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POLITIEK PRIMAAT & OR

Programma

1. Juridisch kader

2. Ontwikkeling in de rechtspraak

3. Beïnvloedingsmogelijkheden

4. Petitie

POLITIEK PRIMAAT & OR

“Ondanks het politiek primaat betrekt onze bestuurder de OR tijdig bij de
besluitvorming en kan de OR voldoende invloed uitoefenen op de
besluitvorming.”

EENS?

ONEENS?

Stelling

POLITIEK PRIMAAT & OR

➢ Invoering van de WOR voor de overheidssector: 1995

➢ Artikel 46d sub b WOR: ‘Primaat van de politiek’

➢ Doel van het primaat van de politiek: bescherming politieke besluitvorming

“Ambtenaren behorend tot de uitvoerende macht dienen geen of in elk geval niet méér 
bevoegdheden te hebben dan andere burgers die eveneens door die besluitvorming kunnen 
worden geraakt.” 

“Het moet aan de politieke organen zelf worden overgelaten om bij het nemen van een 
besluit verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en om het resultaat van die 
belangenafweging te bepalen. In dat kader is een rechterlijke toets onwenselijk.”

➢ Reikwijdte politiek primaat: de Hoge Raad heeft zich maar liefst 9 keer uitgelaten over het 
primaat van de politiek; er is geen bepaling in de WOR waarover de Hoge Raad zo vaak heeft 
moeten oordelen!

Inleiding

POLITIEK PRIMAAT & OR

De kern van het politiek primaat: 

➢ Kern van het politiek primaat is dat het moet gaan om publiekrechtelijke taken. Dat zijn
taken, die bij of krachtens een wettelijk voorschrift aan een ondernemer worden
opgedragen. Het moet dus gaan om specifieke tot de overheidstaak gerekende
werkzaamheden.

Geen recht op overleg (krachtens artikel 23 lid 2 WOR) over:

➢ de publiekrechtelijke vaststelling van publiekrechtelijke taken; 

➢ het beleid ter zake van die publiekrechtelijke taken;

➢ de uitvoering van die publiekrechtelijke taken.

Gevolg: 

➢ Geen adviesrecht/instemmingsrecht (artikel 25/27 WOR).

Tenzij:

➢ het de gevolgen daarvan voor de in de onderneming werkzame personen betreft.

1. Juridisch kader

POLITIEK PRIMAAT & OR

➢ Stap 1: Wie heeft het besluit genomen?

• Democratisch gelegitimeerd orgaan? Bijvoorbeeld: College van B&W

• Gemandateerd orgaan? Bijvoorbeeld: Gemeentesecretaris 

➢ Stap 2: Betreft het een aangelegenheid die betrekking heeft op een publiekrechtelijke taak (of het 
beleid of de uitvoering daarvan)?

• Vastgelegd in materiële wetgeving? Bijvoorbeeld: De Gemeentewet

• Genomen in politieke context? Worden er politieke afwegingen gemaakt?

➢ Stap 3: Belangrijk is om te bepalen of het besluit personele gevolgen heeft die vallen onder het politiek 
primaat of niet.

• Is er sprake van inherente personele gevolgen of staan de personele gevolgen centraal? 

De hoofdregel luidt: Alleen als het besluit strekt tot het regelen van de personele gevolgen, moet 
dit eerst aan de OR worden voorgelegd!

1. Juridisch kader: wel of geen politiek primaat?
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POLITIEK PRIMAAT & OR

Geruime tijd was de lijn in de rechtspraak van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad 
tegenovergesteld!

Voorbeelden:

2. Ontwikkelingen in de rechtspraak

Zaak Oordeel Ondernemingskamer Oordeel Hoge Raad
Haagse grenscorrectie,

ECLI:NL:HR:2000:AA4735

En 

Fusie waterschappen,

ECLI:NL:HR:2000:AA4734

Adviesrecht OR:

– besluit heeft gevolgen voor 

personeel

Geen adviesrecht OR:

– het gaat om inherente

personele gevolgen, besluit

strekt niet tot regelen

personele gevolgen

Rijksrecherche,

ECLI:NL:HR:2002:AD9856

Adviesrecht OR:

– coördinatiecommissie heeft

personele gevolgen

– uitvoerende macht: besluit

democratisch gecontroleerd

orgaan valt niet onder

primaat

Geen adviesrecht OR:

– met betrekking tot publiek

rechtelijke taak: ook besluit

democratisch gecontroleerd

orgaan valt onder bereik

primaat. (Mede)wetgevende 

bevoegdheid niet vereist.

