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7 Conclusies en aanbevelingen

P.A.M. Witteveen, S.F.H. Jellinghaus, R.J.M. Hampsink, E. Unger & L.C.J. Sprengers

7.1 Conclusies

Vanaf de invoering van de WOR bij de overheid heeft artikel 46d aanhef en sub b 
(de bepaling over het zogenaamde politiek primaat) de gemoederen behoorlijk 
beziggehouden. Artikel 46d aanhef en sub b WOR beperkt de bevoegdheden 
van de (overheids)ondernemingsraad, in die zin dat medezeggenschap wordt 
uitgesloten bij aangelegenheden waarop het ‘politiek primaat’ rust. Deze uit-
sluiting geldt echter weer niet indien en voor zover de besluitvorming over de 
desbetreffende aangelegenheid tevens in het bijzonder is gericht op de regeling 
van de personele gevolgen en deze personele gevolgen niet onlosmakelijk aan 
het betrokken besluit zijn verbonden.

De wetsgeschiedenis (die uitvoerig is geanalyseerd in hoofdstuk 3) laat zien 
dat de wetgever heeft gehinkt op twee (principiële en in zekere zin tegen gestelde) 
gedachten. De eerste gedachte betreft het uitgangspunt dat de medezeggen-
schap in de overheidssector marktconform moet zijn en op dezelfde wijze moet 
zijn geregeld als de medezeggenschap in de private sector. De andere gedachte 
berust op de notie dat de bescherming van het politiek primaat vergt dat er voor 
overheidsmedezeggenschap een zekere begrenzing moet gelden.

In hoofdstuk 2 is de rechtspraak van de Hoge Raad geanalyseerd. De Hoge 
Raad heeft de ruimte die er in het licht van de wetsgeschiedenis is voor een roy-
alere dan wel beperkte(re) uitleg van de ‘politiek primaat-exceptie’, ingekaderd. 
Om het anders te zeggen: bij de uitleg van de uitsluiting van medezeggenschap 
voor de overheidsondernemingsraad in verband met het politiek primaat heeft 
de Hoge Raad meer gewicht toegekend aan díe elementen uit de wetsgeschie-
denis waarbij de bescherming van het politiek primaat vooropstond en daar-
mee dus minder gewicht toegekend aan de elementen waarbij marktconformi-
teit vooropstond. Overheidsmedezeggenschap werd, als gevolg van die uitleg, 
verder begrensd dan wat zou zijn gaan gelden als de Hoge Raad, meer in lijn 
van de (voorafgaande) rechtspraak van de Ondernemingskamer, het accent zou 
hebben gelegd op de wetshistorische argumenten, waarbij het zwaartepunt is 
gelegd bij marktconformiteit.

In de praktijk bestaat daarover het nodige ongenoegen en onbegrip. De slin-
ger lijkt – na 25 jaar rechtspraak over de uitleg van het politiek primaat – te ver 
te zijn doorgeslagen, ten nadele van de positie van de overheidsondernemings-
raad. Het ‘tekort’, waar het gaat om de overheidsmedezeggenschap, doet afreuk 
aan de kwaliteit van de besluitvorming bij de overheidsonderneming. De inbreng 
vanuit de ondernemingsraad, die het personeel van de overheidsondernemer 
vertegenwoordigt, kan immers tot gevolg hebben dat er wezenlijke elementen 
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aan het besluitvormingsproces en daarmee aan het besluit worden toegevoegd. 
Bovendien kan daarmee het draagvlak voor een te nemen besluit worden ver-
groot, hetgeen ook de uitvoering van het besluit ten goede kan komen. In die zin 
is het betreurenswaardig dat de hiervoor genoemde ‘voordelen’, die er zijn bij de 
beperkte uitleg, worden gemist. Dat vanuit de wetgever en de rechtspraak aldoor 
wordt bepleit dat het aanbeveling verdient de ondernemingsraad toch tijdig, in 
het voortraject, bij overheidsbesluitvorming te betrekken, is een aardige geste, 
maar tegelijk ook wel enigszins gratuit.

Als auteurs van deze publicatie bepleiten wij dan ook dat er concrete  stappen 
worden gezet om tegemoet te komen aan het ‘tekort’ in de overheidsmede-
zeggenschap dat is ontstaan als gevolg van de uitleg die tot dusverre aan de 
politiekprimaatexceptie is gegeven. Daarvoor is een aanpassing in de huidige 
regelgeving nodig.

In hoofdstuk 6 hebben wij een uitgebreid pallet geschetst van uiteenlopende 
mogelijkheden om – via aanpassing van de regelgeving – iets wezenlijks aan dat 
‘tekort’ te doen. Hierna beschrijven wij wat er – naar ons gezamenlijk oordeel 
en kijkend naar de diverse opties, de haalbaarheid en de effectiviteit daarvan – 
nu zou moeten gebeuren.

