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Bijlage B Afspraken tussen 
ondernemer en pvt

Algemeen
Afspraken tussen ondernemer en pvt kunnen op verschil-
lende manieren gestalte krijgen. 
Ze kunnen mondeling worden gemaakt, bijvoorbeeld in de 
vorm van een mondelinge toezegging van de ondernemer 
waarmee de pvt akkoord gaat. De afspraken kunnen ook 
schriftelijk worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld in de 
vorm van een verslag of de notulen van de overlegvergade-
ring, waarin de toezegging of afspraak wordt vastgelegd. 
Een andere manier is om de afspraak vast te leggen in een 
convenant of overeenkomst. 
Het verdient aanbeveling afspraken – in een of andere 
vorm – schriftelijk vast te leggen.

Voor schriftelijke afspraken tussen ondernemer en pvt 
bevat de WOR in artikel 32 lid 2 een specifieke voorziening. 
Daarmee is vooral bedoeld die afspraken een duidelijke 
juridische status te geven: wat is bepaald bij een schriftelijke 
afspraak tussen ondernemer en pvt op basis van artikel 32 
lid 2 WOR (vaak aangeduid als de ondernemingsovereen-
komst), geldt als bepaald ‘krachtens de wet’. Dit impliceert 
onder meer dat de geschillenregeling van artikel 36 WOR 
van toepassing is. Dit betekent dat de pvt (maar ook de 
ondernemer) de kantonrechter kan verzoeken te bepalen 
dat de ondernemer (of de pvt in het geval de ondernemer 
het verzoek doet) de ondernemingsovereenkomst dient na te 
leven. Let er wel op dat meningsverschillen over de naleving 
van de ondernemingsovereenkomst eerst aan de bedrijfscom-
missie moeten zijn voorgelegd voor bemiddeling en advies, 
voordat ze kunnen worden voorgelegd aan de kantonrechter. 
Partijen kunnen daarnaast besluiten om mediation, arbitrage  
of bindend advies af te spreken en dat in de ondernemings-
overeenkomst schriftelijk vastleggen.
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Mogelijke inhoud van afspraken bij 
ondernemingsovereenkomst
Artikel 32, lid 2 bepaalt dat bij schriftelijke overeenkomst 
tussen ondernemer en pvt:
 de ondernemer aan de pvt meer bevoegdheden kan 

toekennen dan die welke de WOR toekent;
 ondernemer en pvt afspraken kunnen maken over de 

wijze van toepassing van de WOR en regelingen krach-
tens de WOR. Hierbij gaat het om de praktische invulling 
van de medezeggenschap binnen de eigen onderneming.

Ondernemer en pvt kunnen over tal van onderwerpen en 
aangelegenheden afspraken maken en deze schriftelijk 
vastleggen in de ondernemingsovereenkomst. Behalve 
over uitbreiding van de bevoegdheden die de WOR aan de 
pvt toekent en over de wijze van toepassing van de WOR, 
kunnen ondernemer en pvt ook afspraken maken die niet 
direct als ‘uitbreiding van bevoegdheden’ of ‘toepassing van 
de WOR’ zijn aan te merken. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
afspraken over vrijstelling van een of meer pvt-leden van de 
normale werkzaamheden. 
Ook kunnen ondernemer en pvt bijvoorbeeld procedurevoor-
schriften over de wijze waarop de pvt bij de besluitvorming 
wordt betrokken, schriftelijk vastleggen. 
Zie voor andere voorbeelden van afspraken ook bijlage C 
over afspraken tussen ondernemer en pvt over het achter-
banberaad van de pvt en bijlage D over de rechtspositie van 
pvt-leden. 

