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De rechtspositie van pvt-leden

Overwegingen
Een goed functionerende pvt is van belang voor het goed 
functioneren van de onderneming als geheel. Voor de 
problemen die de combinatie van pvt-werk met de normale 
functievervulling mee kan brengen, is het daarom nodig 
oplossingen te vinden waarin zowel de ondernemingslei-
ding als de betrokken werknemers zich kunnen vinden.

Een van die problemen betreft de tijd die met het pvt-werk 
gemoeid is. Noch de leiding, noch de werknemers/ (aspirant-)
pvt-leden kunnen nauwkeurig voorzien hoeveel tijd het 
pvt-werk vraagt. Pvt-werk houdt immers meer in dan het 
voorbereiden en bijwonen van pvt-vergaderingen. Evenmin 
valt exact te voorzien welke consequenties het pvt-lidmaat-
schap zal hebben voor de vervulling van de functies die de 
pvt-leden binnen het bedrijf bekleden. Dat is in belangrijke 
mate afhankelijk van per bedrijf en per werknemer wisse-
lende factoren, zoals omvang en complexiteit van de onder-
neming, aard en veelvuldigheid van de problemen waarmee 
de pvt wordt geconfronteerd en de inhoud van de functie 
van de betrokken werknemers.

Voor deze problematiek zijn geen inhoudelijke richtsnoeren 
te geven die voor alle ondernemingen gelden. De aard van 
de problemen vloeit immers voort uit de combinatie van 
normale functie-uitoefening en pvt-taak. En dat is per onder-
neming geheel verschillend. 

Uitgangspunt is de wettelijke regeling inzake bescherming 
tegen benadeling en tegen ontslag van werknemers die bij 
het pvt-werk betrokken zijn of zijn geweest. De bescherming 
tegen benadeling wordt geregeld in artikel 21 WOR.  
Op grond van deze bepaling heeft de ondernemer een 
zorgplicht. De ondernemer draagt er zorg voor dat werk-

Bijlage D 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel21
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nemers niet op grond van hun initiatief, kandidaatstelling, 
(ex-)lidmaatschap of positie als ambtelijk secretaris nadeel 
ondervinden in hun positie in de onderneming. Een goede 
bescherming bevordert de deelname aan werkzaamheden 
van het medezeggenschapsorgaan. Degenen die deelnemen 
aan het pvt-werk kunnen zich door deze bescherming onaf-
hankelijk van de leiding van de onderneming opstellen. 

Ontslagbescherming
De artikelen 7: 670 en 7: 670a BW voorzien in een zekere 
ontslagbescherming voor werknemers die bij het pvt-werk 
betrokken zijn of zijn geweest. Zie voor de volledige tekst 
bijlage E.

Er zijn twee vormen van ontslagbescherming in verband 
met medezeggenschapswerk. Het onderscheid is afhankelijk 
van de positie die de betreffende persoon bekleedt respectie-
velijk heeft bekleed in verband met medezeggenschap. 

Voor de in artikel 7: 670a BW genoemde personen heeft de 
werkgever voorafgaande toestemming van de kantonrechter 
nodig om de arbeidsovereenkomst met hen te kunnen 
opzeggen. De personen waarop genoemd artikel betrekking 
heeft zijn de volgende:
 werknemers op de kandidatenlijst voor de pvt, en 
 werknemers die korter dan twee jaar geleden lid zijn 

geweest van een pvt. 

De kantonrechter mag de gevraagde toestemming slechts 
verlenen als de werkgever aannemelijk maakt dat de opzeg-
ging geen verband houdt met de hierboven aangegeven 
hoedanigheid van de werknemer (betrokkenheid bij de 
medezeggenschap). De beslissing van de kantonrechter is 
een eindbeslissing; hoger beroep of cassatie is niet mogelijk. 
 
De meest vergaande bescherming is het opzegverbod van 
artikel 7: 670 lid 4, ten eerste, BW. De werkgever kan de 
arbeidsovereenkomst met de werknemer die lid is van een 
pvt niet opzeggen. Indien de werkgever aan de pvt een 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel670/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel670/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel670a/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel670a/
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secretaris heeft toegevoegd, geldt het ontslagverbod ook ten 
aanzien van die secretaris.  

Bovenvermelde opzegverboden laten onverlet de mogelijk-
heid van ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de 
kantonrechter wegens een gewichtige reden (artikel 7: 685 
BW). De gewichtige redenen zijn te onderscheiden in drin-
gende redenen en veranderingen in de omstandigheden. 
Dringende redenen voor de werkgever staan genoemd in de 
artikelen 7: 677 en 7: 678 BW. Veranderingen in de omstan-
digheden omvatten alle mogelijke ontslaggronden (zoals 
bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen, 
niet of onvoldoende functioneren van de werknemer, een 
verstoorde arbeidsrelatie/ gebrek aan vertrouwen, langdu-
rige arbeidsongeschiktheid).

