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Arbeidsomstandigheden 
De Arbeidsomstandighedenwet wijzigt 
naar verwachting al per 1 juli 2017. De 
positie van de OR wordt versterkt, o.a. met 
een nieuw instemmingsrecht. Er worden 
extra eisen gesteld aan het arbo-contract 
tussen werkgever en bedrijfsarts. Het 
contactmoment met de bedrijfsarts is 
terug van weggeweest. 
Informatie en checklist voor de OR >  
 
TIP: bekijk ook de Roadmap Aanpak Pesten 
voor ondernemingsraden. 

 
Privacy / gegevensverwerking 
De Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 
van toepassing en vervangt de 

 

Recente uitspraken 
 
In the spotlight: vervangende toestemming 
De ondernemer kan vervangende toestemming vragen aan de kantonrechter als de OR geen 
instemming verleent. Als de ondernemer vervangende toestemming vraagt om op die manier 
afspraken met de vakbonden niet te hoeven nakomen, wordt dat meestal niet gehonoreerd. In de zaak 
van QBuzz leidde dit tot afwijzing van het verzoek (uitspraak 3-5-2017). Eind vorig jaar kreeg KLM om 
die reden de deksel op de neus (uitspraak 30-11-2016).  
 
Let op, van een minimum-cao mag ten gunste van medewerkers worden afgeweken. Zo verkreeg een 
ondernemer geen instemming voor afschaffing van een 13

e
 maand (in dit geval een arbeidsvoorwaarde 

bovenop de minimum-cao). Hij verzocht de kantonrechter om vervangende toestemming. Omdat de 
cao een minimumkarakter heeft, kan strijdigheid met de cao geen argument vormen om de 13

e
 maand 

af te schaffen, aldus kantonrechter Middelburg op 26-4-2017, die dus geen vervangende toestemming 
verleende. 
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Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG 
bevat meer rechten voor medewerkers en meer 
plichten voor werkgevers. Let op, de OR heeft een 
instemmingsrecht ter zake regelingen m.b.t. het 
verwerken van persoonsgegevens. Aan de slag met de 
voorbereiding? De Autoriteit Persoonsgegevens geeft 
in 10 stappen aan hoe. Meer informatie> 

 
Ambtenarenrecht 2.0 
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is een 
feit. De arbeidsverhoudingen bij de overheid worden 
per 2020 zoveel mogelijk gelijk getrokken met die in 
het bedrijfsleven. Sommige groepen ambtenaren 
worden plotseling werknemers en andersom, 
ambtenaren werken straks op basis van een 
arbeidsovereenkomst en de positie van vakbonden en 
OR verandert. Download hier ons gratis E-book voor 
meer informatie. 

 

Aan de slag met wetswijzigingen  
 

dr. mr. Joost van Mierlo dr. mr. Steven Jellinghaus mr. Ineke van de Pas 

mr. drs. Els Huisman mr. Jolande Janssen mr. Lieke van den Eijnden 

mr. Karen Maessen mr. drs. Stefan Jansen mr. drs. Manouk Milbou 
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