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De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten 
en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. 
Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegd-
heden van de OR zijn beschreven. De omschrijving van 
de taken en bevoegdheden van de pvt in de WOR gebeurt 
door in een tweetal artikelen, artikel 35c en artikel 35d, te 
verwijzen naar bepaalde artikelen die betrekking hebben op 
de OR. Deze artikelen zijn van overeenkomstige toepassing 
verklaard op de pvt.

De WOR maakt onderscheid naargelang in de onderneming 
meer dan 10 maar minder dan 50 personen (artikel 35c), dan 
wel minder dan 10 personen (artikel 35d) werkzaam zijn. 
De desbetreffende regelingen in respectievelijk artikel 35c 
en artikel 35d WOR lopen grotendeels parallel, met dien 
verstande dat de pvt van een 10 min-onderneming minder 
bevoegdheden heeft dan de pvt van de 10 plus-onderneming. 
Een 10 min-onderneming is een onderneming met minder 
dan 10 werknemers, de 10 plus-onderneming heeft meer dan 
10 (maar minder dan 50) werknemers. 

De volgende uiteenzetting gaat uit van de regeling voor 
10 plus-ondernemingen; uitzonderingen daarop voor de 
10 min-ondernemingen worden aangegeven. Steeds wordt de 
wettelijke bepaling vermeld waarin de desbetreffende rege-
ling is te vinden. 

3.1 De instelling van de pvt
De pvt wordt ingesteld door de ondernemer en bestaat uit 
ten minste drie personen die bij geheime schriftelijke stem-
ming rechtstreeks zijn gekozen door en uit de in de onderne-
ming werkzame personen.

De wettelijke regeling 
van de pvt

3
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Voor 10 plus-ondernemingen geldt dat de ondernemer 
vrijwillig een pvt kan instellen (artikel 35d, lid 1 WOR). Bij 
deze ondernemingen is de beslissing over instelling van een 
pvt echter niet geheel aan de ondernemer overgelaten. Bij de 
10 plus-onderneming is de ondernemer namelijk verplicht 
tot instelling van een pvt, als de meerderheid van de in de 
onderneming werkzame personen daarom verzoekt, of in 
het geval dat een cao dit voorschrijft.

De wet bepaalt niet op welke manier dat verzoek moet 
worden gedaan en evenmin hoe moet worden aangetoond 
dat het verzoek de steun heeft van een meerderheid van 
de werknemers. In de praktijk zal het vaak ook niet zover 
hoeven komen, omdat de ondernemer hetzij op eigen initi-
atief, hetzij naar aanleiding van een informeel verzoek van 
enkele werknemers, vrijwillig een pvt instelt. 

Indien het verzoek de steun heeft van de meerderheid van 
de werknemers, dan moet het bestaan van die meerderheid 
desgewenst aantoonbaar zijn. Degenen die het initiatief 
hebben genomen voor de instelling van een pvt, kunnen de 
in de onderneming werkzame personen vragen een schrifte-
lijk verzoek tot instelling van een pvt mede te ondertekenen, 
waarna dit aan de ondernemer wordt voorgelegd.

Denkbaar is dat het verzoek tot instelling van een pvt 
gestalte krijgt in de personeelsvergadering die in deze onder-
nemingen met 10 tot 50 werknemers tweemaal per jaar 
moet worden gehouden (zie ook hiervoor hoofdstuk 2 onder 
‘De personeelsvergadering’). In dat geval kan van de perso-
neelsvergadering een door de ondernemer goedgekeurd 
verslag worden opgemaakt, waarin wordt geconstateerd dat 
de meerderheid van de werknemers het verzoek tot instel-
ling van een pvt ondersteunt.
Schriftelijke vastlegging van het bestaan van een werkne-
mersmeerderheid voor instelling van een pvt is belangrijk 
in de situatie dat de ondernemer niet aan een verzoek om 
instelling van een pvt tegemoet wil komen. In dat geval is 
het mogelijk, via artikel 36 WOR, het verzoek tot instelling 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVI_Artikel36
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van een pvt door de initiatiefnemers voor te leggen aan de 
kantonrechter, nadat eerst de bedrijfscommissie om bemid-
deling en advies is gevraagd. Indien het komt tot een gerech-
telijke procedure, zullen de initiatiefnemers aannemelijk 
moeten maken dat de meerderheid van de werknemers om 
instelling van een pvt verzoekt.

