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Vraagstelling bij instemmingsrecht belangrijk

Communicatie 
bij instemming

Zoals in het artikel over adviesrecht (pagina ), is ook het nut 
van communicatie bij instemmingsrecht zeer belangrijk. In 
het adviesrecht gaat het vaak om nieuwe beleidsbesluiten, ter-
wijl in een instemmingsprocedure bestaande zaken zoals ar-
beidsvoorwaarden ter instemming worden voorgelegd.
                                                                                    WANNE VAN DEN BIJLLAARDT

S
oms moet de bestuurder instem

ming aan de ondernemingsraad 

vragen. In de artikel 27 van de Wet 

op de Ondernemingsraden (WOR) zijn alle 

besluiten opgesomd waarbij de onder

nemingsraad instemmingsrecht heeft. Het 

gaat altijd om voorgenomen besluiten die 

betrekking hebben op alle of een groep van 

de in de organisatie werkzame personen. Als 

de de raad niet instemt dan kan de bestuur

der in principe niet doorgaan met het nemen 

van zijn besluit. Dat klinkt eenvoudig, maar 

dat is het niet. De ondernemingsraad moet 

goed kijken waarmee het instemt en wat de 

 achterban ervan vindt. Vaak is het ook een 

kwestie van goed overleggen om het maxi

male eruit te halen. In dit artikel wordt de 

instemmingsprocedure op een rij gezet en 

worden de momenten dat de OR goed moet 

communiceren, besproken.

Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht is sterk recht van de 

ondernemingsraad bij belangrijke verande

ringen van de arbeidsvoorwaarden en 

 arbeidsomstandigheden. Het instemmings

recht gaat over een regeling of systeem. Het 

heeft geen betrekking op de hoogte van een 

 arbeidsvoorwaarde. Een beloningssysteem 

kan wel onder het instemmingsrecht vallen, 

maar de hoogte van het salaris niet. Dat is 

iets voor werkgever en individuele werk

nemer. Ook kan er in de cao al een regeling 

staan, zodat de OR geen instemmingsrecht 

heeft. Kijk daarom altijd in de cao als er een 

instemmingsvraag komt. 

Artikel 27 WOR

Er staat artikel 27 lid 1 in de Wet op de 

ondernemingsraden precies aangegeven 

wanneer de OR instemmingsrecht heeft. Dat 

is namelijk bij het invoeren, intrekken of wij-

zigen van de volgende onderwerpen:

a.regelingen op grond van een pensioenover-

eenkomst, een winstdelingsregeling of een 

spaarregeling;

b.een arbeids- en rusttijdenregeling of een 

vakantieregeling;

c.een belonings- of een functiewaarderings-

systeem;

d.een regeling op het gebied van de arbeids-

omstandigheden, het ziekteverzuim of het 

reintegratiebeleid;

e.een regeling op het gebied van het aanstel-

lings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;

f.een regeling op het gebied van de perso-

neelsopleiding;

g.een regeling op het gebied van de perso-

neelsbeoordeling;

h.een regeling op het gebied van het 

bedrijfsmaatschappelijk werk;

i.een regeling op het gebied van het werk-

overleg;

j.een regeling op het gebied van de behande-

ling van klachten;

k.een regeling omtrent het verwerken van 

alsmede de bescherming van de persoonsge-

gevens van de in de onderneming werkzame 

personen;

l.een regeling inzake voorzieningen die 

gericht zijn op of geschikt zijn voor waarne-

ming van of controle op aanwezigheid, 
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gedrag of prestaties van de in de onder-

neming werkzame personen;

m.een procedure voor het omgaan met het 

melden van een vermoeden van een mis-

stand.

