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Ook bij kleine bedrijven in D
Hoewel medezeggenschap belangrijk wordt geacht, zijn er nog veel or-plichtige bedrijven die

geen ondernemingsraad hebben. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook Duitsland. Met

name in het mkb is er vaak geen or, weet Jan Cremers. Met een wetswijziging in 2001 wilde de

Duitse regering de naleving verhogen. Dat is niet gelukt.

de inrichting van de werktijden en over om- en bijscholing)

door zouden worden geschoven van het overleg tussen

sociale partners naar het ondernemingsoverleg. Dan is het

wel noodzakelijk dat er een ondernemingsraad aanwezig is. 

Toch kwam de beperkte hervorming van de medezeggen-

schapswetgeving in 2001 niet zonder slag of stoot tot

stand. Het leidde tot hevige discussies tussen de Bondsre-

gering, de oppositie, een vrijwel gesloten werkgeversfront

(zich bedienend van argumenten als ‘het vrije ondernemer-

schap’ en ‘de fragiele Duitse economie’), de vakbeweging

en niet in de laatste plaats de media die regelmatig zeer

gedetailleerd op de voorpagina’s of in populaire talkshows

aandacht besteedden aan het debat. De voorgenomen her-

ziening leek zelfs uit te monden in een regeringscrisis. Dit is

opmerkelijk, omdat inmiddels ruim zestig jaar ervaring met

het sociaal overleg in de onderneming in Duitsland, net als

in Nederland, heeft geleid tot een overheersend beeld van

een door alle betrokkenen aanvaard overleg dat wordt

gebruikt voor de communicatie, het intern regelen en

bespreken, onderhandelen, aanpassen en uitwerken van

personele en andere zaken in de onderneming.

Vrijstelling
Duitsland kent met betrekking tot de samenstelling regels

die verschillen met de Nederlandse situatie. Aparte cate-

gorieën werknemers (een scheiding tussen hoofd- en hand-

arbeiders, leidinggevend personeel) kunnen aanspraak

maken op gereserveerde zetels of een gequoteerd lid-

maatschap. Leerlingen in het bedrijf hebben een aparteJan Cremers is verbonden aan het AIAS.

I
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de oprich-

ting van een ondernemingsraad in Duitsland, net als in

Nederland, geen vanzelfsprekendheid; zonder initiatief van

werknemerszijde komt geen ondernemingsraad tot stand.

Wel is de medezeggenschap in het Duitse grootbedrijf, net

als in Nederland, stevig verankerd. In sommige sectoren en

vooral ook bij kleinere bedrijven neemt de naleving snel af.

Hierbij moet worden vermeld dat de Duitse medezeggen-

schapswetgeving al van toepassing is in bedrijven vanaf 5

werknemers. 

In 2001 is er een wijziging geweest van de Duitse mede-

zeggenschapswetgeving (het Betriebsverfassungsgesetz).

Centrale doelstelling daarvan was het stimuleren van een

betere verspreiding van de medezeggenschap in bepaalde

segmenten van de arbeidsmarkt met een lage naleving

(bouw, handel, diensten) en in zogenaamde ‘medezeggen-

schapsvrije zones’ waarbij in het bijzonder gedoeld werd

op het midden- en kleinbedrijf. De Duitse wetgever achtte

het zowel vanuit politiek als vanuit economisch opzicht

noodzakelijk iets aan de naleving te doen. Zij was namelijk

van mening dat de kosten van medezeggenschap ruim

tegen de baten opwegen en dat het goed organiseren van

de medezeggenschap (dus) profijtelijk is voor het bedrijfs-

leven. Bovendien was de verwachting dat door de decen-

tralisatietendens steeds meer regelingen (bijvoorbeeld

over de naleving en de concrete invulling van de CAO, over
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Duitsland is er vaak geen OR
status in de medezeggenschap en bij de wijzigingen van de

wet in 2001 zijn daaraan eisen ten aanzien van de man-

vrouw verhouding toegevoegd. Die wetswijziging bracht

ook veranderingen teweeg in de voor OR-werkzaamheden

benodigde vrijstelling die gekoppeld is aan de onderne-

mingsgrootte. In bedrijven met 200 of meer werknemers

wordt minimaal een werknemersvertegenwoordiger volle-

dig vrijgesteld, die grens lag voorheen bij 300 werknemers.

