
 

 
 

KERST-/NIEUWJAARSSPECIAL 
 
Knallend, up-to-date en feestelijk het nieuwe jaar in 
 

 

5 opvallende uitspraken uit 2017 
 

1. De bestuurder moet de OR tijdig informeren over mogelijke verkoop van de onderneming, zodat de OR 
nog wezenlijke invloed kan uitoefenen. Het informeren van de OR na het biedingsproces, als er al een 
signing protocol is getekend, is te laat. Een adviesaanvraag moet alle relevante informatie bevatten. In 
principe moet ook de concept-koopovereenkomst worden gedeeld. Meer informatie > 

2. De OR en de werkgever spreken in strijd met de standaardcao een aanvulling op de 
arbeidsvoorwaarden af. De kantonrechter laat de afspraak toch in stand. De ‘redelijkheid en billijkheid’ 
is de redding van werknemers én van de OR. Meer informatie > 

3. De inrichting van de medezeggenschap moet bevorderlijk zijn voor een goede toepassing van de WOR. 
De kantonrechter verplicht de OR daarom om kiesgroepen in te stellen. De OR mag daarbij wel actief 
en passief kiesrecht verlenen aan alle ingeleende medewerkers (dus niet alleen uitzendkrachten) die 
langer dan 2 jaar werkzaam zijn. Meer informatie > 

4. De kosten voor het advies van een deskundige over de gevolgen van concessieovergang voor de 
medezeggenschap komen voor rekening van de ondernemer, aldus de rechter. Meer informatie > 

5. De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de positie van de OR in faillissement. De OR heeft een 
adviesrecht over doorstart, maar met beperkingen. Meer informatie > 

6.  

2018 wordt het jaar van.. 
 
- Wijziging van de Privacyregelgeving. De 

Algemene verordening gegevensbescherming  
(AVG) wordt op 25 mei 2018 van kracht.  
Meer informatie > 

- Een nieuw kabinet: wijzigingen in de WWZ? 
- Voorbereiding van de normalisering van de 

rechtspositie van ambtenaren.  
Meer informatie > 

 

2017 was het jaar van.. 
 
- De wijziging van de Arbeidsomstandig-

hedenregelgeving (extra instemmingsrecht 
voor de OR). Meer informatie > 

- Discussie over de pre-pack. Overgang van 
onderneming of niet? Meer informatie > 

- Stimulans vanuit de SER voor modernisering 
van de medezeggenschap. Meer informatie > 

 

Wij wensen u een 
uitblinkend 2018!  
 
De Voort Advocaten | Mediators 
Sectie Medezeggenschapsrecht  
M: medezeggenschapsrecht@devoort.nl 
T: 013 466 88 88           I: www.devoort.nl 
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