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Bepalingen Wet op de ondernemingsraden over OR-verkiezingen 
 

Onderwerp Wat bepaalt de WOR? Afwijken van WOR mogelijk? 

Wat zijn de ‘in de onderneming 
werkzame personen’? 

Degenen die in de onderneming werkzaam zijn op basis van een aanstelling of 
arbeidsovereenkomst met de ondernemer. Personen die in meer dan 1 
onderneming van dezelfde ondernemer werkzaam zijn, worden geacht 
uitsluitend werkzaam te zijn in de onderneming van waaruit hun 
werkzaamheden worden geleid.  
 
Onder de ‘in de onderneming werkzame personen’ moet mede worden 
verstaan:  
- Uitzendkrachten die in het kader van de werkzaamheden van de 

onderneming tenminste 15 maanden werkzaam zijn in de onderneming;  
- De personen die een aanstelling of arbeidsovereenkomst hebben met de 

ondernemer, maar die werkzaam zijn in een andere onderneming  
 
De bestuurder hoort niet tot de ‘in de onderneming werkzame personen’. 

De OR en de ondernemer kunnen samen 
afspreken dat zij een of meer groepen van 
personen die regelmatig in de 
onderneming arbeid verrichten, maar die 
geen arbeidsovereenkomst of aanstelling 
met de ondernemer hebben, aanmerken 
als ‘in de onderneming werkzame 
personen’ of juist niet langer aanmerken 
als ‘in de onderneming werkzame 
personen’. Dat moet bevorderlijk zijn voor 
een goede toepassing van de WOR. 

Wie zijn kiesgerechtigd? Wie 
mogen stemmen? 

Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de 
onderneming werkzaam zijn geweest. 

De OR kan in zijn reglement afwijken van 
de diensttijdeis als dat bevorderlijk is voor 
een goede toepassing van de WOR. 

Wie zijn verkiesbaar tot OR-lid? Verkiesbaar zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de 
onderneming werkzaam zijn geweest. 

De OR kan in zijn reglement afwijken van 
de diensttijdeis als dat bevorderlijk is voor 
een goede toepassing van de WOR. 

De grootte van de OR. Hoeveel 
leden zal de OR hebben? 

Het aantal OR-leden bedraagt in een onderneming 
- met minder dan 50 personen 3 leden; 
- met 50 tot 100 personen 5 leden; 
- met 100 tot 200 personen 7 leden; 
- met 200 tot 400 personen 9 leden; 
- met 400 tot 600 personen 11 leden; 
- met 600 tot 1000 personen 13 leden; 
- met 1000 tot 2000 personen 15 leden; 
- en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten 

hoogste 25 leden. 
Tijdens een zittingsperiode van de OR mag het aantal OR-leden niet worden 
gewijzigd op grond van vermeerdering of vermindering van het personeel. 

Met toestemming van de ondernemer kan 
de OR in zijn reglement een afwijkend 
aantal leden vaststellen. 

Voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter 

De OR kiest uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaats vervangende 
voorzitters. 

- 

Vaststellen of wijzigen van 
regelement 

Voordat de OR het reglement vaststelt, stelt hij de ondernemer in de 
gelegenheid om zijn standpunt kenbaar te maken. De ondernemer hoeft geen 
instemming of toestemming te geven, maar hoeft enkel de gelegenheid te 
krijgen om zijn zegje te doen. Stelt de OR het reglement vast, dan verstrekt hij 
vervolgens direct een exemplaar daarvan aan de ondernemer. 

- 

Eisen reglement Het reglement moet regels bevatten over:  
- Kandidaatstelling,  
- Inrichting van de verkiezingen  
- Vaststelling van de uitslag van verkiezingen  
- Vervulling van tussentijdse vacatures 

- 

Hoe moeten de verkiezingen 
worden ingericht? 

- Het moet een geheime schriftelijke stemming zijn aan de hand van een of meer 
kandidatenlijsten. 
- Kandidatenlijsten kunnen worden ingediend door 1) de vakbonden die leden 
heeft binnen de kiesgerechtigde personen en die aan bepaalde vereisten 
voldoen (artikel 9 lid 2 onder a WOR) en 2) ieder van de in de onderneming 
werkzame personen of groep daarvan, niet zijnde lid van een vakbond die een 
kandidatenlijst heeft ingediend. 
- De OR treft voorzieningen in zijn reglement om te waarborgen dat de 
verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen zoveel 
mogelijk in de OR vertegenwoordigd kunnen zijn, als dat bevorderlijk is voor de 
goede toepassing van de WOR. 
- De OR zorgt er voor dat de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt 
aan de ondernemer, de in de onderneming werkzame personen en degenen die 
de kandidatenlijsten hebben ingediend. 
- De OR zorgt er voor dat de namen en functies van OR-leden blijvend worden 
vermeld op een vrij toegankelijke plaats, zodat daarvan makkelijk kennis kan 
worden genomen. 

De OR kan in zijn reglement bepalen dat 
met kiesgroepen wordt gewerkt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zittingstermijn  OR- leden treden om de 3 jaar tegelijk af en zijn direct herkiesbaar  De OR kan in zijn reglement bepalen dat OR- 
leden om de 2 jaar of om de 4 jaar tegelijk 
aftreden, of om de 2 jaar voor de helft 
aftreden. De OR kan ook de herkiesbaarheid 
beperken 


