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HOOFDSTUK 7

Conclusie

De reikwijdte van medezeggenschap: spanningen,
beperkingen en mogelijkheden

7.1 Inleiding: ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’

Dat werknemers medezeggenschap ten aanzien van de besluitvorming in de onder-
neming moeten hebben, is in Nederland een algemeen geaccepteerd gegeven. De
achtergrond van medezeggenschap is tweeërlei. Hij komt enerzijds voort uit de
gedachte dat werknemers in een democratische samenleving recht moeten hebben
om invloed uit de oefenen op besluiten die belangrijke gevolgen voor ze hebben. Dit is
de participatiegedachte, die zorgt voor een betere ontplooiing van werknemers in de
onderneming waarin zij werken. Anderzijds vindt medezeggenschap haar grondslag
in de gedachte dat invloed van werknemers goed is voor de onderneming. Besluiten
hebben meer draagvlak en kunnen sneller en eenvoudiger worden doorgevoerd
indien de werknemersvertegenwoordigers daarbij zijn betrokken. Gedurende de
geschiedenis van het medezeggenschapsrecht stond aanvankelijk het laatste doel
voorop. Later is de participatiegedachte hieraan toegevoegd. Beide doelstellingen zijn
terug te vinden in art. 2 WOR.

Medezeggenschap is tevens als fundamenteel recht verankerd in de Nederlandse
Grondwet en in de Europese regelgeving. De uitwerking van dit grondrecht is te
vinden in verschillende wetten. Er is niet één medezeggenschapswet, maar invloed
van werknemersvertegenwoordigers komt in allerlei wetten en allerlei rechtsgebie-
den voor. De belangrijkste wet die de medezeggenschap vanwerknemers regelt, is de
WOR, die werknemers informatie-, overleg-, advies- en instemmingsrechten ver-
schaft. De WOR is van toepassing op iedere onderneming, ongeacht de rechtsvorm
waarin dezewordt gedreven en ongeacht de vraag of sprake is van eenwinstoogmerk.
Het begrip onderneming wordt gedefinieerd als een organisatie waarin krachtens
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht. De
onderneming wordt gedreven door de ondernemer (rechtspersoon of natuurlijk
persoon) die ten aanzien van de verplichtingen op grond van de WOR wordt
vertegenwoordigd door de bestuurder.

De bevoegdheden van de or op grond van deWOR zijn vrij ruim geformuleerd. Het
gaat om adviesrechten ten aanzien van financieel-organisatorische besluiten zoals
fusies, overnames, investeringen, leningen, reorganisaties en benoeming van bestuur-
ders en instemmingsrechten ten aanzien van sociale besluiten. In beginsel moet het
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daarbij gaan om besluiten die worden (voor)genomen door het bestuur van die
onderneming aangaande de onderneming – de arbeidsorganisatie.

Bij de inrichting van de medezeggenschapsstructuur en de uitoefening van de
bevoegdheden, geldt als uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Zo
heeft de or slechts een advies- of instemmingsrecht indien de ondernemer een
besluit (voor)neemt. Met andere woorden: de rol van de or is reactief. Eerst een
(voorgenomen) besluit van de ondernemer, dan medezeggenschap. De or kan welis-
waar zelf voorstellen doen aan de ondernemer, maar het overnemen van die voor-
stellen kan niet in rechte worden afgedwongen. De achtergrond hiervan is dat de
ondernemer beleidsvrijheid heeft, en dat de rechter noch de or op de stoel van de
ondernemer mag gaan zitten. De ondernemer neemt een besluit, en dit wordt
vervolgens ter advisering of instemming aan de or voorgelegd. Zo wordt recht gedaan
aan het fundamentele recht op medezeggenschap, zonder onevenredig inbreuk te
maken op de beleidsvrijheid van de ondernemer. Ook de inrichting van de medezeg-
genschapsstructuur is gebaseerd op het beginsel medezeggenschap volgt zeggen-
schap. Zo moet in concernverhoudingen de medezeggenschap aansluiten op de
organisatorische verhoudingen.

De rechtsvormonafhankelijkheid van de WOR is een goed uitgangspunt, zeker
gezien het doel ommedezeggenschap zo breed mogelijk te verspreiden. In een aantal
gevallen sluit het begrippenapparaat echter niet aan bij de organisatiestructuur of
rechtsvorm waarin de onderneming is vormgegeven of de situatie waarin deze
verkeert. Voor de toepasselijkheid van de WOR maakt het niet uit of een besluit
wordt (voor)genomen door een kapitaalvennootschap of door een eenmanszaak.
Beide zijn immers ondernemers in de zin van de WOR. De wijze van besluitvorming
en de belanghebbenden (stakeholders) die daarbij zijn betrokken, verschillen echter
naar gelang het een eenmanszaak of een beursgenoteerde NV betreft. Zo hebben BV’s
en NV’s, in tegenstelling tot eenmanszaken en personenvennootschappen, aandeel-
houders die als eigenaar van de vennootschap belangrijke bevoegdheden hebben. In
concernverhoudingen wordt de AV(A) gevormd door een moedervennootschap, die
de centrale leiding heeft over het concernbeleid. Het bestuur van de dochtervennoot-
schappen zal in dat geval in belangrijke mate het concernbeleid uitvoeren.

Nu de medezeggenschap aansluit bij de zeggenschapsverhoudingen, heeft de
wijze waarop het concernbeleid doorwerkt in de onderneming van de dochterven-
nootschap ook consequenties voor de medezeggenschap. Ook specifieke omstandig-
heden, zoals insolventie of fusie, kunnen wijzigingen aanbrengen in de
zeggenschapsverhoudingen, die hun weerslag hebben op de positie van de or. In
deze dissertatie heb ik onderzocht in welke situaties het uitgangspunt ‘medezeggen-
schap volgt zeggenschap’ onder druk komt te staan door de wijze waarop de
zeggenschapsverhoudingen zijn vormgegeven. De situaties die ik heb onderzocht
zijn: kapitaalvennootschappen, fusies en overnames, concernverhoudingen, interna-
tionale (concern) verhoudingen en insolventie. Ik heb daarbij onderzocht in hoeverre
deze situaties leiden tot een beperking van de medezeggenschap en op welke wijze
dit gecompenseerd wordt door bijvoorbeeld specifieke medezeggenschapsbevoegd-
heden in andere wetten of oplossingen in jurisprudentie. Tevens ben ik ingegaan op
alternatieven die de werknemersvertegenwoordigers ter beschikking staan en heb ik
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aanbevelingen gedaan voor een wijziging van de medezeggenschapsbevoegdheden.
Hieronder volgen mijn belangrijkste conclusies.