De 10 min-onderneming: vrijwillige instelling pvt
Bij ondernemingen waar minder dan 10 personen werkzaam 
zijn, is het aan de ondernemer of hij – vrijwillig – een pvt instelt 
(artikel 35d, lid 1 WOR). Uiteraard kan overleg tussen werkne-
mers en ondernemer leiden tot instelling van een pvt. De instel-
ling van een pvt kan bij de 10 min-ondernemingen echter niet 
worden afgedwongen door de meerderheid van de werknemers.

3.2 Opheffing van de vrijwillig ingestelde pvt
Of een pvt vrijwillig of verplicht is ingesteld, is van belang in 
verband met de mogelijkheid van opheffing van de pvt. De 
ondernemer kan uitsluitend een door hem vrijwillig inge-
stelde pvt weer opheffen. Opheffing van een vrijwillig inge-
stelde pvt is alleen mogelijk bij een belangrijke wijziging van 
de omstandigheden. In dat geval maakt de pvt de lopende 
zittingstermijn af en vindt de opheffing plaats aan het einde 
van die termijn. De ondernemer deelt zijn voorgenomen 
besluit tot opheffing behalve aan de pvt zelf ook schriftelijk 
mee aan de bedrijfscommissie (artikel 5a WOR). Bij verschil 
van mening over de vraag of sprake is van een belangrijke 
wijziging van de omstandigheden, kan iedere belangheb-
bende die vraag voorleggen aan de kantonrechter (artikel 36 
WOR). Tot de belanghebbenden kunnen onder meer worden 
gerekend: de leden van de vrijwillig ingestelde pvt, de werk-
nemers in de onderneming en de vakorganisaties met leden 
in de onderneming. Voordat de belanghebbende zijn verzoek 
aan de kantonrechter richt, moet hij de bedrijfscommissie 
vragen om bemiddeling en advies.

Een pvt die is ingesteld op verzoek van de meerderheid 
van de werknemers is geen vrijwillig, maar een verplicht 
ingestelde pvt. Zij kan niet door de ondernemer worden 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukII_Artikel5a
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opgeheven, zelfs niet bij een belangrijke wijziging van de 
omstandigheden.

3.3 Rechten van de pvt
Verstrekken van inlichtingen en gegevens
Op verzoek van de pvt dient de ondernemer – mondeling of 
schriftelijk – de inlichtingen en gegevens te verstrekken die 
de pvt redelijkerwijs nodig heeft voor haar taakvervulling 
(artikel 31, lid 1 WOR en de artikelen 35c, lid 6 en 35d, lid 
3 WOR). Bovendien geldt dat de ondernemer met de pvt ten 
minste eenmaal per jaar de algemene gang van zaken van 
de onderneming moet bespreken. De ondernemer verstrekt 
daartoe mondeling of schriftelijk gegevens. Deze betreffen 
onder meer de werkzaamheden en resultaten van de onder-
neming in het afgelopen jaar en over zijn verwachtingen op 
dat punt voor het komende jaar, evenals over het gevoerde 
en te voeren sociaal beleid (artikel 35b, lid 4 en artikel 35c, 
lid 3). De ondernemer behoeft aan de pvt alleen de gepubli-
ceerde jaarrekening te overleggen. De ondernemer dient wel 
mondeling of schriftelijk algemene gegevens te vertrekken 
over de werkzaamheden en resultaten van de onderneming 
en de verwachtingen voor het komende jaar.

De verplichting tot bespreking van de algemene gang van 
zaken van de onderneming geldt niet voor de 10 min-onder-
neming. Uiteraard mag de ondernemer de algemene zaken 
wel op vrijwillige basis bespreken. 

De regeling over uitbreiding van bevoegdheden van 
artikel 32 WOR is ook op de pvt van toepassing (zie hier-
onder en ook bijlage B).

Adviesrecht voor de pvt in de 10 plus-onderneming
De ondernemer dient de pvt in de gelegenheid te stellen 
om advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen 
besluit dat kan leiden tot verlies van een of meer arbeids-
plaatsen, of tot een belangrijke verandering van de arbeid 
of als het de arbeidsvoorwaarden van ten minste een kwart 
van de werknemers betreft – tenzij deze aangelegenheid al 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVB_Artikel31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVC_Artikel32
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is geregeld bij cao of publiekrechtelijke regeling. In dat geval 
gaan de cao of de publiekrechtelijke regeling vóór.
 