Bij 500 tot 900 werknemers gelden twee vrijstellingen

enzovoorts, oplopend tot 12 leden bij een bedrijf met 9000

werknemers (daarna een per schijf van 2000 werknemers).

De wet van 2001 introduceerde bovendien de mogelijkheid

deze vrijstelling uit te smeren over meerdere deeltijdvrij-

stellingen. Vaak leidt de vrijstelling in de praktijk tot een

cumulatie van taken: de voorzitter van de ondernemings-

raad is uit hoofde van de functie volledig vrijgesteld, geniet

tal van faciliteiten en interne ondersteuning, en is bij grote

ondernemingen tevens lid van de raad van commissarissen. 

Vereenvoudigde verkiezingen
Om de naleving te stimuleren, werd bij de nieuwe wet in

2001 speciaal voor de kleinere bedrijven (5 tot 50 werkne-

mers) een vereenvoudigde verkiezingsprocedure ontwor-

pen. Zodra de ondernemer instemt met de invoering van

een OR en het personeel een kiescollege heeft benoemd,

kunnen zonder al te veel moeite en in relatief korte tijd ver-

kiezingen plaatsvinden. Tijdens een bedrijfsbijeenkomst,

waarvoor slechts drie werknemers het initiatief hoeven te

nemen, kunnen de verkiezingen voorbereid worden (kandi-

daatsstelling en vorming kiescollege). Tijdens een tweede

bijeenkomst (een week later) kunnen de feitelijke verkiezin-

gen plaatsvinden. Bij overeenstemming tussen het kiescol-

lege aan werknemerszijde en de ondernemer kan deze ver-

korte procedure ook in bedrijven tot 100 werknemers wor-

den benut. De vereenvoudiging van de verkiezingsproce-

dure kwam ook tot uiting in de vraag wie kiesgerechtigd

was, voortaan was niet langer relevant of mensen in deel-

tijd of fulltime werkten en uitzendkrachten kregen stem-

recht in de onderneming waar ze tijdelijk werkten.

Andere wijzigingen betroffen de mogelijkheid voor werk-

nemers in bedrijfsonderdelen om voor de vertegenwoordi-

ging aansluiting te zoeken bij bovenliggende bedrijfson-

derdelen (bijvoorbeeld dochtermaatschappijen bij het

hoofdkantoor) en de mogelijkheid om in bedrijven vanaf

100 werknemers bepaalde taken te delegeren naar werk-

groepen op basis van een raamovereenkomst tussen

ondernemingsraad en bedrijfsleiding. 

Naleving niet omhoog
Hoewel de moderniseringsoperatie in 2001 een verhoging

van de naleving beoogde, waren harde cijfers daarover

lang niet beschikbaar: nog steeds kent Duitsland, ook weer

net als Nederland, geen wettelijke registratie van onderne-

mingsraden of een register van ondernemingsraadsverkie-

zingen. De beste indicatie voor de ontwikkeling van de

medezeggenschap levert het Institut für Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (het IAB) dat

sinds 1993 via het zogenaamde IAB-Betriebspanel een

representatieve onderzoeksbron is. In het jaarlijkse IAB-

onderzoek voor 2000 bleek het gemiddelde nalevingcijfer

(van 12,5%) door het MKB sterk naar beneden te worden

beïnvloed.1 Uiteindelijk werkte de helft van alle werkne-

De herziening van de Duitse

medezeggenschapswet leidde

bijna tot een regeringscrisis

>>>
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mers in bedrijven met een ondernemingsraad, mede omdat

in grote bedrijven de medezeggenschap vrijwel overal aan-

wezig was. Tien jaar later bleek daar weinig verandering in

te zijn gekomen. In de 2010-meeting kende rond 10% van

alle Duitse bedrijven een ondernemingsraad; dit stond voor

45% van alle werknemers in West-Duitsland en 37% in het

(voormalige) Oost-Duitsland. Uit cijfers die in oktober 2014

zijn gepresenteerd tijdens een workshop in Düsseldorf

blijkt deze stabilisering zich te hebben voortgezet, wat

betekent dat de wetswijziging van 2001 niet de beoogde

hogere naleving naderbij heeft gebracht. De witte plekken

zijn gebleven en er blijft sprake van OR-vrije zones. 

