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Het politieke primaat en de WNRA 
 

- Het voorjaar van 2019 begon onstuimig. De Hoge 
Raad oordeelde dat ondernemingsraden niet in 
beroep kunnen tegen een besluit dat onder de 
reikwijdte van het primaat van de politiek valt. Het 
blijft wel mogelijk om een (bovenwettelijk) 
adviesrecht te krijgen. De vraag is wel wat voor soort 
adviesrecht dat is (de Hoge Raad noemt dit een 
informeel adviesrecht). Zaak om dit goed op papier 
te zetten!  

- Het is wachten op het oordeel van de Hoge Raad 
over de grenzen van het primaat. De A-G adviseert 
de grenzen te laten liggen waar ze liggen. 

- De voorbereidingen op de inwerkingtreding van de 
Wet normalisering van de rechtspositie van 
ambtenaren (WNRA) zijn in volle gang. Ook voor 
ondernemingsraden hebben wij daarover een boek 
geschreven.  
 

Meer kennis opdoen 
en kennismaken? 
 

- In Tilburg en regio Eindhoven 
helpen wij mee bij het 
organiseren van OR Platformen. 
Het doel: kennis vergaren, het 
uitwisselen van ervaringen en 
netwerken.  

- Wij geven regelmatig webinars 
over diverse onderwerpen en 
rechtspraak, kosteloos: meer 
informatie 

Wist u dat … 
 

- De OR een zorgplicht heeft voor het milieu. Lees  
onze zeven tips 

- De WAB is aangenomen en dit op 1 januari 2020 tot 
wijzigingen van het arbeidsrecht leidt 

- De OR geen kandidatenlijsten aan de vakbonden 
mag sturen, meer informatie 

- Het bestuur (evt. van de moedermaatschappij) of 
commissarissen bij een OV aanwezig moeten zijn 
(art. 24 lid 2) 

- De OR bij bestuursorganen een WOB-verzoek kan 
indienen om documenten op te vragen. Lees meer 
 
 
 

 

Wij wensen u een fijne zomer! 
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