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Nationaal OR congres 10 maart Amersfoort Leerklooster

Programma

Wat wijzigt er 
in de WOR

Welke acties 
moet je 

ondernemen?

Relevante 
wijzigingen in 

2022
Be prepared!

▪ Twee grote wijzigingen:

▪ 1) wijzigingen termijnen voor alle werknemers

▪ 2) wijzigingen voor uitzendkrachten in het bijzonder

Wat wijzigde er in de WOR per 1 januari jl.?

▪Achtergrond is versterking van de medezeggenschap in 
Nederland.

▪ Tendensen arbeidsmarkt

▪ Lage participatie flex-krachten

▪Hoe hoger aantal flex-krachten des te kleiner de kans op een 
OR

Wat wijzigde er in de WOR per 1 januari jl.?

▪De wettelijke termijnen voor het actief kiesrecht en het passief 
kiesrecht worden gelijk en ingekort. 

▪Actief kiesrecht = kiezen voor de OR

▪Passief kiesrecht = verkozen worden voor de OR

▪De termijn voor actief kiesrecht was ten minste 6 maanden in 
dienst van de werkgever en voor passief kiesrecht was dit ten 
minste 12 maanden in dienst van de werkgever. 

Wat wijzigde er in de WOR per 1 januari jl.?

▪ In de nieuwe wet is dit voor beiden 3 maanden in dienst van de 
werkgever. Hiermee is artikel 6 lid 2 en 3 WOR gewijzigd. 

▪De mogelijkheid om via het OR-reglement de termijnen te 
verlengen of verkorten blijft bestaan (artikel 6 lid 4)

Wat wijzigde er in de WOR per 1 januari jl.?
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▪ Let wel op bij nog verdere verkorting termijnen: Als hun contract 
afloopt en niet verlengd wordt, dan eindigt hun lidmaatschap 
van de OR of PVT. 

▪Er ontstaat dan een tussentijdse vacature. En hoe je daar mee 
omgaat, dat staat  bij voorkeur in het OR-reglement.

Wat wijzigde er in de WOR per 1 januari jl.?

▪ Tot 1 januari 2022 bouwden uitzendkrachten 
medezeggenschapsrechten pas op vanaf het moment dat ze 24 
maanden in de onderneming werkzaam zijn. 

▪Deze periode is nu verkort tot 15 maanden. 

▪Uitzendkracht: na vijftien maanden als ‘een in de onderneming 
werkzaam persoon’ moet worden gezien en 

▪ drie maanden daarna zowel actief (stemmen) als passief 
(kandidaat stellen) kiesrecht. 

Wat wijzigde er in de WOR per 1 januari jl.?

▪Deze termijn komt overeen met de 78 weken (=18 maanden) 
waarin op dit moment maximaal van het uitzendbeding gebruik 
gemaakt kan worden op basis van de afspraken in beide 
uitzend-cao’s

▪Daarnaast hebben ze en houden ze hun 
medezeggenschapsrechten bij het uitzendbureau. 

▪Het kan in de praktijk voorkomen dat uitzendkrachten OR-lid 
zijn in twee ondernemingen.

▪De uitzendkracht moet (op grond van artikel 690, titel 7.10 van 
het Burgerlijk Wetboek) formeel gewerkt hebben in het kader 
van de werkzaamheden van de onderneming. 

▪Dat is voer voor discussie en arbitrair.

▪Order picker wel, maar een schoonmaker niet?

Wat wijzigt er bij verkiezingen?
Situatie vanaf 1-1-

2020 tot 1-1-2022
Vanaf 1-1-2022

Actief kiesrecht (mag zich 

kandidaatstellen voor de OR)
12 maanden 3 maanden*

Passief kiesrecht (mag stemmen op 

kandidaten)
6 maanden 3 maanden

Termijn dat flexwerkers (o.a. 

uitzendkrachten) worden gezien als 

'in de onderneming werkzame 

personen'.

24 maanden 15 maanden + 3 maanden*

▪Ook de regels voor de samenstelling van vaste OR-commissies 
worden versoepeld. 

▪Nu moeten die commissies voor de meerderheid uit OR-leden 
bestaan, maar die bepaling wordt losgelaten. 

▪Door deze wijziging kunnen straks meer deskundige 
werknemers die niet in de OR zitten wel in de commissie 
plaatsnemen en zo de ondernemingsraad ondersteunen in zijn 
taken. 
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▪Er is echter wel een nadeel: een commissie met een 
minderheid aan OR-leden heeft geen advies- en 
instemmingsrecht, dat blijft in die gevallen voorbehouden aan 
de OR zelf. 

▪Bestaat de commissie voor meer dan de helft uit OR-leden, dan 
kan de OR de advies- en instemmingsbevoegdheden nog wel 
aan de commissie overdragen.

