de literatuur en de rechtspraak. Om de toegankelijkheid van
het boek te vergroten is gebruikgemaakt van een fijnmazige hoofdstukindeling,
zodat een bepaald onderwerp snel terug is te vinden. Ook is ervoor gezorgd dat de
leesbaarheid optimaal is. Sprengers heeft naar aanleiding van het feit dat hij 25
jaar werkzaam is als advocaat op het terrein van de medezeggenschap, gezegd dat
medezeggenschap ‘een wagen [is] met steeds andere vrachten’. Hij doelt daarbij op
het gegeven dat de Nederlandse wetgeving een compromis is, het resultaat van
onderhandelingen tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen. Dit leidt
tot regels en wetten en wijzigingen daarin die verschillend worden uitgelegd. Een
werkgever kijkt anders naar demogelijkheden van deWet op de ondernemingsraden
dan de werknemer die in een ondernemingsraad zit. De rechtspraak moet het
verschil tussen de bedoeling en de uitwerking aan het licht brengen en gladstrijken.
Dat verschil tussen bedoeling en interpretatie van wetteksten is ook het strijdperk
van de medezeggenschap.1 Dit boek is u in dat kader behulpzaam als naslagwerk
voor de praktijk.
Rest nog de opmerking dat daar waar wordt verwezen naar een artikel, een artikel
van deWet op de ondernemingsraden wordt bedoeld, tenzij anders is aangegeven.

Tot slot willen de auteurs hun dank uitspreken aan mevrouw Helmi Veenman van
de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de
documentaire ondersteuning, aan mevrouw Ellis Schoonings voor de secretariële
ondersteuning en aan Laurence van Drongelen voor hetmaken van de verschillende
schema’s.

Suggesties voor verbetering, aanpassing, aanvulling en dergelijke om de bruikbaar-
heid van dit boek nog verder te verbeteren, zijn altijd welkom.

Bij de vierde druk
Na het verschijnen van de derde druk van dit boek is de Wet op de ondernemings-
raden gewijzigd. Zo is de wet gewijzigd in verband met het eigenrisicodragen
waarvan in deWfsv sprake is en in verbandmet de bevoegdheden van de onderne-

Zie J. Jansen, OR Informatie 2009-11, p. 10-11.1.
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mingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen. Ook het wetsvoorstel over de
bespreking van de beloning van topbestuurders in de overlegvergadering is verwerkt,
hoewel de parlementaire behandeling ervan in de Eerste Kamer nog niet is afgerond.
Wij gaan ervan uit dat dit wetsvoorstel wel de status van wet zal krijgen en in
werking zal treden.
Medezeggenschap is een onderwerp dat leeft als de rechtspraak en literatuur die
over dit onderwerp verschijnen in ogenschouw worden genomen. Deze zijn (zo
veel mogelijk) verwerkt in deze nieuwe druk.

Zoetermeer/Tilburg, februari 2018

Harry van Drongelen
Steven Jellinghaus
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