Het advies dient op een zodanig tijdstip te worden gevraagd 
dat het (nog) van wezenlijke invloed kan zijn op het door de 
ondernemer te nemen besluit (artikel 35b, lid 5 en artikel 
35c, lid 3 WOR). De pvt in de 10 min-onderneming heeft dit 
adviesrecht niet.  

De ondernemer is niet verplicht het advies van de pvt over te 
nemen. Volgt de ondernemer het advies niet op, dan is dat 
op zichzelf geen beslissing waartegen de pvt op grond van 
de WOR in beroep kan gaan bij de rechter. De pvt kan zich 
wel tot de kantonrechter wenden als het advies niet op tijd is 
gevraagd (artikel 36 WOR).

Instemmingsrecht voor de pvt
Elke pvt heeft instemmingsrecht ten aanzien van een 
arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 27, lid 1 onderdeel b 
en de artikelen 35c, lid 3 en 35d, lid 2 WOR). Bovendien heeft 
de pvt instemmingsrecht met betrekking tot een regeling 
op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziektever-
zuim of het re-integratiebeleid (artikel 27, lid 1 onderdeel d 
en de artikelen 35c, lid 3 en 35d, lid 2 WOR).

De procedure waarbij de instemming van de pvt wordt 
gevraagd, de pvt haar reactie geeft en vervolgens de onder-
nemer zijn besluit kenbaar maakt aan de pvt, is geregeld in 
artikel 35c, lid 4 en artikel 35d, lid 3 WOR. 
Deze bepalingen schrijven onder meer voor dat de onder-
nemer de instemmingsbesluiten schriftelijk voorlegt en dat 
in het kader van een instemmingsprocedure de pvt en de 
ondernemer (ten minste eenmaal) met elkaar overleg dienen 
te plegen. Bij geschillen over het instemmingsrecht kan, 
zo nodig, na bemiddeling en advies door de bedrijfscom-
missie het oordeel van de kantonrechter worden gevraagd 
(artikel 27, leden 3 tot en met 6 en artikel 36 WOR). De 
ondernemer kan vervangende instemming vragen van de 
rechter als de pvt de instemming niet heeft gegeven.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35b
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Afspraken tussen pvt en ondernemer
Ondernemer en pvt kunnen op verschillende manieren 
afspraken maken: mondeling of schriftelijk. Mondeling kan 
de ondernemer bijvoorbeeld een toezegging doen waarmee 
de pvt akkoord gaat. Schriftelijk afspraken maken kan 
bijvoorbeeld door een afspraak vast te leggen in een verslag 
van een overleg tussen pvt en ondernemer, of in de vorm van 
een brief of een verklaring. 

Voor schriftelijke afspraken (ongeacht de vorm) tussen pvt 
en ondernemer bevat de WOR een specifieke voorziening die 
vooral is bedoeld om deze afspraken een duidelijke juridi-
sche status te geven. Volgens artikel 32, lid 2 en de artikelen 
35c, lid 3 en 35d, lid 3 WOR kunnen, bij schriftelijke overeen-
komst tussen ondernemer en pvt, aan de pvt meer bevoegd-
heden worden toegekend dan die de WOR toekent; voorts  
kunnen dan aanvullende voorschriften worden gegeven over 
de toepassing van wat bij of krachtens de WOR is bepaald. 
Wat op die manier schriftelijk (conform artikel 32 WOR) is 
afgesproken, heeft de status dat het is bepaald ‘krachtens de 
wet’. Dat betekent dat de geschillenregeling van artikel 36 
WOR van toepassing is. Zowel de ondernemer als de pvt kan 
zo nodig de kantonrechter vragen te bepalen dat de ander 
de afspraak dient na te komen. Uiteraard geldt ook hier dat 
eerst – schriftelijk – bemiddeling moet worden gevraagd van 
de bedrijfscommissie, die kan uitmonden in een minnelijke 
schikking tussen partijen of, als dat niet lukt, in een advies 
van de bedrijfscommissie om het geschil op te lossen (arti-
kelen 35c, lid 3 en 35d, lid 2 en 36, lid 3 WOR).