7.2 Aanbevelingen

Aanbeveling 1
In artikel 46d aanhef en sub b WOR moet expliciet tot uitdrukking worden 
gebracht dat niet élk besluit dat wordt genomen in een besluitvormingspro-
ces waarin (ook) een rol wordt gespeeld door een democratisch gecontroleerd 
orgaan, daarmee automatisch onder het ‘politiek primaat’ valt. Vastgelegd 
moet worden dat het beschermingsbereik van het politiek primaat zich beperkt 
tot (enkel) besluiten die door democratisch gecontroleerde overheidsorganen zelf wor-
den genomen. Dit beschermingsbereik moet in de wettekst worden verankerd en 
anders expliciet in de toelichting op de wet worden benoemd.

Aanbeveling 2
Vastgelegd moet worden (door precisering in de wettekst of door uitleg in de 
toelichting) dat het beschermingsbereik van het politiek primaat is begrensd 
tot besluiten als bedoeld in artikel 25 WOR die aangelegenheden betreffen waar-
bij de politieke afweging van dominante en/of doorslaggevende betekenis is. 
Hierbij valt te denken dat het gaat om de voorbeelden die in de wets geschiedenis 
zijn genoemd, zoals besluitvorming in het kader van een kabinetsformatie of 
collegeonderhandelingen, departementale herindeling of privatisering. Het is 
van belang om duidelijk te onderscheiden dat het politiek primaat niet van toe-
passing is op besluiten die voornamelijk om redenen van bedrijfseconomische, 
bedrijfsorganisatorische en/of bedrijfssociale aard tot stand komen, zoals dat 
ook in de marktsector het geval is.

Aanbeveling 3
De ‘politiekprimaatexceptie’ (zoals bedoeld in de aanbevelingen 1 en 2) moet 
scherper worden omlijnd en ingekaderd door – via een expliciete, daartoe 
strekkende bepaling – de uitsluiting van medezeggenschap in die gevallen 
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enkel en specifiek te relateren aan het adviesrecht van artikel 25 WOR. De uitsluiting van 
bevoegdheden wordt dan dus niet (langer) gekoppeld aan het overlegrecht van 
de ondernemingsraad.

Aanbeveling 4
Een overheidsondernemingsraad heeft ten aanzien van alle aangelegen heden, 
dus ook ten aanzien van élk voorgenomen besluit van een overheidsondernemer 
(ongeacht welk orgaan/wie het neemt en in welke context het wordt genomen) 
en voorafgaand aan een definitief te nemen besluit, het volwaardig adviesrecht 
als bedoeld in artikel 25 WOR (ook als op het besluit naar de aard daarvan een 
politiek primaat rust). Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat het ook 
voor een overheidsondernemer van belang is om bij de besluitvorming vooraf 
kennis te kunnen hebben van de opvatting van de vertegenwoordiging van 
het personeel, een van de belangrijke functies van het adviesrecht zoals in de 
WOR geregeld.1 Als onderdeel van deze aanbeveling 4 geldt echter ook dat 
een overheidsondernemingsraad tegen een besluit in de zin van artikel 25 WOR 
dat valt in de categorie waarop volgens aanbeveling 2 een politiek primaat 
 karakter rust, geen beroep ex artikel 26 WOR kan instellen, behoudens indien 
en voor zover het besluit (tevens) in het bijzonder is gericht op de regeling van 
de personele gevolgen. Een variant die wij echter zeker ook ter overweging 
 willen bepleiten en aanbevelen, luidt dat (in plaats van het volledig uitsluiten 
van de mogelijkheid beroep in te stellen) de beroepsmogelijkheid voor een 
overheidsondernemingsraad wordt beperkt, aldus dat deze ondernemingsraad 
wel beroep ex artikel 26 WOR kan instellen, maar dat de Ondernemingskamer 
geen (voorlopige) voorzieningen kan treffen. De (declaratoire) uitspraak van de 
Ondernemingskamer dat het besluit kennelijk onredelijk is, laat daarmee de 
gevolgen van het genomen besluit in stand. Het verkrijgen van een uitspraak 
van de Ondernemingskamer kan bijvoorbeeld van belang zijn met het oog op 
het verkrijgen van duidelijkheid over de bevoegdheden van de ondernemings-
raden in toekomstige vergelijkbare situaties.

Aanbeveling 5
Bij een op de onderneming toepasselijke cao, publiekrechtelijke regeling, 
dan wel een ondernemingsovereenkomst in de zin van artikel 32 WOR, kan 
de overheidsondernemingsraad een adviesrecht worden toegekend ten aan-
zien van (voorgenomen) besluiten ten aanzien waarvan – zonder een zodanige 
toe kenning – geen adviesrecht zou bestaan. In dat geval kan – aan een aldus 
 toegekend adviesrecht – tevens het beroepsrecht als voorzien in artikel 26 WOR 
worden toegekend.

1 Zo heeft de Ondernemingskamer ook in haar eerste uitspraak op grond van art. 26 WOR in 
1980 in de Linge zaak uiteengezet: gerechtshof Amsterdam (OK) 1 mei 1980, NJ 1981/271.