Extra bevoegdheden
In de WOR staan de onderwerpen genoemd 

waar de ondernemingsraad instemmings

recht over heeft. Deze lijst kan worden uit

gebreid in de cao of door de bestuurder en 

OR. Zij kunnen samen een overeenkomst 

sluiten waarin zij bijvoorbeeld afspraken 

 maken over extra bevoegdheden voor de on

dernemingsraad. Dit vraagt om slim onder

handelen om de extra bevoegdheden binnen 

te halen.  Bereid het overleg goed voor en 

vraag eens bij collega OR’en of zij een voor

beeld hebben van een ondernemings

overeenkomsten. Zo’n overeenkomst is een 

aanvulling op de WOR, die beide partijen 

moeten nakomen. De ondernemingsraad zet 

de afspraken op papier en ondertekent de 

overeenkomst en stuurt het op naar de 

 bedrijfscommissie. Op deze manier krijgt de 

OR extra of andere bevoegdheden die zijn 

vastgelegd.

Kies de juiste vraag
In het artikel 24overleg (zie ook artikel 

 pagina ), maar natuurlijk ook binnen de 

 gewone overlegvergadering is het stellen van 

goede vragen enorm belangrijk. Door vragen 

te stellen, kan de OR het gesprek sturen. Het 

lijkt eenvoudig, maar goede vragen stellen is 

een kunst. Door de juiste vragen te stellen, 

krijgt de ondernemingsraad het gewenste 

antwoord. Een geoefende vragensteller 

switcht naar gelang de situatie tussen de 

 verschillende vraagsoorten. We onder

scheiden de volgende vragen:

Gerichte vraag
Je stelt een korte duidelijke vraag naar feite

lijke gegevens. De vraag levert je informatie 

op.

Open vraag
Hoeveel loonsverhoging krijg ik? Wanneer 

komt de nieuwe collega?

Bij open vragen weet je het antwoord niet. 

De OR geeft de ander alle ruimte om te 

 antwoorden en te praten. Deze vraag kan de 

ondernemingsraad veel informatie 

 op leveren.

Gesloten vraag
Wat bent u van plan met de arbeidsvoor

waarden? Hoe kijkt de OR tegen de arbeids

omstandigheden in de werkplaats aan?

In deze gesloten vraag geeft de OR de ander 

juist weinig ruimte voor een antwoord. De 

ondernemingsraad weet precies waar hij aan 

toe is. De OR kan het gesprek sturen.

Voorbeeld: 

Wordt het contract met de arbodienst ver

lengd?

Keuzevraag
Met de keuzevraag dwingt de onder

nemingsraad de ander te kiezen. Dat geeft de 

OR duidelijkheid.

Voorbeeld: 

Bent u voor of tegen het voorstel van de 

 ondernemingsraad? 

Suggestieve vraag
Sommige vragen zijn niet objectief. Een 

 suggestieve vraag is een vraag waarin een 

mening verpakt zit. De ondernemingsraad 

stuurt zo aan op een ‘ja’ of een ‘nee’.

Voorbeeld: 

Bent u het met me eens dat we daarin 

 moeten investeren? 

Controle vraag
Een controlevraag wordt gesteld om erachter 

te komen of de vraagsteller begrijpt wat de 

antwoordgever bedoeld. Dat geeft de OR de 

kans bij te sturen als u op de verschillende 

golflengte zit.

 

Voorbeelden: 

Herkent u wat ik zeg? Heb ik het standpunt 

van de OR voldoende toegelicht?

Tegenvragen

Soms is de ondernemingsraad het initiatief 

in het gesprek kwijt. De OR kan dan tegen

vragen stellen.

Voorbeelden

Waarom vraagt u dat? Wat is de achtergrond 

van uw vraag?

Retorische vraag
Een retorische vraag is een bewering in 

vraagvorm. Op deze vraag is geen antwoord 

nodig.

Voorbeeld: 

Zijn we niet allemaal trots op onze organisa

tie? 

Schriftelijk
Als de bestuurder de ondernemingsraad om 

instemming vraagt dan moet hij dat schrifte

lijk doen. In een instemmingsverzoek moet 

staan waarover de OR moet instemmen, wat 

de beweegredenen zijn voor het voorgeno

men besluit en wat de personele gevolgen 

zijn van het voorgenomen besluit. Contro

leer of dit in het instemmingsverzoek staat. 

Is dat niet het geval dan vraag dan om een 

volledige instemmingsverzoek. Stel de 

 vragen schriftelijk en vraag om een schrifte

lijk antwoord. Laat je niet opjagen, want je 

moet evenals in het adviesrecht een goede 

afweging kunnen maken. Je kunt alleen 

 instemmen als je op de vragen een  antwoord 

hebt gehad.