Privatisering tbs-kliniek,

ECLI:NL:HR:2007:AZ1647

Adviesrecht OR:

– privatiseringsbesluit impliceert dat 

ambtenaren werknemer worden

Geen adviesrecht OR:

– besluit regelt nog niet expliciet de 

personele gevolgen

POLITIEK PRIMAAT & OR

Mirandabad

2. Ontwikkelingen in de rechtspraak

POLITIEK PRIMAAT & OR

Feiten:

➢ Besluit Stadsdeel Zuid om het zwembad De Mirandabad te renoveren.

➢ Investering van 4 miljoen.

Oordeel Ondernemingskamer:

➢ Het renovatiebesluit vergt geen politieke afweging van de voor- en nadelen ervan.
In de visie van de Ondernemingskamer maakte het feit dat het besluit tevens
betrekking had op een verdeling van de financiële middelen geen verschil.

➢ Een andere opvatting zou ertoe leiden dat de medezeggenschap bij de overheid
onevenredig wordt beperkt.

2. Ontwikkelingen in de rechtspraak

POLITIEK PRIMAAT & OR

Hoge Raad, 8 november 2013, ECLI:NL:HR:20213:1139

Ruime uitleg ‘politiek primaat’ ex artikel 46d sub b WOR. 

“Omstandigheid dat Stadsdeel Zuid bij uitsluiting bevoegd is tot vaststelling begroting,
maakt kredietaanvraag tot renovatie De Mirandabad een ‘besluit van een
democratisch gecontroleerd overheidsorgaan’ dat zich onttrekt aan de toetsing van de
WOR. Een dergelijk besluit is onmiskenbaar van dien aard dat het een politieke
afweging vergt van de daaraan verbonden voor- en nadelen.”

Constatering: Voor vrijwel alle (voorgenomen) besluiten die men aantreft in artikel 25 
lid 1 WOR geldt dat financiële middelen een rol van betekenis spelen. 

2. Ontwikkelingen in de rechtspraak

POLITIEK PRIMAAT & OR

Primaat van de politiek vandaag de dag:

➢ Besluiten van democratisch gecontroleerde organen en besluiten in een
politieke context genomen, vallen onder het primaat van de politiek.

➢ De uitzondering ten aanzien van de personele gevolgen is aan de orde wanneer het
besluit dat in de procedure centraal staat ook strekt tot het regelen van die
personele gevolgen.

➢ De rechter heeft niet de bevoegdheid om besluiten van democratisch
gecontroleerde overheidsorganen te toetsen.

➢ Indien aan de OR een bovenwettelijk adviesrecht wordt toegekend, moet de
ondernemer dit advies wel inwinnen, maar brengt dit niet mee dat OR ook een
beroepsrecht heeft.

2. Ontwikkelingen in de rechtspraak

POLITIEK PRIMAAT & OR

Feiten:

College van B&W Alphen besluit:

➢ Nieuwe structuur van het directieteam: vier directeuren gaan samen het 
directieteam (DT) vormen, dat is gericht op integrale concernsturing. De functie 
van ‘manager dienstverlening’ zal vervallen. 

➢ Wezenlijke wijziging in taken en verantwoordelijkheden teamleiders?

➢ OR heeft ongeclausuleerde adviesaanvraag ontvangen;

➢ OR heeft negatief geadviseerd.

2. Ontwikkelingen in de rechtspraak
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POLITIEK PRIMAAT & OR

OK Hof Amsterdam, 25 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:787)

➢ Op grond van de Gemeentewet is het College bevoegd regels vast te stellen over 
de ambtelijke organisatie; 

➢ De wijze waarop de ambtelijke organisatie is ingericht en vormgegeven en daaraan 
leiding wordt gegeven is van wezenlijk belang voor de mate waarin het College zijn 
beleidsdoelstellingen kan realiseren;

➢ Het College moet zich met de structuurwijziging bemoeien, want inrichting 
ambtelijke top vergt politieke afweging van de daaraan verbonden voor- en 
nadelen;

➢ Gemeentesecretaris is door College gemandateerd om besluit te nemen;

➢ Dat OR is gevraagd ongeclausuleerd te adviseren betekent niet dat OR ook een 
beroepsrecht toekomt.

