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Wet van 2 december 2004 tot wijziging van de
Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering
van richtlijn nr. 2002/14/EG

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet op de onderne-

mingsraden op enkele punten gewijzigd dient te worden ter uitvoering
van richtlijn nr. 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen
kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in
de Europese Gemeenschap (PbEG L 80);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de ondernemingsraden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende:
De Raad kan een dergelijke ontheffing uitsluitend verlenen indien voor

wat betreft de informatie aan en de raadpleging van werknemers over de
in het zesde lid genoemde onderwerpen door de ondernemer voorzie-
ningen zijn getroffen om te waarborgen dat wordt voldaan aan het
zevende en achtste lid.

2. Toegevoegd worden vier nieuwe leden, luidende:
5. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. informatie: het verstrekken van gegevens door de ondernemer aan

de werknemers opdat zij kennis kunnen nemen van het onderwerp en het
kunnen bestuderen;
b. raadpleging: de gedachtewisseling en de totstandbrenging van een

dialoog tussen de werknemers en de ondernemer.
6. Informatie en raadpleging behelzen:
a. informatie over de recente en de waarschijnlijke ontwikkeling van de

activiteiten en de economische situatie van de onderneming;
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b. informatie en raadpleging over de situatie, de structuur en de
waarschijnlijke ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de onder-
neming, alsmede over eventuele geplande anticiperende maatregelen met
name in geval van bedreiging van de werkgelegenheid;
c. informatie en raadpleging over beslissingen die ingrijpende

veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten
kunnen meebrengen.
7. Het tijdstip en de wijze van informatieverstrekking alsmede de

inhoud van de informatie moeten zodanig zijn dat de werknemers de
informatie adequaat kunnen bestuderen en zo nodig de raadpleging
kunnen voorbereiden.
8. Raadpleging geschiedt:
a. op een tijdstip, met middelen en met een inhoud die passend zijn;
b. op het relevante niveau van directie en vertegenwoordiging,

afhankelijk van het te bespreken onderwerp;
c. op basis van de door de ondernemer te verstrekken informatie en

van het advies dat de werknemers kunnen uitbrengen;
d. op zodanige wijze dat de werknemers met de ondernemer kunnen

samenkomen en een met redenen omkleed antwoord op hun advies
kunnen krijgen;
e. met het doel een akkoord te bereiken over de in het zesde lid, onder

c, bedoelde beslissingen, die onder de bevoegdheden van de ondernemer
vallen.

B

Aan artikel 20 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
7. De ondernemingsraad, alsmede ieder lid van de ondernemingsraad

of van een commissie van die raad, alsmede een overeenkomstig artikel
16 geraadpleegde deskundige en ieder die met het secretariaat van de
ondernemingsraad of van een commissie van die raad is belast kan de
kantonrechter verzoeken de opgelegde geheimhouding op te heffen op de
grond dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in
redelijkheid tot het opleggen van geheimhouding had kunnen besluiten.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Staatsblad 2004 652 2



Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 2 december 2004
Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de eenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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