Eisen waaraan de ondernemingsovereenkomst  
moet voldoen
Artikel 32, lid 2 vereist dat afspraken tussen ondernemer en 
pvt om te worden aangemerkt als ‘krachtens de wet bepaald’ 
schriftelijk moeten worden vastgelegd. Zoals voor elke 
schriftelijke afspraak geldt dat deze in verschillende vormen 
gestalte kan krijgen. De afspraak kan de vorm krijgen van 
een convenant, maar ook bijvoorbeeld het vastleggen in de 
notulen voldoet aan de schriftelijkheidseis.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVC_Artikel32
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De ondernemingsovereenkomst kan de bevoegdheden die 
de pvt heeft op grond van de WOR wel uitbreiden maar niet 
inperken. Afspraken tussen ondernemer en pvt kunnen 
ingevolge artikel 32 WOR niets afdoen aan de wettelijke 
rechten en bevoegdheden van de pvt, maar dienen tot in- en 
aanvulling daarvan, toegespitst op de omstandigheden van 
de desbetreffende onderneming. 
De ondernemingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, 
tenzij de pvt en de ondernemer iets anders zijn overeenge-
komen. De afspraak kan zijn dat de overeenkomst geldt voor 
een nader omschreven, bepaalde tijd.  
Een ondernemingsovereenkomst die voor onbepaalde tijd is 
gesloten, blijft gelden, ook als de zittingstermijn van de pvt 
eindigt of als de bestuurder vertrekt. Een nieuw gekozen pvt 
is ook gebonden aan de overeenkomst; hetzelfde geldt voor 
een nieuwe bestuurder. De ondernemingsovereenkomst, die 
voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt pas door opzeg-
ging van een van de partijen of in onderling overleg. Voor 
de opzegging moeten steekhoudende argumenten worden 
aangevoerd en verder moet een redelijke opzeggingstermijn 
in acht worden genomen.

In het reglement voor de pvt horen niet de wettelijke 
bevoegdheden van de pvt thuis. Hetzelfde geldt voor extra 
bevoegdheden die de ondernemingsovereenkomst toekent 
aan de pvt en voor andere afspraken tussen ondernemer en 
pvt. Het reglement is immers geen overeenkomst met de 
ondernemer. Het bindt alleen de pvt en niet de ondernemer. 
In het reglement horen daarom geen afspraken thuis tussen 
de pvt en de ondernemer, bijvoorbeeld over het aantal 
uren voor beraad en het aantal dagen voor scholing en 
vorming (artikel 18 WOR) of over een eventueel budget van 
de pvt (artikel 22 WOR). Het verdient aanbeveling de tekst 
van belangrijke afspraken, die zijn gemaakt bij de onder-
nemingsovereenkomst of op enige andere manier, in een 
bijlage aan het reglement toe te voegen als reminder voor 
de pvt zelf. Hierin ligt een extra argument om afspraken 
tussen ondernemer en pvt zo veel mogelijk schriftelijk vast 
te leggen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVC_Artikel32
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Hierna volgt een beknopte opsomming van een aantal 
van onderwerpen die wel in een ondernemingsovereen-
komst kunnen worden vastgelegd. Daarbij is van belang 
te vermelden dat, ten aanzien van enkele onderwerpen, 
ondernemer en pvt op grond van de WOR afspraken moeten 
maken. Die afspraken worden hierna steeds met een  
aangegeven, tezamen met de desbetreffende wettelijke bepa-
ling die ondernemer en pvt verplicht tot het maken van die 
afspraken. 

Zie voor de precieze wetteksten, bijlage E.

a Afspraken over (onderling) beraad en over scholing en 
vorming

Verplichte afspraken
 De ondernemer en de pvt stellen gezamenlijk het aantal 

uren vast gedurende welke de leden van de pvt in 
werktijd en met behoud van loon gelegenheid hebben 
voor onderling beraad en voor overleg met andere 
personen, evenals voor kennisneming van de arbeidsom-
standigheden in de onderneming (artikel 18 lid 1 WOR 
in combinatie met de artikelen 35 c, lid 3 en 35d, lid 2 
WOR). 

  De ondernemer en de pvt stellen eveneens gezamenlijk 
het aantal dagen vast gedurende welke de leden van 
de pvt in werktijd en met behoud van loon gelegen-
heid krijgen voor scholing en vorming (artikel 18 lid 2 
in combinatie met de artikelen 35 c, lid 3 en 35d, lid 2 
WOR). In de WOR is voor de pvt-leden geen minimum-
aantal uren of dagen opgenomen, anders dan voor 
de OR-leden voor wie de WOR dat in artikel 18, lid 3 
uitdrukkelijk wel bepaalt.

