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Afspraken tussen pvt en 
ondernemer over het 
achterbanberaad van de pvt

Algemeen
Een goed functionerende pvt is van belang voor de onder-
neming als geheel. Zonder behoorlijke communicatie met 
haar achterban kan een pvt haar taak niet goed vervullen. 
Artikel 17, eerste lid WOR, dat ook geldt voor de pvt, bevat 
een basisregeling voor het raadplegen van de achterban. Er 
is niet gekozen voor een gedetailleerde regeling, omdat de 
vormgeving van het contact met de achterban sterk afhangt 
van de situatie binnen de onderneming en van de onder-
werpen die spelen. De invulling van de basisregeling moet 
plaatsvinden op ondernemingsniveau in het overleg tussen 
ondernemer en pvt. Dit kan per geval geschieden. Bevindt 
de onderneming zich in rustig vaarwater of verandert er 
heel veel in korte tijd? Zijn er veel verschillende groepen, 
functies, werkzaamheden of juist niet? Is er een bedrijfs-
cultuur waarin medewerkers vooral via de lijnorganisatie 
geïnformeerd en geraadpleegd worden over veranderingen 
of fungeert de pvt als boodschapper van veranderingen? Is er 
veel aandacht voor communicatie binnen de onderneming? 
Het raadplegen van de achterban vraagt dus om maatwerk.

Desgewenst kan ook een algemene regeling ontworpen 
worden. Voor zover het gaat om faciliteiten voor de pvt 
zelf, zegt de wet dat de ondernemer de leden van de pvt de 
gelegenheid moet bieden voor onderling beraad en overleg 
met andere personen over aangelegenheden waarbij zij 
in de uitoefening van hun taak zijn betrokken, alsmede 
voor kennisneming van de arbeidsomstandigheden in de 
onderneming, dit alles in werktijd en met behoud van loon. 
De wet zegt dat ondernemer en pvt gezamenlijk moeten 
afspreken hoeveel uur per jaar hiervoor beschikbaar moet 
zijn (artikel 35c, lid 3 en artikel 35d, lid 2 in verbinding met 
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artikel 18, lid 1 WOR). Het minimum van 60 uur (artikel 18, 
lid 3 WOR) geldt niet voor de pvt, maar alleen voor de OR.

Aandachtspunten
Er kan behoefte bestaan bij de pvt en/of de werknemers om 
periodiek in overleg te treden over het functioneren van 
de pvt zelf. Dit zou bijvoorbeeld eenmaal per jaar kunnen 
plaatsvinden, waarbij dit in 10 plus-ondernemingen gekop-
peld zou kunnen worden aan het jaarlijkse overleg van 
ondernemer en pvt over de algemene gang van zaken (artikel 
35b, lid 4 WOR).

Verder zal de pvt haar achterban willen raadplegen als er 
besluiten aan de orde zijn waarover haar om een oordeel 
gevraagd is door de ondernemer, met belangrijke gevolgen voor 
de onderneming, respectievelijk voor (een deel van) de werk-
nemers. Hierbij valt vooral te denken aan die onderwerpen, 
waarvoor de pvt een instemmings- of adviesrecht heeft. Het is 
mogelijk dat pvt-leden, gelet op de belangen die in een bepaald 
geval aan de orde zijn, de vertrouwelijkheid van bepaalde 
informatie in acht moeten nemen, ook al geldt de geheimhou-
dingsplicht ex artikel 20 WOR formeel niet voor de pvt. Dit 
kan het beraad met de achterban compliceren. Dit pleit ervoor 
dat ondernemer en pvt in een voorkomend geval zorgvuldig 
nagaan welke informatie vertrouwelijk is en tot wanneer. 

Welke groep of groepen wil de pvt bereiken  
bij de raadpleging?
Als het om een voorgenomen besluit gaat dat betrekking 
heeft op de onderneming als geheel, zal dat uiteraard het 
gehele personeelsbestand zijn. Bij specifieke aangelegen-
heden zullen veelal een of meer groepen belanghebbend zijn 
en betrokken willen worden. Het ligt in de rede dat de pvt 
de achterbanraadpleging zo organiseert dat met name of 
uitsluitend de betrokken groep of groepen gehoord worden, 
zonder daarbij de belangen van het voltallige personeel uit 
het oog te verliezen. Zo zal een voornemen tot wijziging van 
het productieproces op een bepaalde afdeling of tot herzie-
ning van een werktijdregeling van de medewerkers van 
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een bepaalde afdeling niet de hele onderneming aangaan, 
zodat raadpleging beperkt kan blijven tot de betrokken 
werknemers.

Welke methoden zijn er voor een achterbanraadpleging?
Dit is mede afhankelijk van de aangelegenheid en van de 
te bereiken doelen. Het gaat telkens om de meest geschikte 
vorm van communicatie. Daarbij moet tevens een rede-
lijke verhouding tussen doel, mogelijkheden en middelen 
(kosten) in het oog worden gehouden. Doelen van de achter-
banraadpleging kunnen zijn: het overdragen van relevante 
informatie, het verzamelen van vraag- en aandachtspunten, 
het luisteren naar de meningen van betrokkenen, alsmede 
het toetsen van het (voorlopige) standpunt van de pvt. Veelal 
zullen hiertoe vormen van schriftelijke communicatie 
voldoende zijn (inclusief e-mail). Op die wijze kan ook een 
enquête onder de werknemers gehouden worden.

Soms kan het nodig zijn een bijeenkomst te beleggen met de 
(relevante groep) werknemers, voornamelijk om te luisteren 
naar meningen, respectievelijk het toetsen van het (voorlo-
pige) standpunt van de pvt. 

Welke kosten brengt achterbanraadpleging met zich mee?
Hierbij gaat het niet alleen om kosten die zijn gemoeid met 
de eigenlijke achterbanraadpleging door de pvt, maar ook 
om de werktijd van de te raadplegen  werknemers. Het ligt 
in de rede dat de pvt voor de achterbanraadpleging zo veel 
mogelijk gebruikmaakt van de voorzieningen van de eigen 
onderneming en steeds in het oog houdt of de door haar 
voorgenomen vorm van achterbanraadpleging redelijker-
wijs nodig is voor de vervulling van haar taak (artikel 17, in 
combinatie met artikel 35c, lid 3 en artikel 35d, lid 2 WOR). 
Het belang van de zaak en de wenselijkheid om betrokken 
(groepen) werknemers daadwerkelijk te kunnen bereiken, 
kunnen met zich brengen dat (groepen) werknemers geheel 
of gedeeltelijk in werktijd worden geraadpleegd. Daarover 
zullen afspraken gemaakt moeten worden tussen de onder-
nemer en de betrokken werknemer(s).




