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Vraag zelf toestemming 

voor e-mailadressen 

Eigentijdse verkiezingen 
Wie is kiesgerechtigd, wie verkiesbaar?

ten worden ingekort naar bijvoorbeeld 
zes maanden.  
Het tegenovergestelde is ook mogelijk. 
De ondernemingsraad en de bestuurder 
kunnen afspreken dat bepaalde groepen 
niet langer aangemerkt worden als ‘in de 
onderneming werkzame personen’. Deze 
afspraak tussen or en bestuurder moet 
wel bevorderlijk zijn voor een goede toe-
passing van de WOR. 

2. De ondernemingsraad kan in zijn regle-
ment andere diensttijdeisen opnemen 
voor het actief en passief kiesrecht. Als 
dat bevorderlijk is voor een goede toepas-
sing van de WOR, kan de or bijvoorbeeld 
regelen dat medewerkers maar drie maan-
den in de onderneming hoeven te werken 
om als or-lid te kunnen worden gekozen.

Digitalisering en privacy
Steeds meer ondernemingsraden houden de 
verkiezingen digitaal, al dan niet via inter-
net, e-mail of een app. Handig, snel en effi-
ciënt. Hier komen echter wel privacy-vragen 
bij kijken. Bijvoorbeeld: mag de werkgever 
de e-mailadressen van werknemers voor de 
verkiezingen verstrekken aan de or? 
Persoonsgegevens zoals een e-mailadres mo-
gen alleen worden verwerkt voor uitdrukke-
lijk omschreven en gerechtvaardigde doel-

einden (Art 8 Wbp). Persoonsgegevens 
mogen niet worden verwerkt op een manier 
die onverenigbaar is met de eigenlijke doe-
len. Ze mogen dus wél worden gebruikt 
voor andere doelen dan waarvoor ze zijn 
verzameld; als dit andere doel maar verenig-
baar is met het oorspronkelijke. Zo mogen 
adresgegevens, opgeslagen door de salaris-
administratie, worden gebruikt om werkne-
mers een nieuwe gedragscode toe te sturen. 
Maar de werkgever mag deze gegevens niet 
doorspelen aan een zorgverzekeraar.
Meestal kreeg de werkgever de e-mailadres-
sen van zijn werknemers voor het uitvoeren 
van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld 
om een digitale loonstrook te versturen. 

A l beoogt de wetgever iets anders, 
toch komen korte, flexibele dienst-
verbanden in de praktijk veel voor. 

Er is veel vraag naar (en aanbod van) 
zzp’ers. Deze ontwikkelingen werken door 
op de werkvloer, in het werk van de onder-
nemingsraad én in de ondernemingsraads-
verkiezingen. Hoe vindt de or hierin zijn 
weg binnen de grenzen van de WOR?

Flexibiliteit
Volgens de arbeidsrechtelijke wetgeving 
mag een werknemer drie contracten voor 
bepaalde tijd hebben, gedurende in totaal 
24 maanden. Het vierde contract, of na 24 
maanden, betekent een contract voor onbe-
paalde tijd. 
Maar in de praktijk zien we vaak dat con-
tracten niet worden verlengd na deze 24 
maanden. Ook groeit de inlening van werk-
nemers via uitzendbureaus en payrollonder-
nemingen. Kortom, veelal korte contracten, 
al dan niet via een derde partij.
Een ondernemingsraad wordt hier ook mee 
geconfronteerd. Want wie is kiesgerechtigd, 
en wie is verkiesbaar voor de or? Kiesgerech-
tigd zijn de ‘personen die gedurende min-
stens zes maanden in de onderneming 
werkzaam zijn geweest’ (Artikel 6 lid 2 
WOR). Verkiesbaar zijn de ‘personen die ge-
durende ten minste een jaar in de onderne-
ming werkzaam zijn geweest’ (Art. 6 lid 3).