  
Richtsnoer bij het vaststellen van het aantal uren en dagen 
dient ingevolge de wet te zijn: een zodanig aantal dat zij voor 
de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig hebben.
Het maken van afspraken over scholing en vorming van pvt-

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel18
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747#HoofdstukVA_Artikel35d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel18
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel18
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leden vergt maatwerk, met een open oog voor de betrokken 
belangen. Een aandachtspunt bij het maken van afspraken 
over scholing en vorming van pvt-leden is nog de moge-
lijkheid dat de cao een bepaling ter zake bevat. Deze kan 
inhouden dat de ondernemer bij het maken van afspraken 
met de pvt over het aantal dagen ten behoeve van scholing 
en vorming een zeker minimum in acht moet nemen.

b Afspraken over uitbreiding van de bevoegdheden van 
de pvt

Vrijwillige afspraken
Van (afspraken over) uitbreiding van de bevoegdheden van 
de pvt is sprake wanneer aan de pvt bevoegdheden worden 
toegekend die verder gaan dan de bevoegdheden die de WOR 
aan de pvt toekent. Bij uitbreiding van bevoegdheden van de 
pvt valt in het bijzonder te denken aan uitbreiding van het 
instemmingsrecht: toekenning van een instemmingsrecht 
ten aanzien van een of meer andere onderwerpen dan die 
welke de WOR al noemt. Als in de ondernemingsovereen-
komst aan de pvt een ander instemmingsrecht is verleend 
dan de instemmingsrechten in artikel 27 WOR, dan is artikel 
27, leden 4 tot en met 6 WOR van overeenkomstige toepas-
sing (verzoek ondernemer aan de kantonrechter).
Op afspraken die zijn gemaakt op basis en met inachtne-
ming (van de schriftelijkheidseis) van artikel 32 WOR, is de 
geschillenregeling van artikel 36 WOR van toepassing.
 
Voor een instemmingsrecht toegekend op grond van artikel 
32, lid 2 WOR, geldt dat de instemming van de pvt niet 
vereist is voor zover de aangelegenheid voor de onderneming 
reeds is geregeld in een cao of een publiekrechtelijke rege-
ling (lid 3). 

c Afspraken over de wijze van toepassing van de WOR

Vrijwillige afspraken
Ook afspraken over wijze van toepassing van de WOR dienen 
op de een of andere manier (zie het begin van deze bijlage 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVA_Artikel27
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVA_Artikel27
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onder ‘Algemeen’) schriftelijk te worden vastgelegd. Op 
afspraken gemaakt op basis en met inachtneming (van de 
schriftelijkheidseis) van artikel 32 WOR, is de geschillen-
regeling van artikel 36 WOR van toepassing.

Onder afspraken over de wijze van toepassing van de WOR 
kan worden genoemd een afspraak over het gebruik van 
voorzieningen. Op grond van artikel 17 lid 1 WOR dient de 
ondernemer de pvt en pvt-commissies voor zover redelijker-
wijs nodig is voor de vervulling van hun taak, het gebruik 
toe te staan van de voorzieningen waarover de ondernemer 
kan beschikken. Indien de ondernemer aan de pvt een 
secretaris heeft toegevoegd, geldt dit ook voor deze toege-
voegde secretaris. Ondernemer en pvt kunnen afspraken 
maken met het doel het wettelijk recht van pvt, commissies 
en toegevoegd secretaris op het gebruik van voorzieningen 
te concretiseren. Daarbij valt te denken aan afspraken over 
vergaderruimte, notuleren, kopieerapparatuur, telefoon, fax, 
intranet, e-mail en de toegang tot het internet, et cetera.

Van een afspraak over de wijze van toepassing van (artikel 
17 van) de WOR is eveneens sprake bij afspraken van onder-
nemer en pvt over ‘het achterbanberaad van de pvt’.  
Zie ook bijlage C.
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