Afspraken tussen ondernemer en pvt worden niet opge-
nomen in een pvt-reglement; dit regelt uitsluitend aangele-
genheden van huishoudelijke aard, die alleen de pvt (zelf) 
binden. Wel kan de tekst van belangrijke afspraken in een 
bijlage aan het reglement worden toegevoegd. De afspraken 
tussen ondernemer en pvt kunnen de wettelijke rechten en 
bevoegdheden van de pvt niet opzijzetten.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVC_Artikel32
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De WOR bepaalt dat ondernemer en pvt over de volgende 
onderwerpen afspraken móéten maken:
 Het aantal uren dat per jaar beschikbaar moet zijn voor 

onderling beraad en overleg met andere personen en 
voor kennisneming van de arbeidsomstandigheden 
in de onderneming (artikel 18, lid 1 WOR; zie ook de 
bijlagen B en D).

 het aantal dagen per jaar dat nodig is voor scholing 
en vorming (artikel 18, lid 2 WOR; zie hierover verder 
bijlage B). 

Over andere onderwerpen kúnnen ondernemer en pvt 
afspraken maken, zoals:
 Het gebruik van voorzieningen binnen de onderne-

ming dat de ondernemer aan de pvt, binnen redelijke 
grenzen, moet toestaan (artikel 17, lid 1 WOR) 

 Eventueel door de ondernemer aan de pvt ter beschik-
king te stellen administratieve ondersteuning (zie ook 
hierna in het modelreglement met toelichting, de 
aantekeningen bij artikel 11).

 Het raadplegen van de achterban van de pvt. Artikel 17, 
lid 1 WOR bevat hiervoor een basisregeling die op 
ondernemingsniveau verder gestalte moet krijgen in 
het overleg tussen ondernemer en pvt (zie bijlage C).

 De rechtspositie van pvt-leden (zie bijlage D).
 Ondernemer en pvt kunnen verder bijvoorbeeld 

afspraken maken over de instelling van een 
verkiezingscommissie. 

Voor het instellen van commissies heeft de pvt ingevolge 
artikel 35c, lid 5 WOR de toestemming van de ondernemer 
nodig. Op grond van dezelfde bepaling behoeft de pvt ook 
voor het uitnodigen van deskundigen de toestemming 
van de ondernemer, behalve wanneer de deskundige geen 
kosten in rekening brengt of wanneer de kosten door de pvt 
worden betaald uit een haar ter beschikking staand budget. 
Ondernemer en pvt kunnen voor deze en andere kosten van 
de pvt een dergelijk budget afspreken (artikel 22, lid 3 WOR).

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel18
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel18
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel17
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel17
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel22
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De wet bevat geen regeling voor het overleg tussen pvt en 
ondernemer; zij kunnen over dat overleg en de organisatie 
daarvan wel afspraken maken (zie hierna het modelregle-
ment met toelichting, de laatste aantekening bij artikel 11).

Een goed functionerende pvt is van belang voor de onder-
neming als geheel. Daarbij speelt niet alleen een rol hoe 
de pvt is samengesteld, maar ook de relatie van de pvt met 
haar achterban en dan vooral hoe daaraan vorm en inhoud 
is gegeven. Deze vormgeving hangt sterk af van de situ-
atie binnen de onderneming en wordt vooral bepaald door 
de onderwerpen die er spelen. Het modelreglement bevat 
geen aparte bepaling over het achterbanberaad. Wel is een 
afzonderlijke bijlage bij de Leidraad pvt (bijlage C) gewijd 
aan het achterbanberaad. Deze bijlage bevat aanknopings- 
en aandachtspunten die van belang zijn voor de vormgeving 
van het achterbanberaad.

3.4 Samenstelling en organisatie van de pvt
Verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
De pvt kiest uit haar midden een voorzitter en een of meer 
plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter of, als deze 
verhinderd is, de plaatsvervangende voorzitter, vertegen-
woordigt de pvt in rechte (artikel 7 WOR), zoals in een 
rechtsgeding bij de kantonrechter.