‘In de onderneming werkzame personen’ zijn:
• 1. zij die in de onderneming werken op 

basis van een aanstelling of arbeidsover-
eenkomst met de ondernemer. Degenen 
die in meer dan een onderneming van de-
zelfde ondernemer werken, worden ge-
acht uitsluitend in dienst te zijn in de  
onderneming van waaruit hun werk-
zaamheden worden geleid (Art. 1 lid 2); 

• 2. uitgeleende medewerkers die een aan-
stelling of arbeidsovereenkomst hebben 
met de ondernemer maar elders werken;

• 3. uitzendkrachten in dienst van een uit-
zendonderneming die tenminste twee 
jaar werken in de onderneming (ingeleen-
de medewerkers, Art. 1 lid 3).  
In november 2016 heeft de Hoge Raad 
geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst 
met een payrollonderneming aangemerkt 
kan worden als een uitzendovereenkomst. 
Bij de or-verkiezingen moet daarom ook 
rekening worden gehouden met de colle-
ga’s in dienst van een payrollonderne-
ming die tenminste twee jaar in de onder-
neming werken.

Mogelijkheden voor maatwerk
Beoordeel hoe de WOR het beste toegepast 
kan worden in de organisatie. De WOR 
biedt namelijk mogelijkheden voor maat-
werk. 

1. De or kan samen met de bestuurder het 
begrip ‘in de onderneming werkzame per-
sonen’ oprekken of juist beperken (Art. 6 
lid 4). Ondernemingsraad en bestuurder 
kunnen groepen van personen die regel-
matig in de onderneming werken, maar 
geen arbeidsovereenkomst of aanstelling 
met de ondernemer hebben, aanmerken 
als ‘in de onderneming werkzame perso-
nen’. Denk aan zzp’ers.Ook kan de werk-
tijd-eis van twee jaar voor uitzendkrach-

Tip
Wil de or er zeker zijn van ‘privacy-proof’ 
verkiezingen? Vraag dan zelf de e-mailadres-
sen aan collega’s en vraag meteen toestem-
ming om deze te gebruiken voor de verkie-
zingen. 

Or-verkiezingen

Het or-verkiezingsjaar 2017 valt in een tijd gekenmerkt door  
digitalisering. Dag en nacht staan we met elkaar in verbinding. 

Alles moet snel en flexibel. Zo ook in het arbeidsrecht.  
Is de (W)OR daar wel op berekend?

Door Lieke van den Eijnden en Karen Maessen
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Eigentijdse or-verkiezingen? Het kan.

tijdspad en eigen termijnen in zijn regle-
ment opnemen. Zo kunnen de or-verkiezin-
gen snel worden georganiseerd.
Bij or-verkiezingen kun je rekening houden 
met flexibele arbeidskrachten. Or-verkiezin-
gen kunnen dus eigentijds, digitaal en snel 
worden uitgevoerd. Toch wordt vaak het 
SER-voorbeeldreglement overgenomen, 
zonder erbij stil te staan hoe de medezeg-
genschap in de organisatie het best tot zijn 
komt. Time for change?

Mr. Lieke van den Eijnden en mr. Karen 
Maessen zijn advocaten bij De Voort 
Advocaten|Mediators

is dit verenigbaar. Beide doelen dienen de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bo-
vendien gaat het (slechts) om een e-mail-
adres; de inbreuk op de persoonlijke levens-
sfeer van de werknemers is beperkt.

Snelheid: volg je eigen tijdpad
Ook snelheid speelt een rol. Ondernemings-
raden kijken soms verbaasd op dat de WOR 
niets voorschrijft over het tijdspad en de 
termijnen van de verkiezingen. Vaak wordt 
het voorbeeldreglement van de SER ge-
bruikt. Daarin staat bijvoorbeeld een tijd-
schema van tenminste dertien weken voor 
or-verkiezingen. Maar de or mag een eigen 

Strookt dit met het oorspronkelijke doel 
om deze emailadressen voor de or-verkiezin-
gen te gebruiken? De wet of jurisprudentie 
geeft hier geen antwoord op. Onzes inziens 

Let op! Het is cruciaal dat de ondernemings-
raad zijn verkiezingsreglement opvolgt. Zelfs 
een kleine schending van het eigen regle-
ment kan hem duur komen te staan. 
Als het tot een juridische procedure komt, 
moet de verkiezing in principe opnieuw 
worden gedaan.
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