Medezeggenschap
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap in een arbeidsorganisatie.
Op grond van de WOR heeft de ondernemingsraad (OR) belangrijke bevoegdheden om die
medezeggenschap in de praktijk te brengen. Zo kent de WOR aan de OR het initiatiefrecht en het
recht op informatie toe en advies- en instemmingsrecht over een groot aantal onderwerpen waar in
een organisatie afspraken of keuzes worden gemaakt.
In kleinere organisaties wordt de medezeggenschap ingevuld door de
personeelsvertegenwoordiging (PVT). De cao kent in artikel 76 de PVT advies- en instemmingsrecht
toe over dezelfde onderwerpen als OR advies- en instemmingsrecht heeft.
De cao OB kent aanvullend op de WOR aan de OR en de PVT inspraak toe op verschillende
aspecten van personeelsbeleid. Deze worden hieronder op een rij gezet.
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Sociale partners achten het wenselijk dat er voorts overleg wordt gevoerd tussen werkgever en OR
over nog twee onderwerpen:
Fiscale verrekening vakbondscontributie
De werkgever kan in het kader van de Werkkostenregeling besluiten de vakbondscontributie aan te
wijzen als eindheffing en deze ten laste van de vrije ruimte te brengen.
Mantelzorg
Werkgever kan in overleg met de OR beleid formuleren over de mogelijkheid voor werknemers om
gebruik te maken van langdurig (onbetaald) zorgverlof voor het verrichten van mantelzorg.
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