Informatie verzamelen
Als de OR de instemmingsaanvraag heeft 

 gelezen, bespreek deze dan tijdens de OR

vergadering. 

Heeft de OR voldoende informatie om in te 

stemmen? Zo nee, vraag de informatie aan 

de bestuurder. De ondernemingsraad heeft 

informatierecht (artikel 31 WOR). Raadpleeg 

eventueel externe deskundigen. Dat kan 

 bijvoorbeeld een vakbondsbestuurder zijn of 

om collega’s in het bedrijf. Daar kan veel 

kennis en informatie zitten. Ook onder

nemingsraden van zusterbedrijven kunnen 

een bron van informatie zijn. De onder

nemingsraad moet zich realiseren dat de 
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 instemming van de OR nadelig kan zijn voor 

individuele werknemers. Raadpleeg de 

 achterban voordat er wel/geen instemming 

wordt verleend.  

Als de OR informatie van de achterban wil, 

bedenk dan wie benaderd moet worden. Zijn 

dat alle werknemers of slechts enkele 

 personen. Als de OR snel veel mensen wil 

bereiken dan kan er ook een enquête 

 worden uitgezet. De ondernemingsraad weet 

dan in hoofdlijnen wat de achterban wil. De 

OR kan ook de werkoverleggen bezoeken of 

een achterbanbijeenkomst houden als er 

meer interactie nodig is.  

Overlegvergadering
Net als bij het adviesrecht van de onderne

mingsraad moet er in het instemmingsrecht 

minstens één overlegvergadering zijn 

 geweest voordat het besluit wordt genomen. 

In het overleg kan de OR toelichting vragen 

op de plannen of tegenvoorstellen indienen. 

De bestuurder wil graag draagvlak voor zijn 

plannen. Dat geeft de ondernemingsraad een 

goede positie aan de overlegtafel. Als er 

 afspraken worden gemaakt met de bestuur

der, vraag dan om een aangepast instem

mingsverzoek. Na het overleg deelt de 

 ondernemingsraad zo spoedig mogelijk 

schriftelijk en met redenen omkleed zijn  be

slissing aan de bestuurder mee. Maak afspra

ken met de bestuurder wanneer de OR al 

dan niet instemt. Als de raad zijn reactie 

geeft, schrijf dan zakelijk, feitelijk en wees 

niet suggestief, zodat het voor iedereen dui

delijk is.

Het besluit
Zolang de ondernemingsraad geen instem

ming heeft gegeven, kan de bestuurder de 

regeling niet invoeren, wijzigen of  intrekken. 

Als de bestuurder voor het voorgenomen 

besluit geen instemming van de OR heeft 

gekregen, dan kan hij de kantonrechter om 

toestemming vragen om het besluit te 

 nemen. De kantonrechter kijkt naar de 

 redelijkheid van de beslissing van de 

 ondernemingsraad of naar eventuele zwaar

wegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfs

economische of bedrijfssociale redenen. Als 

die er zijn dan geeft hij de bestuurder gelijk 

om het besluit toch te nemen.

 

Er kan ook een andere situatie zijn. De 

 bestuurder neemt zijn besluit en legt de 

 mening van de ondernemingsraad naast zich 

neer of negeert de OR. Zodra de onder

nemingsraad merkt dat de bestuurder  zonder 

instemming van de OR zijn besluit heeft ge

nomen dan kan de OR nietigheid inroepen. 

De ondernemingsraad kan slechts een 

 beroep op de nietigheid doen binnen een 

maand nadat de bestuurder de OR heeft 

meegedeeld dat hij toch zijn besluit gaat uit

voeren of dat de raad is gebleken dat de 

 bestuurder uitvoering of toepassing geeft aan 

zijn besluit.

 

De OR vraagt vervolgens aan de kantonrech

ter om het besluit niet uit te voeren. Het is 

zinvol om juridisch advies te vragen als de 

OR in zo’n situatie terecht komt. Vergeet 

niet te melden aan de bestuurder dat er juri

disch advies wordt aangevraagd.  
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