2. Ontwikkelingen in de rechtspraak

POLITIEK PRIMAAT & OR

“Het primaat van de politiek is overbodig en moet worden afgeschaft.”

EENS?

ONEENS?

Stelling

POLITIEK PRIMAAT & OR

Argumenten voor betrekken OR: 

1. Kwaliteit besluitvorming

➢ Voor het goed functioneren van de overheid is het van groot belang dat de
besluitvorming niet enkel gebaseerd is op politieke aspiraties, maar ook op
organisatorische haalbaarheid.

➢ De OR kan met zijn kennis van de organisatie (uitvoerings)problemen tijdig
signaleren.

➢ Uiteindelijk is het aan de politiek om tot besluitvorming over te gaan, na afweging
van alle betrokken belangen. De beleidsvrijheid is daarbij groot. De zorgvuldigheid
en de inhoud van de besluitvorming kan door de OR te betrekken wel worden
verbeterd.

3. Beïnvloedingsmogelijkheden

POLITIEK PRIMAAT & OR

Argumenten voor betrekken OR: 

2. Kwalitatief goede medezeggenschap en vergroten draagvlak achterban

➢ Ondanks het politiek primaat kan de bestuurder de OR in een vroeg stadium bij de 
besluitvorming betrekken, zodat de OR voldoende invloed kan uitoefenen op de 
besluitvorming. Goede medezeggenschap → goede besluitvorming!

➢ Het betrekken van de OR kan het draagvlak onder de achterban vergroten. Bij de 
uitvoering van besluiten is dat noodzakelijk! 

3. Beïnvloedingsmogelijkheden

POLITIEK PRIMAAT & OR

Argumenten voor betrekken OR: 

3. Goed werkgeverschap

➢ Het is van belang dat de overheid zijn voorbeeldfunctie op correcte wijze vertolkt
en zich als een goed werkgever gedraagt.

➢ De Nederlandse overheid heeft honderdduizenden ambtenaren in dienst en is
daarmee de grootste werkgever van Nederland.

➢ Neem de belangen van de achterban serieus!

➢ Artikel 46d sub b WOR wordt zo restrictief uitgelegd dat de invloed op de
personele gevolgen (zeer) beperkt is. De hoofdbesluiten zijn immers al genomen.

3. Beïnvloedingsmogelijkheden 

POLITIEK PRIMAAT & OR

Doel: Betrokkenheid aan de voorkant van de besluitvorming 

Beïnvloedingsmogelijkheden van een pro-actieve OR:

➢ Breng in kaart welke partijen bij de besluitvorming betrokken zijn;

➢ Breng in kaart welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij deze 
partijen thuis horen;

➢ Bepaal de momenten waarop invloed kan worden uitgeoefend;

➢ Bepaal de doelen/prioriteiten van de OR;

➢ Zorg voor draagvlak bij de achterban.

➢ Beïnvloedingsinstrumenten inzetten?

3. Beïnvloedingsmogelijkheden –pro-actieve rol!
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POLITIEK PRIMAAT & OR

Bepaal welke instrumenten kunnen worden ingezet om invloed uit te 
kunnen oefenen, zoals:

➢ Actie met de achterban;

➢ Spreekrecht bij bijv. gemeenteraad /PS;

➢ Ongevraagd advies geven;

➢ Inschakelen vakorganisaties;

➢ Benaderen politiek;

➢ Benaderen pers.

3. Beïnvloedingsmogelijkheden 

POLITIEK PRIMAAT & OR

Petitie: Initiatief - Vakbonden en OR’en
Aan minister SZW aangeboden in maart 2021

Kern: Houd het primaat van de politiek beperkt

Doel: De minister ertoe bewegen de WOR aan te passen, zodat de rechten 
van OR’en in de publieke sector meer in lijn komen met die van 
OR’en in de private sector.

Status: Op 7 november 2021 is de petitie aangeboden aan de Vaste 
Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het is nu afwachten wat de reactie vanuit de politiek gaat zijn op de 
ingediende petitie. Wordt vervolgd.

4. Petitie

POLITIEK PRIMAAT & OR

“Het politiek primaat dient niet volledig te worden afgeschaft, maar
aanpassing is wel gewenst.”

EENS?

ONEENS?

Stelling

POLITIEK PRIMAAT & OR

Vragen?

POLITIEK PRIMAAT & OR
Contact
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