7.2 Kapitaalvennootschappen

Door aan te sluiten bij het begrip onderneming – de arbeidsorganisatie – is de WOR
rechtsvormonafhankelijk. Voor de toepasselijkheid van dewet is niet van belang of de
ondernemer zijn onderneming in de rechtsvorm van een eenmanszaak of een
beursgenoteerde NV drijft. De zeggenschapsstructuur is echter in beide rechtsvormen
volstrekt anders. Bij een eenmanszaak is er één natuurlijke persoon die als onder-
nemer wordt aangemerkt, terwijl bij kapitaalvennootschappen de rechtspersoon de
onderneming in stand houdt. De besluiten worden in het laatste geval door de
organen van de rechtspersoon genomen. Het gaat daarbij niet alleen om besluiten
in de onderneming, waarop de WOR ziet, maar ook om vennootschapsrechtelijke
besluiten, zoals statutenwijziging, ontbinding, benoeming, ontslag en beloning van
bestuurders enwinstbestemming. Deze besluiten vallen strikt genomen niet onder de
reikwijdte van art. 25 WOR, maar kunnen wel aanzienlijke gevolgen hebben voor de
onderneming waaraan de or is verbonden. Zo kunnen door een statutenwijziging of
omzetting de bevoegdheden van de or veranderen, en zal een ontbinding van de
vennootschap in veel gevallen leiden tot het einde van de onderneming.

Het gaat bovendien om besluiten die in het algemeen door de AV(A) worden
genomen, terwijl de WOR als uitgangspunt neemt dat de verplichtingen uit de WOR
worden nageleefd door de bestuurder in de zin van deWOR. Gaat het adviesrecht van
de or zo ver dat hieronder ook besluiten van de aandeelhoudersvergadering vallen?
Er is een spanning tussen het (ultieme) recht van aandeelhouders om de vennoot-
schap naar eigen wens in te richten en over het voortbestaan daarvan te besluiten
enerzijds, en het recht van werknemers op medezeggenschap anderzijds.

Tijdens de parlementaire behandeling van deWOR 1998, heeft de minister zich op
het standpunt gesteld dat het vennootschapsrecht (en insolventierecht) en het
medezeggenschapsrecht voor werknemers strikt gescheiden zijn. Het betrof een
debat over de vraag of de or een adviesrecht over de winstbestemming zou moeten
krijgen. Een dergelijk strikte benadering zou betekenen dat er geen adviesrecht is
van de or over besluiten die de vennootschap betreffen. De Ondernemingskamer
heeft echter in haar jurisprudentie een ‘kunstgreep’ bedacht die de or toch een
adviesrecht geeft in geval van een besluit dat de vennootschappelijke organisatie
betreft. In de Intergas-beschikking overwoog de Ondernemingskamer dat een schei-
ding tussen het medezeggenschapsrecht en vennootschapsrecht als kunstmatig moet
worden beschouwd. Indien een besluit van een orgaan van de vennootschap recht-
streeks doorwerkt in de onderneming, de arbeidsorganisatie, dan is een dergelijk
besluit – in de Intergas-zaak ging het om een statutenwijziging – adviesplichtig.

Deze pragmatische benadering van de Ondernemingskamer doet recht aan het
belang vanmedezeggenschap,maar past daarmee nog niet in het systeemvan deWOR.
Zo is onduidelijk wie in een dergelijk geval advies moet vragen. Is dat het bestuur (van
de onderneming) of het orgaan dat het besluit (voor)neemt, in veel gevallen de AV(A)?
Ondanks dat art. 25 WOR niet uitsluit dat het advies moet worden gevraagd door de
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AV(A) – het adviesrecht rust immers op de ondernemer en gesteld kan worden dat bij
besluiten die de vennootschap betreffen de AV(A) de ondernemer (BV) vertegen-
woordigt – past een adviesrecht voor de or ten aanzien van aandeelhoudersbesluiten
slecht in het systeemvan deWOR. Zo is het op de overlegvergadering de bestuurder die
namens de ondernemer het woord voert. Bovendien zijn de voorzieningen die de
Ondernemingskamer kan opleggen op grond van art. 26 lid 5 WOR niet passend in het
geval van een AV(A)-besluit. Het bestuur kan immers niet bewerkstelligen dat een
besluit tot statutenwijziging wordt ingetrokken: daarvoor is een nieuw besluit van de
AV(A) nodig. Of kan een voorziening ex art. 26 lid 5 WOR inhouden dat de AV(A) een
nieuw besluit moet nemen, hetgeen er op neerkomt dat de meerderheid van de
aandeelhouders op een bepaalde manier moet stemmen? Naar mijn mening niet. Dit
kan bijvoorbeeld wel in een enquêteprocedure, maar in dat geval moet sprake zijn van
wanbeleid, hetgeen een zwaardere toets is dan die van art. 26WOR. Bovendien is in het
enquêterecht expliciet opgenomenwelke voorzieningen jegens de AV(A) mogelijk zijn,
althans in ieder geval voor de definitieve voorzieningen. Een ander relevant verschil
met de enquêteprocedure is dat aandeelhouders zich in de laatste procedure kunnen
voegen en zelfstandig voorzieningen kunnen vorderen. Ik concludeer daarom dat de
voorzieningen van art. 26 WOR geen werking kunnen hebben jegens de aandeelhou-
dersvergadering. Omdat de besluiten niet kunnen worden aangetast door een voor-
ziening van de Ondernemingskamer, mist het adviesrecht ten aanzien van
vennootschapsrechtelijke besluiten zijn werking.

Naast het algemene adviesrecht, heeft de or een aantal specifieke bevoegdheden
die zien op de vennootschapsrechtelijke besluitvorming, zowel in de WOR als in het
vennootschapsrecht. Zo heeft de or van een rechtspersoon ex art. 31a lid 2 WOR een
informatierecht ten aanzien van de jaarrekening. Daarnaast bepaalt art. 31d WOR dat
de or recht heeft op inzicht in de (hoogte van de) beloning van het bestuur en het
toezichthoudende orgaan van de rechtspersoon. Beide artikelen zijn, in afwijking van
de rest van de WOR, rechtsvormafhankelijk en hebben betrekking op besluiten die de
rechtspersoon en niet de onderneming aangaan. Art. 30 WOR heeft een enigszins
andere positie dan de informatierechten hierboven, nu deze bevoegdheid uitdruk-
kelijk ziet op de bestuurder in de onderneming, maar in veel gevallen is de bestuurder
van de onderneming tevens bestuurder van de rechtspersoon. Ook bij deze bevoegd-
heden spelen de hierboven weergegeven problemen bij de systematiek van de WOR
en aandeelhoudersbesluiten. Omdat het slechts om informatierechten en een advies-
recht zonder beroep gaat, spelen deze problemen in de praktijk minder.

