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4 opvallende uitspraken uit 2018 
 

1. De verhuizing van de afdeling ZSM van de politie 
Oost-Brabant valt onder het primaat van de politiek 
en is daarom uitgesloten van het adviesrecht van de 
ondernemingsraad. Het primaat blijft onduidelijk. De 
verwachting is dat de Hoge Raad zich er in 2019 over 
uitlaat. Misschien brengt dat licht in de duisternis. 
Meer informatie > 

2. De Raad van Commissarissen moet de WOR naleven. 
Het maken van afspraken over een vertrek van de 
bestuurder valt onder het adviesrecht van de OR. 
Deze uitspraak geeft aan hoeveel invloed een OR kan 
hebben. Zijn enquêteverzoek wordt toegewezen: er 
wordt een onderzoek gestart naar de gang van zaken 
binnen Eneco. Meer informatie >  

3. Alle bezwaren van de OR moeten in beginsel in zijn 
advies staan, aldus de Hoge Raad. De 
Ondernemingskamer toetst marginaal. Dat betekent 
veel vrijheid voor de bestuurder. Meer informatie > 

4. De ondernemer moet ruimhartig met 
informatieverzoeken van de OR omgaan, aldus de 
Ondernemingskamer. Meer informatie over het 
informatierecht > > 

 

Veranderingen per 1 jan 2019 
 
- Beloning als onderwerp van gesprek voor de 

OR. De WOR is gewijzigd. Meer informatie > 
- Werknemers moeten over het totaal aantal 

gewerkte uren minstens het minimumloon 
ontvangen. Compensatie van overuren in 
vrije tijd is sinds 1 januari in principe alleen 
nog mogelijk als dat in de cao is geregeld. 
Let op het eventuele instemmingsrecht. 

2018 was het jaar van.. 
 
- Privacy. De AVG is in mei 2018 in werking 

getreden. Met aandachtspunten voor de OR. 
Meer informatie > 

- Voorbereiding op de Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Deze is in 
volle gang en zet door in 2019. Wat betekent 
dit voor de OR?  Meer informatie >  
 

 

Wij wensen u een 
uitblinkend 2019! 
 
Uitbreiding van het team 
Ons team is uitgebreid met twee 
nieuwe collega’s . Wij heten 
Christianne Quax en Dennis Schwartz 
van harte welkom! 
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