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 datum 23 januari 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34494 

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de 

ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 23 januari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, SGP en PVV stemden voor. 

 

Verworpen, overgenomen en ingetrokken amendementen 

 

Artikel I, invoeging onderdeel Aa 

7 → 12 (Van Kent) over instemmingsrecht van de ondernemingsraad op de ontwikkeling 

van de beloning van bestuurders 

 

Het wetsvoorstel beoogt een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de 

ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, waarbij de 

besluitvorming over de hoogte van de beloning van bestuurders blijft voorbehouden aan de 

eigenaren/ aandeelhouders van de onderneming. Dit acht de SP onvoldoende om de 

beloningsverhoudingen tussen bestuurders en de overige werknemers beter in evenwicht 

te brengen. 

 

Dit amendement beoogt de ondernemingsraad instemmingsrecht te geven, zodat er 

maximale invloed kan worden uitgeoefend op de ontwikkeling van de lonen, inclusief die 

van het bestuur. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK. 



 

 blad 2 

 

 

 

Artikel I 

8 → 13 (Van Kent) over adviesrecht van de ondernemingsraad inzake de beloning van 

bestuurders 

 

Het wetsvoorstel beoogt een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de 

ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, waarbij de 

besluitvorming over de hoogte van de beloning van bestuurders blijft voorbehouden aan de 

eigenaren/ aandeelhouders van de onderneming. Dit acht de SP onvoldoende om de 

beloningsverhoudingen tussen bestuurders en de overige werknemers beter in evenwicht 

te brengen.  

Dit amendement beoogt de ondernemingsraad adviesrecht te geven, zodat de ondernemer 

alleen beargumenteerd af kan wijken van een advies met betrekking tot een voorgenomen 

besluit over de beloning van bestuurders. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

 

Artikel I, invoeging onderdeel Aa 

11→ 15 (Özdil en Gijs van Dijk) over instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij 

verder uit elkaar lopen van beloningsverschillen 

 

De verschillen in beloningsontwikkeling tussen bestuurders van grote ondernemingen en de 

«gemiddelde» medewerker worden steeds groter. De indieners achten deze ontwikkeling 

onwenselijk en willen de Ondernemingsraad (OR) meer instrumenten in handen geven daar 

invloed op uit te oefenen op het moment dat wordt voorgesteld om beloningsverschillen te 

vergroten. 

De OR ontvangt al jaarlijks informatie over de beloningsverhoudingen tussen verschillende 

groepen in een onderneming en een vergelijking met het voorgaande jaar. Het 

wetsvoorstel beoogt het verplicht stellen van een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en 

de OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. Dit amendement regelt een 

instemmingsrecht voor de OR op het moment dat beloningsverschillen verder uit elkaar 

gaan lopen als gevolg van een nieuwe beloningsregeling. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK. 
 

 

Artikel I, onderdeel A 

9 (Van Weyenberg) over aanwezigheid van de toezichthouders bij bespreking van de 

beloning van bestuurders 

 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat leden van het toezichthoudend orgaan 

aanwezig zijn bij de bespreking van de beloningen van bestuurders. Dat is passend 

aangezien zij over de beloning van bestuurders gaan. 

Door de regering overgenomen. 

 
 



 

 blad 3 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

10 (Van Weyenberg) over geen geheimhouding bij bespreking van de beloningen van 

bestuurders 

 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de bespreking en deling van de informatie 

niet onder geheimhouding kan plaatsvinden. Zo kunnen de leden van de OR hun achterban 

informeren over en betrekken bij de bespreking. 

Ingetrokken. 

 

 
Invoeging Artikel IA 

14 (Öztürk) over evaluatie van de wet na drie jaar 

 

De indiener constateert dat het oorspronkelijke wetsvoorstel (de Wet-Harrewijn) in 2006 is 

ingevoerd, maar in de praktijk anders uitpakt dan destijds verwacht. Het meest opvallende 

punt hierin is dat de beloningen van de raden van bestuur slechts in 20% van de gevallen 

daadwerkelijk besproken worden in de overlegvergadering tussen de OR en de werkgever. 

Het voorliggende wetsvoorstel probeert hier iets aan te doen door de bespreking verplicht 

te maken. Echter ook hier is het de vraag hoe dit wetsvoorstel in de praktijk uitgevoerd zal 

worden. Niet uitgesloten is dat de beloningsstructuur slechts marginaal of heel kort 

besproken zal worden, waardoor het doel van het wetsvoorstel niet bereikt zal worden. 

Daarom is het raadzaam om deze wet op niet al te lange termijn – 3 jaar – te evalueren. 

Tegen die tijd kan dan bezien worden of de wet functioneert zoals de bedoeling is, dan wel 

of verdere aanpassing nodig is. 

Ingetrokken. 

 

 

 

Moties 

 

16 (Van Kent c.s.) over meer zeggenschap over de beloning van de top 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

17 (Van Kent c.s.) over meer zeggenschap bij fusies en overnames 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

18 → 20  (Gijs van Dijk c.s.) over spreekrecht over het bezoldigingsbeleid 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, SGP, CDA 

en PVV. 

 

19 (Öztürk) over een Koolmeescoëfficiënt ontwikkelen 

Verworpen. Voor: DENK en 50PLUS. 

 