Andere medezeggenschapsbevoegdheden ten aanzien van de vennootschaps-
rechtelijke besluitvorming zijn te vinden in Boek 2 BW. De rol van de or ten aanzien
van besluiten die de vennootschap betreffen, is tweesporig: op basis van de WOR en
op basis van Boek 2 BW. De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap is in de
jaren 70 ontstaan. De achtergrond is dat werknemers als belangrijke stakeholder
invloed moeten kunnen uitoefenen op de samenstelling van de organen van de
vennootschap. Hiermee wordt inbreuk gemaakt op de bevoegdheden van aandeel-
houders. Door de invoering van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap, heb-
ben werknemers – naast de verankering van hun belang in het vennootschappelijk
belang – ook formele bevoegdheden. Zo heeft de or van een grote (structuur)
vennootschap het recht commissarissen aan te bevelen, en wordt de or van een NV
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in de gelegenheid gesteld zijn standpunt aan de AV(A) kenbaar te maken over
benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen, beloning van bestuur-
ders en belangrijke besluiten.

De werknemers hebben via het enquêterecht de mogelijkheid de besluitvorming
in de vennootschap aan de orde te stellen bij de Ondernemingskamer, indien zij van
mening zijn dat sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid. Deze
bevoegdheden vanwerknemers sluiten nauw aan bij dewijze waarop de zeggenschap
is vormgegeven. Met andere woorden: ‘het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeg-
genschap’ komt bij de medezeggenschap op grond van de WOR onder druk te staan,
maar niet bij de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Zo creëert het spreek-
recht een dialoog tussen or en AV(A), het orgaan dat ook bevoegd is de desbetreffende
besluiten te nemen.

Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap sluit dus goed aan bij de zeggen-
schapsverhoudingen in de (kapitaal)vennootschap, maar ook hier doet zich een
spanning met de rechten van aandeelhouders voor. Iedere invloed van werknemers
betekent een beperking van de aandeelhoudersbevoegdheid. De medezeggenschaps-
regeling uit de structuurregeling beperkt bijvoorbeeld het recht van aandeelhouders
om de leden van de RVC te benoemen. In de jaren ’70 was de gedachte dat de factor
arbeid en de factor kapitaal gelijke bevoegdhedenmoesten hebben ten aanzien van de
samenstelling van de RVC. Ook in het enquêterecht is de gelijkheid tussen arbeid en
kapitaal terug te vinden, nu zowel de factor kapitaal (aandeelhouders) als de factor
arbeid (vakbonden) het recht hebben het beleid en de gang van zaken van de
vennootschap bij de Ondernemingskamer aan de orde te stellen.

In 2004 is de gelijkheid echter uit de structuurregeling verdwenen. Dit had als doel
de positie van aandeelhouders in de vennootschap verder te versterken. Weliswaar is
de positie van de or er bij de wijziging in 2004 niet op achteruit gegaan, maar door de
aanzienlijke versterking van de positie van aandeelhouders is de gelijkwaardigheid
tussen beide partijen verdwenen. Zes jaar geleden werd de positie van werknemers
door de invoering van de spreekrechten ten opzichte van de aandeelhoudersvergade-
ring weer versterkt. Ook is een toenemende rol van de or in het enquêterecht waar te
nemen, waardoor in de praktijk herstel van het evenwicht tussen aandeelhouders en
werknemers plaatsvindt.

Zo nu en dan laait een discussie op over de vraag of de medezeggenschaps-
regeling in Boek 2 BWniet moet worden afgeschaft, zodat alle medezeggenschap van
de or in de WOR geregeld is. Mijns inziens staat het bestaansrecht van vennoot-
schapsrechtelijke medezeggenschap niet ter discussie. Hierboven concludeerde ik al
dat vennootschapsrechtelijke medezeggenschap systematisch veel beter bij de
vennootschapsrechtelijke besluitvorming aansluit dan het adviesrecht van art. 25
WOR. Daar komt bij dat deze vorm van medezeggenschap een belangrijk onderdeel
is van het (stakeholder)systeem zelf. Het belang van werknemers is verankerd in
het vennootschappelijk belang dat bestuur en RVC bij de besluitvorming in acht
moeten nemen. Daarnaast hebben de werknemers specifieke bevoegdheden die
hun positie – als belangrijke stakeholder – versterken. Die medezeggenschapsbe-
voegdheden garanderen dat het belang van werknemers daadwerkelijk wordt mee-
genomen in de besluitvorming. De WOR en de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap zijn communicerende vaten. Bovendien vraag ik mij af of het

Conclusie 7.2

265



afschaffen van de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap door de wetgever
mogelijk is gezien art. 19 GW dat werknemers beschermt tegen intrekking van
medezeggenschap.

Eerder lijkt een uitbreiding van de vennootschapsrechtelijke medezeggenschaps-
bevoegdheden voor de hand te liggen, nu deze – zoals gezegd – goed aansluiten bij de
zeggenschapsstructuur. Ik heb voorgesteld de spreekrechten van de or uit te breiden
naar andere besluiten van de aandeelhoudersvergadering, zoals statutenwijziging,
ontbinding, winstbestemming en vaststelling van de jaarrekening. Van belang daarbij
is wel dat schending van het spreekrecht wordt gesanctioneerd met vernietigbaar-
heid, zoals ook het geval is bij schending van het spreekrecht van art. 2:161a/271a BW.
Ook uitbreiding van de spreekrechten naar de BV is wenselijk, aangezien er in dezen
geen enkele reden is onderscheid te maken tussen de BV en de NV.