Regelingen en afspraken
Het is verstandig dat ondernemers aandacht schenken aan de 
positie van pvt-leden in de onderneming en daarover in overleg 
treden met pvt’en, en – zo nodig – regelingen treffen over de 
hierna te noemen aspecten van de (rechts)positie van pvt-leden.

Hierbij dient uiteraard rekening te worden gehouden met 
de aard en de omvang van de onderneming en met de 
wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Het opstellen van 
algemene regelingen kan het beste geschieden in samen-
werking met de pvt. Algemene regelingen en afspraken 
worden vervolgens binnen de onderneming algemeen 
bekendgemaakt.

Het verdient aanbeveling dat de werkgever op basis van deze 
regelingen afspraken maakt met het individuele pvt-lid, 
die zijn toegesneden op zijn of haar situatie. Resulteert dit 
in concrete toezeggingen of anderszins in inhoudelijke 
afspraken, dan verdient het aanbeveling deze schriftelijk 
vast te leggen, zodat daarover noch bij de bestuurder, respec-
tievelijk de direct leidinggevende enerzijds, noch bij de 
pvt en het individuele pvt-lid anderzijds, onzekerheid kan 
ontstaan.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel685/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel685/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel677/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel678/
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Tijdsbeslag
De WOR geeft slechts een globale indicatie van het tijdsbe-
slag van het pvt-werk voor individuele pvt-leden. Artikel 17, 
lid 2 WOR bepaalt dat de pvt en haar commissie(s) zo veel 
mogelijk vergaderen tijdens de normale arbeidstijd.  
Artikel 18, lid 1 bepaalt dat ondernemer en pvt gezamenlijk 
het aantal uren vaststellen gedurende welke de leden van 
de pvt en van de pvt-commissies, in werktijd en met behoud 
van loon gelegenheid hebben voor onderling beraad en 
overleg met andere personen. Artikel 18, lid 2 schrijft voor 
dat ondernemer en pvt eveneens gezamenlijk het aantal 
dagen vaststellen gedurende welke de leden van de pvt en 
van een vaste of een onderdeelcommissie, in werktijd en 
met behoud van loon gelegenheid krijgen voor scholing en 
vorming.

Het feitelijk tijdsbeslag van het pvt-werk is van diverse 
factoren afhankelijk, zoals:
 omvang, structuur en complexiteit van de 

onderneming;
 de functie van betrokkene in de overlegstructuur;
 de wijze waarop de werkzaamheden in de pvt worden 

verdeeld;
 de efficiency in de werkwijze van de pvt en haar even-

tuele commissies;
 de mate waarin gebruik gemaakt kan worden van 

bijvoorbeeld administratieve faciliteiten.

Bij het combineren van het goed vervullen van zowel de 
normale functie als het pvt-werk is een zekere spanning niet 
ongewoon. Wanneer een pvt-lid relatief veel tijd besteedt 
aan het pvt-werk, bestaat het gevaar dat hij zijn normale 
functie niet meer optimaal vervult. Voor het pvt-lid als werk-
nemer is, voor hemzelf, ten opzichte van zijn collega’s en 
ten opzichte van de leiding, van belang dat hij zijn normale 
functie zo goed mogelijk blijft vervullen. Het is echter ook 
noodzakelijk dat de pvt goed functioneert en dat vergt 
onvermijdelijk (soms veel) tijd van de individuele pvt-leden/ 
werknemers. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel17
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel17
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel18
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Het is, met het oog op elk van de genoemde aspecten, 
van belang de gesignaleerde spanning zo veel mogelijk te 
ondervangen door goede afspraken tussen ondernemer en 
pvt: over het functioneren en het tijdsbeslag van de pvt als 
geheel en over de tijd die pvt-leden individueel in werktijd 
aan het functioneren van de pvt kunnen besteden.

Essentieel in dat kader is goed overleg met de leiding van 
de afdeling waar het pvt-lid werkzaam is, bij voorkeur al in 
de fase waarin een werknemer zich kandidaat stelt, zodat 
zowel de leiding als het (kandidaat-)pvt-lid zich – tijdig – 
op de consequenties van het tijdsbeslag voor het pvt-werk 
kan instellen. Onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld 
ingrijpende reorganisaties, kunnen (tijdelijke) bijstelling 
van de afspraken over het tijdsbeslag noodzakelijk maken. 
Ook kan het nodig zijn dat in overleg met de ondernemer 
voorzieningen worden getroffen. Het is immers de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van ondernemer, direct leiding-
gevende en betrokkene dat een pvt-lid in de vervulling van 
zijn functie als werknemer niet wordt overbelast. Over het 
algemeen waken pvt’en en hun leden goed over de tijd die 
zij besteden aan pvt-werk. Een aandachtspunt daarbij is een 
zo evenwichtig mogelijke verdeling van de diverse activi-
teiten over de verschillende pvt-leden. 

