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OR & Arbo

De belangrijkste bevoegdheden van de 
ondernemingsraad

Artikel 27, 1e lid, onderdeeld

De ondernemer behoeft de 
instemming van de 
ondernemingsraad voor elk door hem 
voorgenomen besluit tot vaststelling, 
wijziging of intrekking van:
• d. een regeling op het gebied van

de arbeidsomstandigheden, het
ziekteverzuim of het re-
integratiebeleid;
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Arbowetgeving bevat de bevoegdheden van de 
OR
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Arbo-regelgeving

1. Arbowet als kaderwet

2. Arbobesluit voor doelvoorschriften

3. Arboregeling meer middelvoorschriften

4. Arbocatalogus als oplossingenboek

5. Eigen oplossingen
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Bevoegdheden & rechten van de 
medezeggenschap m.b.t. Arbo

1. Overlegrecht
2. Instemmingsrecht
3. Overeenstemmingsrecht
4. Adviesrecht
5. Initiatiefrecht
6. Informatierecht
7. Vergezelrecht
8. Adviezen arbodeskundigen
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1. Overlegrecht

Overleg over alle aangelegenheden, de 
onderneming betreffende, aan de orde, 
ten aanzien waarvan hetzij de 
ondernemer, hetzij de 
ondernemingsraad overleg wenselijk 
acht of waarover ingevolge het bij of 
krachtens deze wet bepaalde overleg 
tussen de ondernemer en de 
ondernemingsraad moet plaatsvinden.
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2. Instemmingsrecht

Kapstok: WOR – artikel 27 - 1e lid, onderdeel d
• Contract arbodienst
• Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
• Medewerkersonderzoek (MO) naar psychosociale

arbeidsbelasting (PSA)
• Plan van Aanpak vanuit RI&E en MO
• Regeling BHV
• Benoeming & positie preventiemedewerker
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2. Instemmingsrecht

Kapstok: WOR – artikel 27 - 1e lid, 
onderdeel d
• Beleid & procedures persoonlijke

beschermingsmiddelen
• Ziekteverzuimbeleid
• Re-integratiebeleid
• Uitvoering PMO of PAGO
• Veiligheidsprocedures

(ontruimingsplannen e.d.)
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3. Overeenstemmingsrecht

• Toepassen maatwerkregeling in
contract met andere
arbodienstverleners dan
arbodienst

• Bijvoorbeeld: vrijgevestigde
bedrijfsarts
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4. Adviesrecht

• Het nemen van een
belangrijke maatregel 
betreffende het milieu of de 
milieuzorg

• Bijvoorbeeld invoering ISO-
normen t.a.v. milieu

• Maar ook:
afvalpreventieplan,
afvalinzamelingssysteem
e.d.
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5. Initiatiefrecht

• De
ondernemingsraad
is bevoegd
voorstellen te doen
en standpunten
kenbaar te maken.
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6. Informatierecht

• De ondernemingsraad heeft
recht op alle informatie die
raad redelijkerwijs voor zijn
(arbo)taak nodig heeft

• Voortgangsrapportage
uitvoering PvA
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7. Vergezelrecht

• Vergezellen van de Inspectie
SZW bij uitvoeren inspectie
(Arbobesluit - art. 12, 3b)

• Recht op een gesprek met
inspecteur onder vier

• Inspectieverzoek indienen bij
Inspectie SZW
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8. Adviezen arbodeskundigen

Informatierecht op:

• Rapporten arbodienst

• Rapporten Inspectie
SZW inspecties

• Rapporten Inspectie
SZW
ongevalsonderzoek
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Plicht OR

1e lid:

De ondernemingsraad bevordert zoveel als 
in zijn vermogen ligt de naleving van de voor 
de onderneming geldende voorschriften op 
het gebied van de arbeidsvoorwaarden, 
alsmede van de voorschriften op het gebied 
van de arbeidsomstandigheden en arbeids-
en rusttijden van de in de onderneming 
werkzame personen.
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