▪Aanpassing OR reglement 

▪Aanpassen voor de mogelijkheden van kandidaatstelling en 
stemmen

▪ a. Check de medewerkerslijst van in de onderneming werkzame 
personen (verkiesbare- en kiesgerechtigde medewerkers)

▪ b. Bespreek in welke mate uitzendkrachten kiesrechten dienen 
te krijgen op basis van je reglement.

Wat moet je als OR nu ondernemen?

▪Check dus met regelmaat de lijst met verkiesbare & 
kiesgerechtigde medewerkers

▪Per 1 januari 2022 kan voor zowel kandidaatstelling als OR-
verkiezingen één en dezelfde lijst met medewerkers worden 
aangehouden. Immers, alle termijnen zijn nu gelijk!

▪ In beide gevallen 3 maanden in dienst op het moment van de 
geplande OR-verkiezing (datum aanvang verkiezing).

Wat moet je als OR dus doen?

▪ Belangrijk is ook om ervoor te zorgen dat de wijziging van het or-
reglement in ieder geval plaatsvindt voor de eerstvolgende or-
verkiezingen. De nieuwe termijnen gelden dan voor die or-
verkiezingen.

▪ Bestuurder moet ook tevoren in gelegenheid worden gesteld  zijn 
zegje te kunnen doen over het gewijzigde or-reglement voordat het 
wordt vastgesteld.

▪ Wat te doen als de OR-verkiezingen al op korte termijn er zijn of de 
OR al begonnen is met de organisatie? 

Wat moet je als OR nu ondernemen?

▪Check op aantal 'in de onderneming werkzame personen'

▪Doordat uitzendkrachten eerder meetellen als 'in de 
onderneming werkzame personen', is het aantal medewerkers 
in de onderneming nu formeel mogelijk groter dan voorheen. Dit 
kan gevolgen hebben voor:

▪ • het (totaal) aantal OR-leden

▪ • de zetelverdeling (bij kiesgroepen)

Wat moet je als OR dus doen?

▪ • Zeer belangrijk!

▪De instellingsgrens voor een OR (een OR is verplicht voor 
ondernemingen met 50 of meer werkzame personen) wordt nu 
veel eerder en sneller bereikt. 

▪Veel uitzendkrachten verlieten voorheen vaak binnen 24 
maanden weer de organisatie en telden dus nooit mee.

▪Nu is dat veel minder het geval

▪ Let vooral op bij reorganisaties!

Wat moet je als OR dus doen?
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▪Omzetting van de Richtlijn Transparante arbeidsvoorwaarden 
per uiterlijk 1 augustus 2022

▪Studiekostenbeding niet meer voor verplichte opleidingen

▪Rechtvaardiging vereist voor verbod op nevenwerkzaamheden

▪Denk daarbij aan: redenen van gezondheid en veiligheid, de 
bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het 
vermijden van belangenconflicten (werken bij een concurrent), 
of dreigende schending van de Arbeidstijdenwet

Wat zit er nog meer in de pijplijn?

▪ Dit gaat ook gelden voor nu, dus vóór 1 augustus 2022, al 
bestaande studiekostenbedingen. De afspraak tot verhaal of 
verrekening van kosten voor dat soort verplichte opleidingen is 
straks nietig, ongeldig dus.

▪ Nu het om beleidswijzigingen gaat kunnen ook ondernemingsraden 
de gevolgen van dit wetsvoorstel gaan ondervinden. 

▪ Het wetsvoorstel kent onder andere gevolgen voor het ontslag- en 
aannamebeleid van werkgevers. 

▪ Maar ook het scholingsbeleid, de werkroosters en 
nevenwerkzaamheden komen aan bod in het wetsvoorstel.

Wat zit er nog meer in de pijplijn?

▪Alle pensioenregelingen moeten tussen 2023 en 2027 worden 
omgezet in een premieovereenkomst met een 
leeftijdsonafhankelijke, vlakke premie. 

▪Uiterlijk op 1 januari 2025 moet overeenstemming zijn bereikt 
over de nieuwe pensioenregeling en moet een transitieplan zijn 
afgerond. 

▪Het transitieplan bevat verplichte onderdelen, waaronder het 
type premieovereenkomst en een compensatieregeling.

Be prepared

▪ Let op: werkgevers, maar ook werknemers kunnen er al belang 
bij hebben om bepaalde wijzigingen voorafgaand in 2022 in te 
zetten!

▪ Zorg dat je als OR voor 1 januari 2023 echt volledig op de 
hoogte al bent van wat er komen gaat.

Be prepared

Vragen?

Contactpersoon Team Medezeggenschap Holla

Mr. drs. Ralph Jan van der Ham

Advocaat Medezeggenschap

r.vanderham@holla.nl

06-2258 8686
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