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 NALEVING

In beroep bij de Ondernemingskamer?

Naleving ...  
Hoe werkt dat?
Als partijen een afspraak maken, ontstaan 
over en weer rechten en verplichtingen. 
Vaak bestaan er ook rechten en verplichtin-
gen op grond van de wet. Hoe dwing je  
naleving daarvan af? 

dat de ondernemer hem schriftelijk 

van het besluit in kennis heeft gesteld. 

Meestal zal de ondernemingsraad ech-

ter ervoor kiezen binnen die maand 

beroep in te stellen bij de Onderne-

mingskamer (OK). Belangrijk voordeel 

van die procedure is dat de Onderne-

mingskamer de ondernemer kan ver-

plichten zijn besluit in te trekken en de 

gevolgen ongedaan te maken, of hem 

kan verbieden het uit te voeren. Maar 

de OK kan de ondernemer niet ver-

plichten (alsnog) advies te vragen. Al-

thans niet direct. Indirect gebeurt dat 

natuurlijk wel. Als de ondernemer bij 

zijn voornemen blijft, ontkomt hij er 

namelijk niet aan, dit alsnog ter advise-

ring voor te leggen aan de or. 

Een vergelijkbaar proces doet zich voor 

als de ondernemer andere procedurele 

voorschriften niet nakomt. Bijvoor-

beeld als hij weigert bepaalde informa-

tie aan de or te verschaffen die nodig is 

om een voorgenomen besluit te beoor-

delen. Of als hij niet aangeeft hoe in de 

personele gevolgen voorzien gaat wor-

den. Een dergelijke indirecte nakoming 

zien we ook bij de instemmingsproce-

dure op grond van artikel 27 lid 6 WOR, 

wanneer de or de nietigheid van een 

besluit heeft ingeroepen overeenkom-

stig lid 5 van artikel 27. De rechter ver-

plicht de ondernemer in dat geval niet 

het besluit (alsnog) ter instemming 

voor te leggen, hij verbiedt de onder-

nemer het besluit uit te voeren. 

S
oms komt een ondernemer, be-

wust of onbewust, niet zijn ver-

plichtingen op grond van de Wet 

op de Ondernemingsraden (WOR) na. 

Dan wil de ondernemingsraad nale-

ving afdwingen. Welke mogelijkheden 

biedt de WOR in dat geval? 

De meest gebruikte bepaling in de 

WOR om naleving af te dwingen, al is 

het maar door ermee te dreigen, is ver-

moedelijk artikel 36. Om het instellen 

van een ondernemingsraad en de in-

richting van de medezeggenschap, kan 

iedere belanghebbende de kantonrech-

ter op grond van artikel 36 lid 1 vragen 

te bepalen dat de ondernemer zijn ver-

plichtingen moet nakomen. Zo’n be-

langhebbende kan een werknemer zijn 

die in de onderneming werkt, maar dat 

is zeldzaam. Procederen is kostbaar, en 

er zijn niet veel werknemers die, als het 

niet over hun eigen positie gaat, graag 

het ‘gevecht’ met hun werkgever aan-

gaan. Meestal worden dit soort proce-

dures gevoerd door vakbonden. 

Kantonrechter 
Wat (alle) andere verplichtingen uit 

hoofde van de WOR betreft, kan de on-

dernemingsraad de kantonrechter ver-

zoeken te bepalen dat de ondernemer 

zijn verplichtingen moet nakomen, ar-

tikel 36 lid 2*. Zoals verplichtingen uit 

hoofde van een met de raad gesloten 

ondernemingsovereenkomst (artikel 

32 WOR). Voor sommige verplichtin-

gen kent de WOR daarnaast een speci-

fieke nalevingsbepaling. Zie bijvoor-

beeld artikel 18 lid 4 over onderling 

beraad en scholing.  

Met artikel 36 WOR kun je direct nale-

ving afdwingen van alle bepalingen 

waarvoor geen specifieke nalevings-

bepaling is opgenomen: “Rechter, wilt 

u de ondernemer verplichten zus of zo 

te doen, want dat staat nu eenmaal in 

de wet.” 

Stel nu dat de ondernemer ten onrech-

te de ondernemingsraad niet de gele-

genheid geeft om advies uit te brengen 

over een voorgenomen besluit in de 

zin van artikel 25 lid 1 WOR. De or kan 

de kantonrechter op grond van artikel 

36 lid 2 WOR vragen, de ondernemer te 

verplichten alsnog advies te vragen. 

Dat kan de or zelfs doen als inmiddels 

meer dan een maand is verstreken na-
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Praktijk: formatieplan 
Een bijzonder geval betrof de volgende 

praktijksituatie. Nadat de onderne-

mingsraad daarover een advies had uit-

gebracht, stelde ondernemer Orionis 

op 1 februari 2013 een nieuw Formatie-

plan vast. Volgens de or week de uit-

voering ervan af van het vastgestelde 

plan, en handelde de ondernemer in 

strijd met het Sociaal Statuut. De onder-

nemingsraad stelde beroep in bij de 

Ondernemingskamer: er zou zonder 

advisering een nieuw besluit zijn geno-

men. Volgens de OK was dat echter niet 

het geval. Voor zover Orionis het besluit 

van 1 februari 2013 anders uitvoerde 

dan toen was besloten, verwees de On-

dernemingskamer de or door naar de 

gewone burgerlijke rechter. Daarmee 

kwam de or eigenlijk goed weg. Want 

de OK zou een nieuw besluit op grond 

van artikel 26 lid 4 WOR inhoudelijk 

zeer terughoudend moeten toetsen, 

terwijl de burgerlijke rechter in volle 

omvang kan toetsen of Orionis in strijd 

handelde met het Sociaal Statuut. 

Samenvattend
Als er sprake is van het niet-nakomen 

van verplichtingen die uit de wet 

voortvloeien, van afspraken die zijn 

gemaakt of van toezeggingen bijvoor-

beeld in het kader van een procedure, 

doet de or er goed aan na te denken 

welke weg hij zal bewandelen om nale-

ving af te dwingen. 

(*: De ondernemer kan overigens de 

rechter vragen om de or op te dragen 

verplichtingen na te komen.) 

ADVERTENTIE