Verder heb ik eenwettelijk enquêterecht voor de or – naast dat van de vakbonden –

bepleit. Een combinatie van een spreekrecht aan de voorkant van de besluitvorming en
een mogelijkheid om het beleid repressief te laten toetsen indien er gegronde redenen
zijn voor twijfel, vormt een sluitend systeem van medezeggenschap. Deze bevoegd-
heden doen recht aan de zeggenschapsverhoudingen bij kapitaalvennootschappen,
zonder dat zij al te veel inbreuk maken op de bevoegdheden van aandeelhouders. Het
spreekrecht is immers slechts gericht op overleg en het enquêterecht kan alleen
worden gebruikt indien er sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan het
beleid. Wanneer de or via Boek 2 BW voldoende mogelijkheden heeft invloed uit te
oefenen op de besluiten van de aandeelhoudersvergadering, zijn ‘kunstgrepen’ van de
Ondernemingskamer niet meer nodig.

Naast de invloed via het adviesrecht van de WOR en de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap op grond van Boek 2 BW, staat de werknemersvertegenwoordigers
een aantal andere procedures ter beschikking die hen invloed kunnen verschaffen
op de vennootschapsrechtelijke besluitvorming. Het gaat daarbij om procedures die
niet specifiek voor werknemersvertegenwoordigers zijn geschreven, maar door
alle belanghebbenden kunnen worden gevoerd. Zo kan de or gebruikmaken van de
procedure ex art. 2:14-2:16 BW om een besluit van een orgaan van de rechtspersoon
te vernietigen, en is hij – onder omstandigheden – een belanghebbende in een
jaarrekeningprocedure. Hierboven merkte ik al op dat de or – ondanks dat
een wettelijke bevoegdheid daartoe ontbreekt – het enquêterecht kan gebruiken
door zich bijvoorbeeld te voegen als belanghebbende ex art. 282 RV, of met het
bestuur kan overeenkomen dat de enquêtebevoegdheid hem toekomt. Ook kan
worden gewezen op de mogelijkheid voor werknemers een aandeel in de (naamloze)
vennootschap te nemen. Op deze manier ontstaat het recht om het woord te voeren
over alle besluiten die tot de competentie van AV(A) behoren. Dit is vergelijkbaar met
het spreekrecht en heeft als bijkomende voordelen dat het ziet op alle besluiten van
de AV(A) en dat aan het hebben van een aandeel ook het stemrecht verbonden is.

7.3 Fusies en overnames

Rechtspersonen, in het bijzonder kapitaalvennootschappen, kunnen op driemanieren
fuseren: (i) door een activa/passiva-transactie, ook wel bedrijfsfusie genoemd, (i) door
een juridische fusie en (iii) door overdracht van een meerderheid van de aandelen, de
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zogenoemde aandelenfusie. Bij een bedrijfsfusie vindt alleen overdracht van de
onderneming en niet van de rechtspersoon plaats. Het besluit daartoe wordt door
het bestuur (voor)genomen. Met betrekking tot het adviesrecht van de or ex art. 25
lid 1 sub a en b WOR doet zich hier dus geen bijzonder probleem voor. Omdat
overdracht van de gehele onderneming zeer ingrijpend kan zijn voor de aandeel-
houders van een kapitaalvennootschap – de rechtspersoon waarvan zij aandeel-
houder zijn drijft immers geen onderneming meer – is voor de AV(A) van een NV
een goedkeuringsrecht in art. 2:107a BW opgenomen. Ten aanzien van dat goedkeu-
ringsrecht heeft de or een spreekrecht. Ook hier sluit de medezeggenschap aan bij de
zeggenschap (het goedkeuringsrecht).

Voor de juridische fusie geldt hetzelfde. Het uiteindelijke besluit tot juridische
fusie wordt weliswaar door de AV(A) genomen, maar daar gaat een voorstel van het
bestuur aan vooraf. Het adviesrecht ex art. 25 WOR kan aan het voorstel worden
verbonden. De bevoegdheden van de or ten aanzien van de overdracht of overname
van de zeggenschap bij een bedrijfs- of juridische fusie vormen aldus geen probleem.
Wel kunnen zich medezeggenschapsrechtelijke problemen voordoen nadat de
onderneming/rechtspersoon is overgedragen; in dat geval heeft immers eenwijziging
van de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming plaatsgevonden. De
werknemers zijn in dienst getreden bij een andere ondernemer en de vraag is of de or
(van de vervreemder) na overgang nog bestaansrecht heeft.

Als het gaat om een overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 e.v.,
bepaalt art. 6 van de Richtlijn dat de or blijft bestaan indien de onderneming na
overgang ‘als eenheid’ is blijven bestaan. Is dit niet het geval, dan moeten lidstaten
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers die werden vertegen-
woordigd voor de overgang, ook na de overgang vertegenwoordigd blijven. Deze
maatregelen ontbreken in de WOR, waardoor medezeggenschapsrechten voor werk-
nemers na overgang van onderneming verloren gaan. In de Nederlandse jurispru-
dentie wordt weliswaar aangenomen dat de or van de verkrijger in dat geval ook het
personeel van de vervreemder vertegenwoordigt, maar dit is mijns inziens niet
richtlijnconform. De Nederlandse wetgever moet art. 6 van de Richtlijn overgang
van onderneming alsnog implementeren.

In tegenstelling tot de bedrijfs- en juridische fusie, worden bij een aandelenfusie
niet de onderneming, maar de aandelen in de rechtspersoon overgedragen of over-
genomen. Hierdoor valt een dergelijke fusie strikt genomen niet onder het advies-
recht ex art. 25 WOR, dat spreekt over overdracht of overname van de onderneming.
De hierboven besproken ‘Intergas-leer’ zou daarbij een oplossing kunnen zijn: door
overdracht van de rechtspersoon wordt immers indirect de onderneming overgedra-
gen. Bij de aandelenfusie speelt echter een bijkomend probleem. Het besluit tot fusie
wordt immers niet genomen door het bestuur en ook niet door een ander orgaan van
de rechtspersoon, maar door de individuele aandeelhouders. Behoudens medeon-
dernemerschap, dat weliswaar niet uitgesloten is ten aanzien van een andere
aandeelhouder dan een moedervennootschap maar zich zelden zal voordoen, is aldus
geen sprake van een (voorgenomen) besluit van de ondernemer.

In het geval van een vriendelijke overname, lost dit zich in de praktijk op
doordat wordt aangesloten bij de positieve aanbeveling van het bestuur aan de
aandeelhouders. Het besluit tot overdracht van de aandelen wordt dan als het ware
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toegerekend aan het bestuur, aangezien het geven van een positieve aanbeveling
zelfstandig niet onder de limitatieve opsomming van art. 25 WOR valt. Bij een
onvriendelijke (vijandige) overname biedt deze ‘kunstgreep’ geen soelaas. Een posi-
tieve aanbeveling van het bestuur ontbreekt immers in dat geval. Bij een vijandige
overname is er dus in beginsel geen adviesrecht van de or. In dat geval kunnen de
vakorganisaties wel onverkort hun bevoegdheden op grond van de FGR uitoefenen.