Hoge opkomst
De wetswijziging en de vereenvoudigde verkiezingsproce-

dures in het MKB lijken dus geen fundamentele verandering

van de naleving te hebben gebracht. Anderzijds blijkt de

deelname aan de OR-verkiezingen niet te lijden onder de

(lichte) afname van de naleving. Onderzoek met een steek-

proef van 15.000 bedrijven (in vier bedrijfstakken) tekende

bij de laatste verkiezingen in de periode maart-mei 2014 een

deelname op van 80% van de kiesgerechtigde werknemers,

een deelname die opnieuw hoger ligt dan bij voorgaande

verkiezingen. Er is wel enig verschil in opkomst tussen secto-

ren, maar de bandbreedte is betrekkelijk gering. Ook de

opkomst onder uitzendwerkers steeg (van 4,5% naar 5,7%).

De vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure zorgt vol-

gens sommigen voor deze verhoogde opkomst. De vereen-

voudigde procedure wordt in ieder geval populairder; het

gebruik stijgt, ook in bedrijven tot 100 werknemers die op

basis van consensus hiervoor kunnen opteren. 

Het OR-lidmaatschap van vrouwen stabiliseert op onge-

veer 30%, terwijl meer als de helft van de OR-leden vak-

bondslid is (in enkele bedrijfstakken oplopend tot 80%).

De ongeorganiseerde OR-leden (bij nieuw opgerichte

or’en tot zo’n 40%) zijn vaak mensen die een vertrouwen

genieten onder collega’s en door hun OR-werk meer

betrokken raken bij het vakbondswerk in de onderne-

ming. In twee derde van de gevallen worden OR-leden

herkozen, waarbij ervaring en continuïteit een belangrijke

rol blijken te spelen. De OR vergrijst (overigens niet snel-

ler dan de algemene vergrijzing); 60% van de leden is

ouder dan 45 jaar en 10% is jonger dan 30. 

Tegenwerking
Al met al geen schokkend resultaat. Dat geldt niet voor

een andere rapportage die tegelijkertijd werd gepresen-

teerd. Het betrof een onderzoek onder 350 lokale vak-

bondsbestuurders naar de vraag of het oprichten van

nieuwe ondernemingsraden (bij de witte plekken) en het

functioneren van bestaande or’en wel eens werd tegen-

gewerkt door de bedrijfsleiding. In liefst 59% van de

gevallen rapporteerden de lokale bestuurders tegenwer-

king bij de oprichting van nieuwe or’en en in 38% van de

gevallen werden bestaande or’en tegengewerkt. In meer

dan een derde van de initiatieven voor nieuwe or’en bleek

de tegenwerking effectief. Bedrijven maakten daarbij in

bijna de helft van de gevallen gebruik van adviesbureaus

die gespecialiseerd waren in dit soort obstructie. Dit heeft

in Duitsland de discussie doen opleven over de vraag of

een OR niet, net als een gemeenteraad, er gewoon moet

zijn – democratie in de woonplaats staat ook niet ter dis-

cussie! 

Noot

1 In de categorie 51-100 werknemers wordt voor 2010 een naleving van 41%

becijferd, terwijl de naleving in de kleinste categorie, 5-9 werknemers, op

6% uitkomt. In Nederland wordt de naleving (startend vanaf 50 werknemers)

geschat op een percentage tussen de 70 en 80%, waarbij voor de laagste

grootteklasse (van 50-75 werknemers) in de nalevingonderzoeken al wordt

gesproken van een percentage boven de 50%. Duitsland lijkt dus een extre-

mere verdeling over de verschillende grootteklassen van ondernemingen te

kennen, van een zeer lag percentage in kleine bedrijven tot boven de 90%

in het grootbedrijf.

Volgens vakbondsbestuurders

werkt de bedrijfsleiding in

38% van de gevallen de OR tegen