Rechten en gebruik faciliteiten door de pvt en haar leden
De leden van de pvt hebben recht op tijd voor beraad: onder-
ling en met anderen. Zij hebben bovendien recht op verlof 
voor het deelnemen aan scholingscursussen (artikel 18, lid 1 
en lid 2 WOR; zie ook bijlage B).
De pvt mag binnen redelijke grenzen gebruikmaken van 
voorzieningen binnen de onderneming. De leden van de pvt 
vergaderen – met behoud van loon – zoveel als binnen de 
werktijd mogelijk is. De pvt kan zo nodig de andere werkne-
mers raadplegen (artikel 17 WOR; zie ook bijlage B).
De ondernemer draagt de kosten die de pvt redelijkerwijs 
moet maken, inclusief de kosten van scholingscursussen. 
De ondernemer draagt eveneens de kosten van een gerechte-

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel18
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel17
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lijke procedure van de pvt, mits deze laatstbedoelde kosten 
tevoren aan hem bekend zijn gemaakt. 
Ondernemer en pvt kunnen ook een budget voor de pvt 
afspreken (artikel 22, lid 1, lid 2 voor zover het gaat om 
kosten voor het voeren van rechtsgedingen, en lid 3 WOR). 
Bij een gerechtelijke procedure tussen de ondernemer en de 
pvt kan de pvt niet worden veroordeeld in de proceskosten 
(artikel 22a WOR). 

Instellen commissies en uitnodigen deskundigen
De pvt kan met toestemming van de ondernemer commis-
sies instellen of deskundigen uitnodigen. Voor het uitno-
digen van deskundigen is geen toestemming vereist in het 
geval dat de deskundige geen kosten in rekening brengt, 
of wanneer de kosten door de pvt worden betaald uit een 
budget dat zij met de ondernemer voor haar bestedingen 
heeft afgesproken (artikel 35c, lid 5 en 35d, lid 3 WOR).

Rechtsbescherming
De ondernemer moet ervoor zorgen dat (ex-)leden van de 
pvt of (ex-)kandidaten daarvoor, evenals initiatiefnemers 
voor de instelling van een pvt, geen nadeel ondervinden van 
lidmaatschap, kandidaatstelling of initiatief in hun positie 
in de onderneming (artikel 21 en de artikelen 35c, lid 3 en 
35d, lid 3 WOR). 
De wet voorziet voorts in een ontslagbescherming voor de 
(ex-)leden van de pvt of (ex-)kandidaten, die overeenkomt 
met de ontslagbescherming van (ex-)leden van of (ex-)kandi-
daten voor de OR. Die ontslagbescherming wordt geregeld in 
de artikelen 7: 670, lid 4 en 7: 670a BW. 

Naleving verplichtingen
De pvt en de ondernemer kunnen over en weer naleving 
van de door of krachtens de WOR opgelegde verplichtingen 
verlangen; zo nodig kan het oordeel van de kantonrechter 
worden gevraagd (artikel 36 WOR). Een verzoek om een 
beslissing aan de kantonrechter is alleen ontvankelijk indien 
tevoren schriftelijk bemiddeling (en advies) is gevraagd van 
de bevoegde bedrijfscommissie.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel22
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Uitsluiting lid pvt van werkzaamheden
De kantonrechter kan op verzoek van de ondernemer of van 
de pvt een lid van de pvt voor alle of bepaalde werkzaam-
heden van de pvt uitsluiten. De kantonrechter bepaalt de 
termijn. De grond voor het verzoek van de ondernemer kan 
alleen zijn: ernstige belemmering van het overleg met de pvt 
door het pvt-lid in kwestie. De grond van het verzoek van de 
pvt kan uitsluitend zijn: het betrokken pvt-lid belemmert 
ernstig de werkzaamheden van de pvt (artikel 13, lid 1 WOR).
Voordat een dergelijk verzoek wordt ingediend, stelt de 
verzoeker het betrokken pvt-lid in de gelegenheid over het 
verzoek te worden gehoord. Voordat de gang naar de rechter 
wordt gemaakt moet eerst – schriftelijk – bemiddeling 
worden gevraagd van de bedrijfscommissie; die bemiddeling 
kan uitmonden in een minnelijke schikking tussen partijen 
of, als dat niet lukt, in een advies van de bedrijfscommissie 
om het geschil op te lossen (artikelen 35c, lid 3 en 35d, lid 2 
en 36, lid 3 WOR). Ook is bepaald dat de ondernemer en de 
pvt elkaar over en weer in kennis stellen van een dergelijk 
ingediend verzoek (artikel 13, lid 2 WOR).

3.5 Bevoegdheden pvt op grond van andere wetten
De bevoegdheden van de pvt zijn niet uitsluitend geregeld 
in de WOR. Ook enkele artikelen in andere wetten geven de 
pvt bevoegdheden, zie daarvoor het overzicht opgenomen in 
bijlage A.
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