De FGR bevatten een specifieke bepaling voor een vijandige overname. In dat geval
ontstaat een verplichting voor de overnemer om het bestuur van de doelwitvennoot-
schap op de hoogte te stellen van de overname, zodat deze in de gelegenheid wordt
gesteld de betrokken vakbonden te raadplegen. Overigens is het de vraag of een
dergelijke bepaling houdbaar is indien het gaat om een openbaar bod dat onder de
Wft en het Bob valt, nu deze regelgeving het mogelijk maakt een rauwelijks bod te
doen. Onverkorte toepassing van art. 5 FGR zou deze mogelijkheid doorbreken,
hetgeen een inbreuk vormt op de rechten van beleggers, die door de genoemde
regelgeving worden beschermd. Een vergelijkbare bepaling in de WOR of benadering
in de jurisprudentie zou eenzelfde belangenconflict met zich brengen. Dat het – door
het effectenrecht beschermde – belang van aandeelhouders soms voorgaat op het
belang van werknemers op medezeggenschap blijkt bij het tijdstip van informatie of
advisering. Zo worden vakbonden ex art. 3 FGR later geïnformeerd over een op
handen zijnde fusie indien het een fusie betreft die onder een effectenrechtelijke
regeling – zoals de Wft – valt. Tijdens de parlementaire behandeling van de
implementatie van de Dertiende richtlijn, heeft de minister zich op het standpunt
gesteld dat in geval van een openbaar (vriendelijk) bod het adviesrecht van de or naar
achteren wordt geschoven. Dit is een substantieel andere benadering dan bij de
andere vormen van fusie, waarvan ik juist geconcludeerd had dat de or in een
vroegtijdig stadium – soms voor het sluiten van een intentieverklaring – geraad-
pleegd moet worden.

Kortom, de medezeggenschapsrechten van werknemers worden in het geval van
een openbaar bod – en dat geldt mijns inziens voor iedere beursovername – beperkt.
Enerzijds gebeurt dit door de wijze van besluitvorming en anderzijds door de
belangen van beleggers. De regelgeving inzake het openbaar bod creëert echter ook
nieuwe informatierechten, die specifiek zien op deze vorm van overname. In de
laatste paragraaf heb ik onderzocht of de regelgeving inzake voorwetenschap zich in
het algemeen verzet tegen medezeggenschap van werknemers in het geval van een
beursovername. Gezien de mogelijkheid tot het opleggen van geheimhouding, is dat
mijns inziens niet het geval. Ik heb daarbij wel opgemerkt dat de geheimhoudings-
verplichting van de fusiegedragsregels alleen ziet op de bevoegdheden van art. 4 FGR
en niet op de mededeling van art. 3 FGR.

In het hoofdstuk fusies en overnames heb ik tevens aandacht besteed aan de
bijzondere mogelijkheid om (financiële) medezeggenschap te gebruiken als bescher-
mingsconstructie in geval van een vijandige overname. Door het uitgeven van
aandelen aan werknemers in het kader van een werknemersparticipatieplan, kan
het aandeelhouderschap van de (ongewenste) overnemer worden verwaterd. Op
deze manier kan een overname worden voorkomen. Hierbij bestaat het risico dat de
Ondernemingskamer in een – door aandeelhouders geëntameerde – enquêteproce-
dure tot de conclusie komt dat sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan
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een juist beleid of wanbeleid vast te stellen. Dit omdat medezeggenschap van
werknemers wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor dit bedoeld is (mis-
bruik van bevoegdheid 3:13 BW). Voor de vraag of sprake is van misbruik is onder
meer van belang in hoeverre werknemers daadwerkelijk participeren en financieel
voordeel behalen en het doel van de regeling. Kan de vennootschap aannemelijk
maken dat reeds geruime tijd een wens bestond om werknemers financieel te laten
participeren in de vennootschap, dan zal minder snel sprake zijn van misbruik.

7.4 Concernverhoudingen

Ook in concernverhoudingen staat het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeg-
genschap’ onder druk. Het beleid wordt in concernverhoudingen veelal op een hoger
niveau ontwikkeld dan op het niveau waar de medezeggenschapsorganen zich
bevinden. Bij strategische beslissingen die moeten worden uitgevoerd door het
bestuur van de dochtervennootschap wordt het adviesrecht van de or gedegradeerd
tot inspraak ten aanzien van de uitvoering in plaats van wezenlijke invloed op alle
aspecten van de besluitvorming zoals de gedachte achter art. 25 WOR is. Bij direct
doorwerkende besluiten – die de moedervennootschap veelal uit hoofde van haar
aandeelhouderschap neemt – speelt hetzelfde. De uitholling vanmedezeggenschap in
concernverhoudingenwordt enigszins gecompenseerd door de verplichting concern-
medezeggenschapsorganen in te stellen – die recht moeten doen aan de organisatie-
structuur – en de in de jurisprudentie ontwikkelde leerstukken toerekening en
medeondernemerschap die in uitzonderlijke situaties, beschreven in de paragrafen
4.4.5 tot 4.4.10 ertoe leiden dat een (voorgenomen) besluit van de moedervennoot-
schap toch moet worden voorgelegd aan de or van de dochtervennootschap. Hiermee
wordt meer recht gedaan aan de gedachte dat de medezeggenschap de zeggenschap
volgt.

De medezeggenschapsregelingen in Boek 2 BW bevatten een specifieke con-
cernbepaling. Zowel in de structuurregeling als bij de spreekrechten worden de
bevoegdheden in concernverhoudingen uitgeoefend op het niveau van de moeder-
vennootschap, zodat wordt aangesloten bij de zeggenschapsverhoudingen. Deze
bevoegdheden worden uitgeoefend door de ondernemingsraden van de dochter-
vennootschappen (afhankelijke maatschappijen), tenzij een cor is ingesteld. In het
laatste geval gaat de bevoegdheid over op de cor. Het enquêterecht kent geen
wettelijke mogelijkheid tot het indienen van een enquêteverzoek bij een moeder-
vennootschap of andere concernmaatschappij, maar deze mogelijkheid is wel op
basis van jurisprudentie aanvaard.

