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 INSTEMMINGSRECHT

Or Kennisfestival: op naar een gelukkige
organisatie!
Gelukkige werknemers zijn meer betrokken bij de organisatie, productiever,

creatiever en ze werken beter samen. Op het Or Kennisfestival, 24 november

aanstaande te Utrecht, is Joost van Mierlo een van de sprekers.  

 

Zie: https://ornetacademy.nl/congressen/or-kennisfestival#general

Lees artikelen 25 en 27 Wor

Worstelen met
instemmingsrecht
Een van de belangrijkste rechten van de 
ondernemingsraad is het instemmings-
recht van artikel 27 Wor. Het gaat uiteraard 
om de inhoud van de regelingen, maar 
procedureel zijn er ook wel wat hobbels. 

onder e) pas advies gevraagd te wor-

den als die ‘belangrijk’ zijn. Bij een pilot 

zou je dan kunnen betogen dat die wij-

ziging niet belangrijk is gezien de korte 

duur. ‘Belangrijk’ wordt echter niet ge-

noemd in artikel 27 lid 1 WOR. Een wij-

ziging is een wijziging. Punt! Dus heeft 

de ondernemingsraad instemmings-

recht, óók als het slechts een wijziging 

voor beperkte tijd betreft. Wel is denk-

baar dat het feit dat het om een pilot 

gaat, een rol kan spelen bij het ant-

woord op de vraag of de kantonrechter 

vervangende toestemming verleent bij 

het onthouden van instemming door 

de ondernemingsraad.   

Geregeld in de cao?
Artikel 27 lid 3 Wor bepaalt dat de in-

stemming van de ondernemingsraad 

niet vereist is als de aangelegenheid 

inhoudelijk is geregeld in een cao. Dat 

beperkt echter niet alleen het instem-

mingsrecht van de ondernemingsraad, 

maar het vormt ook een belemmering 

voor de ondernemer om afspraken in 

een cao te omzeilen. Zo bevatte de cao 

voor de piloten van KLM een pensi-

oenregeling die erg duur bleek uit te 

pakken voor KLM. Daarom vroeg KLM 

de ondernemingsraad (overeenkom-

stig artikel 27 lid 1 en lid 7) in te stem-

men met het onderbrengen van de 

pensioenregeling bij een nieuw onder-

nemingspensioenfonds. De or verleen-

de geen instemming, waarop KLM de 

kantonrechter om vervangende toe-

stemming vroeg. 

H
et instemmingsrecht betreft 

doorgaans regelingen op het 

gebied van het sociale beleid 

van de onderneming. Discussie over de 

vraag of instemming gevraagd moet 

worden bij invoering, wijziging af-

schaffing van een regeling, gaat lang 

niet altijd over de vraag of inhoudelijk 

sprake is van een regeling. Geregeld 

zijn ondernemer en ondernemingsraad 

het wel over die vraag eens, maar zijn 

er andere redenen om geen instem-

ming te vragen. Drie voorbeelden.  

Pilots 
Na een voortraject waarbij de Cor  

betrokken was, besluit Veolia om  

gedurende 9 maanden twee pilots te 

houden op het terrein van verzuimbe-

geleiding. Dit om te beoordelen of het 

een voor Veolia nieuwe arbodienstver-

lener lukt het ziekteverzuim te reduce-

ren. Volgens Veolia is het niet nodig de 

Cor om instemming te vragen. Het be-

treft immers een pilot, voor een be-

perkte duur en het besluit is na de pilot 

omkeerbaar. Deze argumenten vinden 

geen genade in de ogen van de kan-

tonrechter. De pilot zal geruime tijd ge-

volgen hebben voor een aanzienlijke 

groep werknemers, dus heeft Veolia 

ten onrechte geen instemming ge-

vraagd. 

Dat Veolia geen instemming nodig 

vond, onderbouwde zij met de stelling 

dat het geen belangrijke wijziging zou 

zijn. Veolia keek daarmee naar artikel 

25 lid 1 WOR. Zo hoeft over een wijzi-

ging van de organisatie en de verde-

ling van bevoegdheden (art. 25 lid 1 en 
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De kantonrechter wijst dat verzoek af 

met een beroep op artikel 27 lid 3. Om-

dat de keuze voor een bepaalde pensi-

oenuitvoerder inhoudelijk is geregeld 

in de cao, moet KLM voor wijziging 

van die afspraken bij de vakbond zijn. 

Daar kan KLM niet aan ontkomen door 

de ondernemingsraad om instemming 

te vragen, en vervolgens bij het ont-

houden daarvan een beroep op de 

kantonrechter te doen. Dat zou beteke-

nen dat de kantonrechter afspraken in 

een cao zou kunnen wijzigen, en daar-

toe is hij niet bevoegd. 

Concern en toerekening
Bij BT Nederland, onderdeel van het 

Britse BT concern, is een zogenaamde 

Allshare-regeling van toepassing: een 

bonusregeling gekoppeld aan het be-

halen van bepaalde doelstellingen. De 

werknemers hebben daarmee, onge-

acht individuele prestaties, gezamen-

lijk aanspraak op een bepaald percen-

tage van de winst. Daarmee is sprake 

van een winstdelingsregeling als be-

doeld in artikel 27 lid 1 en onder a Wor, 

zelfs als niet elk jaar een uitkering 

plaatsvindt. 

Nadat de werkgever jarenlang haar 

werknemers aanspraken op grond van 

de betreffende regeling heeft toege-

kend, besluit zij daar een eind aan te 

maken. Doorslaggevend argument was 

dat de Britse moeder had besloten toe-

kenningen volgens de Allshare rege-

ling te beëindigen.  

De kantonrechter vond dat de Neder-

landse ondernemer zich niet kon ver-

schuilen achter het besluit van de Brit-

se moeder. Het besluit van die moeder 

moest voor toepassing van artikel 27 

Wor aan BT Nederland worden toege-

rekend, omdat het besluit rechtstreeks 

ingreep in de onderneming van BT 

Nederland. Toerekening is een instru-

ment om te voorkomen dat de onder-

nemingsraad buitenspel wordt gezet 

door een besluit te nemen op een ho-

ger niveau dan dat van de ondernemer. 

Het is de verantwoordelijkheid van de 

(in dit geval Nederlandse) ondernemer, 

met name van de Wor-bestuurder, om 

de moeder te wijzen op verplichtingen 

op grond van de Wor jegens de or. Toe-

rekening kenden we al langer bij be-

sluiten als bedoeld in artikel 25 WOR. 

Goed om te beseffen dat dit óók voor 

toepassing van artikel 27 WOR een rol 

kan spelen.  

ADVERTENTIE
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