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Primaat van de politiek 

- Wat is het primaat van de politiek?

- Lijkt zijn politieke oorsprong te vinden eind 
jaren 80 van de vorige eeuw bij -kortweg- het 
verzelfstandigingsbeleid

- Kan niet losgezien worden van democratie en 
rechtstaat



Primaat van de politiek 

Wettekst artikel 46d onder b WOR:

Voor de toepassing van artikel 23, tweede lid, zijn onder de
aangelegenheden de onderneming betreffende niet begrepen de
publiekrechtelijke vaststelling van taken van publiekrechtelijke
lichamen en onderdelen daarvan, noch het beleid ten aanzien
van en de uitvoering van die taken, behoudens voor zover het
betreft de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de in
de onderneming werkzame personen.



Primaat van de politiek

• Wat is het gevolg?

– Geen overlegrecht en daarmee geen adviesrecht, 
behalve als er sprake is van personele gevolgen. 
Let op: niet bij inherente personele gevolgen

– Instemming ziet vaak op personeel en daarmee 
valt het onder de uitzondering



Primaat van de politiek

• De reikwijdte van artikel 46d sub b WOR is 
bepaald in de jurisprudentie, op basis van de 
parlementaire stukken



Primaat van de politiek

• Aantal kaders:

– Reikt niet verder dan strikt genomen noodzakelijk

– Soort orgaan dat het besluit neemt

– Aard van het bestreden besluit



Politiek primaat – praktisch

• Vanuit de WOR vaak een beperking

• We gaan het echter anders doen vandaag: het 
primaat van de politiek biedt ook kansen!



Gemeentelijke besluitvorming

• Twee belangrijkste organen binnen de 
gemeente:

1. Het college van b&w → voert het dagelijks 
bestuur

2. De gemeenteraad → gaat over alles waar 
b&w niet over gaat, relevant is in ieder geval 
financiën 



Gemeentelijke besluitvorming

• Bij een gemeenschappelijke regeling gaat de 
gemeenteraad vaak over besluiten over 
toekomst en uitvoering 

→ daar moet je dus zijn!

• Let op: inhoud van je boodschap is belangrijk 
en moet aanspreken



Gemeentelijke besluitvorming

• Buiten de gemeentelijke organisatie moet je 
de media niet onderschatten

• Media kan dus handig zijn

• Let op: je hebt de media niet (volledig) in de 
hand!

• Wederom: inhoud van je boodschap is 
relevant



VRAGEN?
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Medezeggenschapsrecht De Voort Advocaten



De Voort Advocaten | Mediators

We blinken uit in verschillende rechtsgebieden:

- Vastgoed en overheden

- Ondernemingsrecht

- Insolventierecht

- Arbeidsrecht

- Personen- en familierecht

- Medezeggenschapsrecht

- Zorgrecht en sportrecht

- Mediation

Juridische ondersteuning door  adviseren, bemiddelen en procederen



De Voort Advocaten | Mediators

Met een sterk team van 25 advocaten zijn we:

- Gedreven

- Doortastend

- Snel en accuraat

- Handelen we eerlijk en oprecht

- Werken we doelgericht samen: opdrachtgever, advocaten 
en ondersteunend personeel

Juridische ondersteuning door  adviseren, bemiddelen en procederen