7.5 Internationale (concern)verhoudingen

Ook in internationale verhoudingen lopen besluitvorming en medezeggenschap sterk
uiteen. In internationale concerns wordt veelal gebruik gemaakt van de zogenoemde
Nederland-constructie, ook indien de topleiding zich in Nederland bevindt, waardoor
de medezeggenschap van werknemers beperkt wordt tot de Nederlandse tak van het
concern enwaardoor de strategische beslissingen die op het niveau van de topholding
worden genomen, buiten de invloed van werknemers vallen. Ten aanzien van rechten
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op informatie en consultatie wordt deze uitholling van medezeggenschap deels
gecompenseerd door de Europese regeling van de eor. Deels, omdat de invloed van
de eor niet te vergelijken is met de invloed die de Nederlandse or kan uitoefenen op
de besluitvorming in de Nederlandse onderneming. Verder kunnen de hierboven
genoemde leerstukken medeondernemerschap en toerekening in internationale con-
cerns een rol spelen.

Hierboven constateerde ik dat bij nationale concerns de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap goed aansluit bij de zeggenschapsverhoudingen, maar dit geldt
niet voor internationale concerns. Door gebruik van de Nederland-constructie en de
daarbij horende vrijstellingen is de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap
beperkt tot het Nederlandse gedeelte van het concern, maar op dit niveau worden
de strategische beslissingen in het algemeen niet genomen. De regeling met betrek-
king tot de spreekrechten is onduidelijk en behoeft mijns inziens verheldering.
Daarbij ligt naar mijn mening een minder vergaande beperking dan bij de structuur-
regeling voor de hand, nu de spreekrechten veel minder sterk ingrijpen in de
fundamentele bevoegdheden van de aandeelhouders(vergadering). De uitholling
van informatie- en consultatiebevoegdheden wordt enigszins gecompenseerd door
Europese regelgeving, maar dit geldt niet voor de vennootschapsrechtelijke mede-
zeggenschap. Alleen indien de ondernemer ervoor kiest de onderneming te drijven in
een Europese rechtspersoon of kiest voor een Europese herstructurering gelden de
Europese richtlijnen en verordeningen op het gebied van vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap. De regelingen beogen echter expliciet geen Europese vennoot-
schapsrechtelijke medezeggenschap te creëren, maar zorgen ervoor dat de (natio-
nale) medezeggenschapsbevoegdheden van werknemers niet verdwijnen door het
oprichten van een Europese rechtspersoon of het aangaan van een Europese her-
structurering. Een doelstelling die overigens slechts gedeeltelijk wordt gehaald, blijkt
uit hoofdstuk 5. Ondanks dat een groot aantal lidstaten een vorm van vennootschaps-
rechtelijke medezeggenschap kent, lijkt mij een richtlijn met minimumvoorschriften
op het gebied van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap (politiek) niet haal-
baar, mede gezien de omstandigheid dat deze vorm vanmedezeggenschap zeer nauw
verbonden is met de nationale vennootschapsrechtelijke structuren. Bovendien is
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap in een aantal landen zeer controversieel
en blijkt uit de richtlijnen inzake Europese rechtspersonen en Europese herstructu-
reringen dat die medezeggenschap zeer problematisch is. Wel is denkbaar dat
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap een onderdeel gaat worden van het
onderhandelingsproces met de bog in het kader van de oprichting van een eor. In
een concern met topholding in Nederland zou het bijvoorbeeld wenselijk zijn dat de
vennootschapsrechtelijke wordt uitgeoefend door de eor in plaats van de cor. Dan
wordt meteen tegemoetgekomen aan de bezwaren van legitimiteit die in dat geval
kunnen worden opgeworpen. De eor vertegenwoordigt immers niet alleen het
Nederlandse personeel, maar alle werknemers in de verschillende lidstaten.

De achtergrond van de beperkte rol van werknemers op de besluitvorming in
internationale concerns is het territorialiteits- en legitimiteitsbeginsel. Nederlandse
medezeggenschapswetgeving is beperkt tot het Nederlandse grondgebied en de
Nederlandse werknemers vertegenwoordigen niet dat deel van het personeel van
het internationale concern dat in het buitenland werkzaam is. Binnen de Europese
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Unie komt daarbij dat ondernemers vrijheid van vestiging genieten. Medezeggen-
schap, althans vennootschapsrechtelijke medezeggenschap, staat op gespannen voet
met deze fundamentele vrijheid, nu sterke vormen van medezeggenschap een
belemmering kunnen vormen om de onderneming in een bepaalde lidstaat te
vestigen. In paragraaf 5.9 heb ik geconcludeerd dat niet uitgesloten is dat het Hof
van Justitie zal oordelen dat het opleggen van Nederlandse medezeggenschap aan
buitenlandse rechtspersonen of het verbinden van voorwaarden aan een outbound
grensoverschrijdende omzetting of zetelverplaatsing, een buitenproportionele
inbreuk vormt op de vrijheid van vestiging. Hierdoor ontstaat een – mijns inziens
onredelijk – verschil tussen vormen van grensoverschrijdende mobiliteit die wel
geharmoniseerd zijn, zoals de grensoverschrijdende fusies en de oprichting van een
Europese rechtspersoon, en grensoverschrijdende herstructureringen die rechtstreeks
op basis van de vrijheid van vestiging geschieden. Door de grensoverschrijdende
herstructureringen te harmoniseren en daaraan een medezeggenschapsregeling te
koppelen, kan een balans worden gevonden tussen de fundamentele vrijheden
enerzijds en het recht op medezeggenschap anderzijds. Hierbij ligt mijns inziens
terecht de nadruk op het behoud van medezeggenschap en het voorkomen van
misbruik.

7.6 Insolventie

In hoofdstuk 6 ben ik ingegaan op de situatie dat de ondernemer in staat van
insolventie verkeert. Indien sprake is van faillissement of surseance van betaling
vindt eenwijziging van de zeggenschap plaats. In het geval van faillissement wordt de
zeggenschap over de onderneming overgedragen aan de curator en in geval van
surseance van betaling heeft de ondernemer toestemming van de bewindvoerder
nodig. En de beslissing dat de ondernemer in staat van insolventie verkeert, wordt
genomen door de rechtbank en niet door de ondernemer zelf. De ondernemer kan
daartoe een verzoek doen, maar ook mogelijk is dat dit op verzoek van schuldeisers
geschiedt. De insolvente ondernemer valt onder het faillissementsrecht, waarvan de
belangrijkste doelstelling is om te zorgen voor een zo hoog mogelijke boedelop-
brengst voor de crediteuren van de onderneming. Dit belang van crediteuren ver-
houdt zich moeizaam tot het belang van werknemersmedezeggenschap, dat
vertraging met zich meebrengt. Die vertraging kan ontstaan door de opschortings-
termijn van art. 25 lid 6 WOR, en kan leiden tot extra kosten voor de boedel.