Wanneer een (of meer) van zijn medewerkers lid is van de 
pvt, zal de direct leidinggevende daarmee rekening houden 
bij de verdeling van de werkzaamheden over het totaal 
aantal medewerkers van de afdeling. Het verdient aanbeve-
ling de afspraken periodiek – voor iedere zittingsperiode 
van de pvt en eventueel tussentijds – opnieuw te bezien en 
zo nodig aan te passen. Ten slotte kan – in het bijzonder in 
grotere ondernemingen – nog worden overwogen een rege-
ling te treffen voor de oplossing van problemen of geschillen 
over de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Loopbaan en inkomen
Vooral op het punt loopbaan en inkomen gaat het erom 
inhoud te geven aan de bescherming tegen benadeling 
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zoals artikel 21 WOR die van de ondernemer verlangt. 
De volgende punten verdienen de aandacht: 
 Het inkomen zal niet nadelig worden beïnvloed door het 

pvt-lidmaatschap;
 Het pvt-lid moet normaal kunnen meedingen naar 

promotie- of overplaatsingsmogelijkheden, respectieve-
lijk normaal gebruik kunnen maken van voor hem/haar 
relevante scholingsactiviteiten.

 Voorkomen moet worden dat factoren die verband 
houden met het pvt-lidmaatschap van betrokkene, de 
beoordeling van de functievervulling nadelig beïn-
vloeden. Met het oog daarop is van belang om vast te 
leggen in welke mate de voor het pvt-lid gebruikelijke 
arbeidstijd aan pvt-werk kan worden besteed.

 Het is zinvol tijdig afspraken te maken over de functie-
vervulling na afloop van het pvt-lidmaatschap. 

Deeltijdarbeid
Voor een pvt-lid dat parttime werkt, kunnen zich nog 
andere, specifieke problemen voordoen. Deze vloeien veelal 
voort uit het tijdsbeslag dat het pvt-werk met zich brengt 
in relatie tot de omvang van het werk in parttime dienst-
verband. Ten dele lost de WOR deze problematiek zelf op. 
Artikel 17, lid 3 (in combinatie met artikel 35c, lid 3 en 
artikel 35d, lid 2 WOR) bepaalt, globaal weergegeven, dat 
een lid van de pvt of van een commissie zijn aanspraak op 
loon dan wel bezoldiging behoudt gedurende de periode dat 
tijdens werktijd wordt vergaderd (deze bepaling is immers 
op pvt-leden met een parttime dienstverband evenzeer van 
toepassing als op pvt-leden met een fulltime dienstverband). 
In artikel 17, lid 2, is – in nauwe samenhang met lid 3 – het 
voorschrift  opgenomen dat de pvt zo veel mogelijk tijdens 
de normale arbeidstijd vergadert. Juist op dit punt kunnen 
voor pvt-leden met een parttime dienstverband problemen 
rijzen, die groter worden naarmate de omvang van de part-
timearbeid geringer is.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel21
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel17
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIII_Artikel17
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukVA_Artikel35d
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Verschillende situaties kunnen zich voordoen, zoals:
a. De pvt vergadert in de regel tijdens de werktijd van het 

parttime werkend pvt-lid. Voor zover de vergadering 
buiten diens werktijd plaatsvindt, wordt dit veroorzaakt 
door een uitloop van de pvt-vergadering. Voor een derge-
lijke situatie hoeft als regel geen voorziening te worden 
getroffen.

b. De pvt vergadert in de regel buiten de werktijd van het 
pvt-lid met een parttime dienstverband. In een dergelijke 
situatie verdient een nader te bepalen compensatie in 
tijd aanbeveling.

c. Dezelfde situatie als vermeld bij b, met dit verschil dat 
de arbeidsduur van het pvt-lid met een parttime dienst-
verband zodanig kort is, dat een compensatie in tijd 
geen oplossing kan bieden. In dit geval ligt het, gelet op 
gelijkebehandelingswetgeving, in de rede dat de part-
timer voor de tijd, welke buiten de werktijd is besteed 
aan pvt-vergaderingen, loon of bezoldiging ontvangt, 
zoals dat ook gebeurt wanneer pvt-leden met een full-
time dienstverband genoodzaakt zijn buiten werktijd 
bijeen te komen in pvt-vergadering. 

Ploegendiensten
Een deel van de specifieke problemen rond pvt-leden die in 
ploegendienst werken, is vergelijkbaar met die van pvt-leden 
met een parttime dienstverband. In verband daarmee wordt 
hier kort verwezen naar het vorige onderdeel (vooral de 
punten a en b).
Eén specifiek probleem verdient nog aandacht. Dit betreft 
het werkschema (ploegenschema) van de betrokken 
werknemer(s). Het ligt voor de hand dat de pvt bij de plan-
ning van zijn werkzaamheden zo veel mogelijk rekening 
houdt met het bestaande ploegenschema. Uitgaande van de 
wenselijkheid dat het pvt-werk zo veel mogelijk plaatsvindt 
in ‘normale’ werktijd, ligt het in de rede dat in incidentele 
gevallen waarin dat niet mogelijk is, in overleg met de direct 
leidinggevende wordt bezien of bijvoorbeeld de dienst van 
het betrokken pvt-lid geruild kan worden met de dienst van 
een andere werknemer.




