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Er is al op gewezen dat het maken van een reglement voor 
de pvt, of deze nu vrijwillig of verplicht wordt ingesteld, niet 
verplicht is. Daarbij is gesteld dat het wel verstandig kan zijn 
om zowel voor de verkiezingen als voor de werkwijze van de 
pvt bepaalde regels op te stellen. 

Werkwijze pvt
De werkwijze van de pvt is in beginsel een zaak van de 
pvt zelf. De wet bindt de pvt bij de organisatie van haar 
werkwijze niet aan regels (behalve de regel dat zij uit haar 
midden een voorzitter moet aanwijzen). Door het opstellen 
van bepaalde regels voor haar werkwijze zal de pvt die 
werkwijze wat meer kunnen structureren. Dergelijke regels 
kunnen het functioneren van de pvt binnen de onderne-
ming ten goede komen. Daarbij valt te denken aan regels 
over het bijeenkomen in vergadering, de wijze van bijeen-
roepen, het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een 
vergadering te kunnen houden (het ‘quorum’), de uitoe-
fening van het stemrecht in de pvt, de verzorging van het 
secretariaatswerk van de pvt en de bekendmaking van de 
agenda en de verslagen van pvt-vergaderingen en van een 
jaarverslag van de pvt.
Het hierna opgenomen modelreglement pvt bevat regels 
waarbij de pvt aansluiting kan zoeken.

Organisatie verkiezingen pvt
Voor de organisatie van de verkiezingen voor de pvt ligt 
de zaak iets anders. Bij verkiezingen dient namelijk een 
bepaalde procedure te worden gevolgd. Dat geldt uiteraard 
niet alleen voor de verkiezing van de pvt, maar voor elke 
verkiezing. Als het gaat om verkiezingen binnen een onder-
neming – zoals in dit geval van de pvt – moeten binnen de 
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onderneming diverse tijdstippen en procedures bekend 
worden gemaakt. Onder meer betreft dit informatie over 
wanneer de verkiezingen plaatsvinden, welke werknemers 
kiesgerechtigd en/of verkiesbaar zijn, hoe en binnen welk 
tijdvak kandidaten kunnen worden gesteld, waar en op 
welke tijdstippen kan worden gestemd, et cetera.

Het organiseren van verkiezingen omvat mede het maken 
van een planning, opdat alle onderdelen van de verkie-
zingsprocedure ook correct kunnen worden afgewikkeld. 
Hiervoor is een zekere fasering nodig. De organisatie van 
verkiezingen – ook van pvt-verkiezingen – is dus geen vrijblij-
vende aangelegenheid. Ook voor deze verkiezingen gelden 
bepaalde standaardeisen en waarborgen van zorgvuldigheid. 
Met het oog hierop is het verstandig regels op te stellen.

Organisatie verkiezingen eerste pvt door de ondernemer
Is voor de onderneming eenmaal een pvt in functie, dan 
is het deze pvt die de verkiezingen voor de opvolgende 
pvt organiseert. Het modelreglement – dat onder meer 
regels bevat over de kandidaatstelling, de inrichting van de 
verkiezingen, de vaststelling van de verkiezingsuitslag en de 
vervulling van tussentijdse vacatures – is toegeschreven op 
de situatie dat de eenmaal ingestelde pvt de verkiezingen 
organiseert, maar het kan ook heel goed door de onder-
nemer worden gebruikt bij de organisatie van de verkie-
zingen van de eerste pvt. In dat geval is er sprake van een 
voorlopig pvt-reglement, dat onderscheiden moet worden 
van het definitieve pvt-reglement dat door de eerste gekozen 
pvt wordt vastgesteld.  

Indien het gaat om instelling en verkiezing van de eerste pvt, 
dan berusten de organisatie van en de verantwoordelijkheid 
voor die verkiezingen bij de ondernemer, die daarbij verte-
genwoordigers van het personeel – al dan niet in de vorm 
van een verkiezingscommissie – kan betrekken.
Uiteraard zullen ook deze eerste verkiezingen en de orga-
nisatie daarvan volgens een bepaalde planning moeten 
verlopen, te beginnen met de aankondiging van de onder-
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nemer dat hij voornemens is voor de onderneming een pvt 
in te stellen; de verkiezingsprocedure zal verder onder meer 
de eerder genoemde onderdelen moeten bevatten.  
De ondernemer behoeft die procedure en planning niet zelf 
(opnieuw) uit te stippelen, maar kan daarvoor aansluiting 
zoeken bij bestaande regels en suggesties, zoals die zijn neer-
gelegd in het hierna opgenomen modelreglement. 

Karakter en gebruik van een pvt-reglement
Een pvt-reglement heeft het karakter van een huishoudelijk 
reglement.
Daarbij past niet dat daarin de wettelijke taken en bevoegd-
heden van de pvt worden opgenomen: deze horen niet in 
een pvt-reglement thuis. Hetzelfde geldt voor afspraken 
tussen ondernemer en pvt over bijvoorbeeld cursussen, 
voorzieningen of (andere) rechten en bevoegdheden. Die 
afspraken kunnen wel in een bijlage bij het reglement 
worden opgenomen (zie ook hoofdstuk 3 en de bijlagen A,  
B en C).
Evenmin behoort een pvt-reglement bepalingen te bevatten 
die verplichtingen opleggen aan anderen, zoals de onder-
nemer, de werknemers, de vakorganisaties of de bedrijfscom-
missie. Een pvt-reglement kan uitsluitend aan (de leden van) 
de pvt zelf regels en verplichtingen opleggen.

Bepalingen in een pvt-reglement mogen niet in strijd zijn 
met wettelijke bepalingen die gelden voor de pvt. Indien een 
pvt-reglement wel een of meer bepalingen zou bevatten die 
in strijd zijn met de wettelijke bepalingen die voor de pvt 
gelden, en pvt en ondernemer over wijziging of schrapping 
daarvan geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de 
ondernemer die bepalingen ter beoordeling voorleggen aan 
de kantonrechter, na voorafgaande bemiddeling door en 
advies van de bedrijfscommissie.

Bekendmaking inhoud pvt-reglement en wijzigingen daarin
Het ligt voor de hand dat de pvt na vaststelling van een 
pvt-reglement een exemplaar daarvan verstrekt aan de 
ondernemer en dat ook doet bij wijziging van het reglement. 
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De werknemers in de onderneming moeten kennis kunnen 
nemen van de inhoud van het reglement en eventuele wijzi-
ging of aanvulling daarvan: door terinzagelegging, via het 
prikbord of via intranet of een eigen website van de pvt, dan 
wel door toezending van een exemplaar van het reglement.