Ik heb een onderscheid gemaakt tussen de invloed voorafgaand aan de failliet-
verklaring en uitspraak tot surseance van betaling, en de periode die daarop volgt,
waarbij de bewindvoerder of de curator de zeggenschap over de onderneming (mede)
heeft overgenomen. Ten aanzien van de eerste fase concludeer ik dat de rol van de or
nihil is. Wanneer het gaat om een aanvraag door de schuldeisers is er geen enkele rol
voor de or. De schuldeisers kunnen niet worden beschouwd als ondernemer in de zin
van deWOR, en in tegenstelling tot andere landen is bij de procedure bij de Rechtbank
geen rol voor de werknemersvertegenwoordigers weggelegd, buiten de mogelijkheid
om in verzet te komen of in beroep te gaan tegen de uitspraak tot faillietverklaring.
Wanneer de ondernemer zelf het faillissement of de surseance van betaling aan-
vraagt, kan sprake zijn van een adviesplichtig (voorgenomen) besluit, in ieder geval
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als het faillissement betreft. De faillietverklaring leidt immers tot een belangrijke
wijziging in de organisatie van de onderneming (art. 25 lid 1 sub e WOR), nu de
onderneming na faillietverklaring wordt gedreven door de curator in plaats van
de ondernemer. Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt
echter dat het aanvragen van het eigen faillissement geen adviesplichtig besluit
betreft. Als reden geeft de minister hiervoor – net als bij de vennootschapsrechtelijke
besluitvorming – dat het medezeggenschapsrecht uit de WOR en het faillissements-
recht strikt gescheiden zijn. Bovendien is het, naar het oordeel van de minister, niet
wenselijk de or medeverantwoordelijk te maken voor een dergelijk ingrijpende
beslissing. Opvallend is dat de minister dus niet verwijst naar de doelstelling van
de faillissementprocedure en de belangen van crediteuren bij een zo snel mogelijke
afwikkeling van de boedel. De minister kiest voor een fundamenteel argument –

scheiding van rechtsgebieden – dat mijns inziens achterhaald is, zie hierover hetgeen
ik hierboven uiteenzette over de scheiding van vennootschapsrecht en medezeggen-
schapsrecht. Bovendien is de minister daarin ook niet consequent, omdat hij wel van
mening is dat na faillietverklaring de curator – als bestuurder in de zin van de WOR –

alle verplichtingen uit de WOR moet naleven. De stelling dat de or niet medeverant-
woordelijk moet worden gemaakt miskent de positie van de or als adviserende, niet
medebeslissende, partij en de dubbele doelstelling van de or op grond van art. 2WOR.
De stelling past bovendien niet bij de volwassen status die de or tegenwoordig heeft.
Vervolgens heb ik onderzocht of er andere formele gronden zouden zijn om de or niet
te betrekken bij de besluitvorming rondom de failissementaanvraag, zoals het door-
breken van de paritas creditorum en de samenloop van procedures. Mijn conclusie is
dat dit niet het geval is, maar dat onverkorte toepassing van het adviesrecht van de
WOR toch niet wenselijk is in verband met het belang van de crediteuren. Volledige
toepasselijkheid van het adviesrecht inclusief beroepsrecht zou te veel vertraging
opleveren en dat is ook niet in het belang van de werknemers. Ik heb daarom gezocht
naar alternatieven en ook hier weer getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
specifieke situatie waarin de failliete onderneming verkeert en de belangen van
andere belanghebbenden die in een dergelijk geval gelden. Mijn conclusie is dat het
wenselijk is een spreekrecht te koppelen aan art. 2:136/246 BWen de or te betrekken
in de rechterlijke procedure tot faillietverklaring, zoals in andere landen ook het geval
is. Een andere optie is een adviesrecht zonder beroepsrecht, vergelijkbaar met art. 30
WOR, maar het horen van de or door de rechter past beter bij de wijze waarop op de
besluitvorming wordt gereageerd. Als bijkomend voordeel geldt dat een hoorrecht
voor de or ten tijde van de behandeling van de eigen aanvraag een rol kan spelen bij
het vroegtijdig opmerken van oneigenlijk gebruik van het faillissementsrecht, waar-
voor ook door de Europese wetgever aandacht is gevraagd. Een versterking van de
positie van de or bij het aanvragen van het faillissement past ten slotte goed bij de, na
jurisprudentie van de Hoge Raad ontstane, gedachte dat het faillissement niet slechts
tot doel heeft zoveel mogelijk uit te keren aan crediteuren, maar dat ook maatschap-
pelijke belangen zoals werkgelegenheid een rol spelen. Hierbij kunnen overigens ook
de vakbonden een rol spelen, die na faillietverklaring of surseance van betaling
onverkort gebruik kunnen maken van de enquêtebevoegdheid. Het feit dat het
personeel is ontslagen door de curator doet niets af aan de ontvankelijkheid.
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Verkeert de onderneming eenmaal in staat van faillissement of surseance van
betaling, dan zijn de medezeggenschapsbevoegdheden op grond van de WOR onver-
kort van toepassing. In geval van surseance is de bestuurder nog steeds bevoegd,
weliswaar samen met de bewindvoerder, en in geval van faillissement moet de
curator als bestuurder in de zin van de WOR worden beschouwd. De specifieke
situatie van insolventie en de belangen van de crediteuren brengen wel mee dat van
de or kan worden verwacht dat hij bijvoorbeeld de opschortingstermijn niet gebruikt
en niet te veel kosten zal maken die de boedel belasten.

7.7 Eindconclusie

Hierboven beschreef ik een aantal situaties waarin het recht op medezeggenschap
voor werknemers niet goed aansluit op de wijze waarop de besluitvorming in die
situatie is vormgegeven, terwijl dit één van de belangrijke beginselen van het mede-
zeggenschapsrecht is. Ik heb daarbij gekeken naar de bevoegdheden van de or op
basis van de WOR en naar een aantal specifieke bevoegdheden uit Boek 2 BW, de
Fusiegedragsregels en het Bob. Daarbij valt op dat de bijzondere bevoegdheden veel
beter aansluiten op de zeggenschapsverhoudingen dan de algemene bevoegdheden
op grond van de WOR, wat voortvloeit uit de aansluiting van de WOR bij het begrip
onderneming. Door verschillende ‘kunstgrepen’ in de jurisprudentie en praktijk,
worden zeggenschap en medezeggenschap toch veelal bij elkaar gebracht. Ik noem
de Intergas-leer, waardoor besluiten die de vennootschap betreffen toch adviesplich-
tig zijn, het aansluiten bij de positieve aanbeveling in het geval van een beurs-
overname en de leerstukken toerekening, medeondernemerschap en vereenzelviging
in het geval dat een besluit wordt (voor)genomen door een andere ondernemer dan
de ondernemer aan wiens onderneming de or is verbonden.

De praktijk kan hiermee uit de voeten en om die reden is aanpassing van het
huidige systeemwellicht niet gewenst. Het blijven echter ‘kunstgrepen’ die niet goed
in het systeem passen en ertoe kunnen leiden dat de medezeggenschap niet het
gewenste effect heeft, omdat bijvoorbeeld de voorzieningen van de Ondernemings-
kamer geen werking hebben jegens de aandeelhoudersvergadering of omdat de
bepaalde besluiten – zoals winstbestemming – toch geheel buiten de invloed van
werknemersvertegenwoordigers vallen.

De bijzondere bevoegdheden in Boek 2 BW, de Fusiegedragsregels en het Bob zijn
geschreven voor specifieke rechtsvormen of specifieke situaties en sluiten d aardoor
beter aan op de zeggenschapsverhoudingen in de desbetreffende situaties. Daarbo-
venop staat de or en vakbonden nog een aantal andere – meer algemene – bevoegd-
heden ter beschikking, zoals de procedure ex art. 2:14-16 BW, het enquêterecht,
de jaarrekeningprocedure en de verzetprocedure in het geval van faillissement. Deze
procedures bieden werknemersvertegenwoordigers mogelijkheden om hun positie te
versterken. Niettemin blijven situaties bestaan waarin de rol van de werknemers
beperkt is, terwijl wel sprake is van ingrijpende gevolgen voor de onderneming. Ik
noem hier de situatie van overgang van de onderneming, een besluit tot winstbe-
stemming, het aanvragen van het eigen faillissement, de vijandige overname van de
onderneming, het onderdeel uitmaken van een internationaal concern en een grens-
overschrijdende omzetting. Daarom heb ik in de verschillende hoofdstukken een
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aantal aanbevelingen gedaan om de positie van werknemersvertegenwoordigers te
versterken. Met deze aanbevelingen heb ik zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten
bij het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ en rekening gehouden met de
belangen van andere stakeholders in de desbetreffende situatie.

Ik noem hier kort:
– de uitbreiding van de spreekrechten ten aanzien van andere besluiten die de

vennootschap betreffen, zoals statutenwijziging, winstbestemming, aanvraag
tot faillietverklaring en vaststelling van de jaarrekening en tevens uitbreiding
naar de BV;

– een wettelijk enquêterecht voor de or;
– de implementatie van art. 6 van de Richtlijn overgang van ondernemingen;
– een rol voor de or in de procedure tot faillietverklaring;
– het schrappen van de buitenlandclausule;
– het mogelijk maken dat werknemers van buitenlandse vestigingen zitting kunnen

hebben in de cor;
– het aandringen in Europa op het meenemen van vennootschapsrechtelijke mede-

zeggenschap in de onderhandelingen met de bog ten behoeve van de oprichting
van een eor en harmonisatie van Europese herstructureringen;

– het aanpassen van het spreekrecht in internationale concernverhoudingen.

7.8 Slotwoorden: de nieuwe taakopvatting van de or

Hetmedezeggenschapsrecht is constant in beweging. Er wordt gediscussieerd over de
afschaffing van de ene regeling en vervolgens komen er weer nieuwe bevoegdheden
bij. Een moderne or houdt zich niet alleen bezig met reorganisaties, fusies, arbeids-
tijden en beloningssystemen, maar ook met statutenwijzigingen, koersgevoelige
beursovernames, benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en
Europese herstructureringen. Naast een hoedster van het belang van de werknemers
en van de onderneming is de or ook een hoedster geworden van het vennootschap-
pelijk belang, het concernbelang en het belang van het zo adequaat mogelijk verlopen
van een beursovername of boedelverdeling in geval van een faillissement. Volstond
voorheen een wettekst en commentaar van de WOR op het bureau van de or,
tegenwoordig dient menige or om optimaal en effectief gebruik te maken van zijn
bevoegdheden ook kennis te hebben van Boek 2 BW, verschillende Europese richt-
lijnen, de Wet op het financieel toezicht, het Bob en de Faillissementswet. De or
reageert niet alleen op voorgenomen besluit van de ondernemer, maar komt met
initiatieven en alternatieven, onderhandelt, neemt het woord op de AV(A)-vergade-
ring en onderneemt juridische stappen, niet alleen op basis van de WOR, maar ook in
enquêtezaken, jaarrekeningprocedures en procedures ex art. 2:14-16 BW. Hij is niet
meer alleen een orgaan van de onderneming – de arbeidsorganisatie – maar ook van
de rechtspersoon, met alle rechten en plichten van dien. Sommige or-leden zijn
bovendien niet meer alleen lid van een ‘gewone’ or, maar tevens van een Gemor, gor,
cor, bog, eor of SE-or. Dit vraagt veel van de or en de personen die daarin zitting
hebben. Uit onderzoek blijkt dan ook dat van sommige bevoegdhedenweinig gebruik
wordt gemaakt. Er is sprake van onderbenutting. Wat mij betreft is dat geen reden om
deze vormen van medezeggenschap dan maar af te schaffen. Zowel in Nederland als
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in Europa heeft medezeggenschap – in alle gedaanten – zich bewezen en bezit zij
voldoende draagvlak. Om het (fundamentele) recht op medezeggenschap zo goed
mogelijk tot uiting te laten komen, dient de or echter te professionaliseren. Niet door
professionele or-leden – de kracht van medezeggenschap is nu juist dat zij wordt
uitgeoefend door betrokken werknemers die doordrongen zijn van alles wat er op de
werkvloer gebeurt – maar wel door sterk in te zetten op scholing en daarin aandacht
te besteden aan alle vormen van medezeggenschap en alle procedures die de or ter
beschikking staan, ook de wegen die buiten de geijkte paden liggen. Op deze manier
kan de juridische invloed die de or nu al heeft worden omgezet in daadwerkelijke
invloed.

Conclusie 7.8
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