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OR & Arbeidsvoorwaarden

2Work Arbeidsjuristen

mr J.(Juliette) van Kesteren

2Work Arbeidsjuristen

• Arbeidsrechtspecialisten

• Adviseren

• Procederen   in arbeidsrecht

• Opleiden 
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Programma

Deel A  - het formele instemmingstraject

1. Reikwijdte van het instemmingsrecht

2. Het traject van aanvraag tot besluit

Deel B  - het inhoudelijke instemmingstraject

3. OR-faciliteiten voor een zorgvuldige toetsing

4. Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

5. Wettelijke kader van specifieke arbeidsvoorwaarden
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Inleiding

Arbeidsvoorwaarde InstemmingsrechtOR

Instemmingsrecht (art 27 WOR)
• recht om al dan niet in te stemmen met een voorgenomen besluit
• betreffende vaststelling, wijziging of intrekking van een 

arbeidsvoorwaarde
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Inleiding

Rol van de OR

Formele vraagstukken
1. toetsen of er sprake is van instemmingsrecht
2. toetsen of instemmingsaanvraag/procedure aan eisen voldoet

 Wel of niet sancties opleggen

Inhoudelijke vraagstukken
3. toetsen of werkgever mag wijzigingen
4. toetsen van voorgestelde regeling aan wettelijk kader

 Wel of niet instemmen

Nalevingsvraagstuk
5. toetsen of genomen besluit correct wordt uitgevoerd 

 Wel of niet sancties opleggen
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Deel A

Het formele instemmingstraject
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Het formele instemmingstraject

Kernvragen:

1. Is er instemmingsrecht? Zo ja:

2. Geven beide partijen tijdens het traject correct 
invulling aan het instemmingsrecht? 
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Kernvraag 1. 
Instemmingsrecht 

Vraag 1: Heeft de OR instemmingsrecht?

De OR heeft een instemmingsrecht voor elk voorgenomen 
besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een divers 
aantal (arbeidsvoorwaardelijke) regelingen. 

• Instemmingsrecht:
» opsomming art 27 WOR (limitatief)
» evt. in CAO aanvullende afspraken
» evt. met ondernemer aanvullende afspraken

• Geen instemmingsrecht:
» primaire arbeidsvoorwaarden
» regelingen voor zover al inhoudelijk geregeld in de CAO
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Artikel 27 WOR

a. pensioenverzekering, winstdelingsregeling, spaarregeling
b. arbeids- en rusttijdenregeling, vakantieregeling
c. beloningssysteem, functiewaarderingssysteem
d. arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, reïntegratiebeleid
e. aanstellingsbeleid, ontslagbeleid, bevorderingsbeleid
f. personeelsopleiding
g. personeelsbeoordeling
h. bedrijfsmaatschappelijk werk
i. werkoverleg
j. klachtenregeling
k. privacybescherming
l. personeelscontrolesysteem
m. meldingsregeling misstanden (klokkenluiders); 

9



4

Stelling

Indien ondernemer om instemming heeft 
gevraagd, kan hij daar op terugkomen indien er 

geen instemmingsplicht blijkt te zijn.
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Kernvraag 2.  
Instemmingsprocedure

Vraag 2: verloopt het instemmingstraject correct? 

Fase 1 – Instemmingsaanvraag

• Schriftelijk

• Tijdig

• Compleet:
» omvang voorgenomen besluit

» onderbouwing voorgenomen besluit

» gevolgen voor personeel

» maatregelen voor personeel

Knelpunten?
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Casus

De OR van productiebedrijf Stempel BV ontvangt 
een instemmingsaanvraag van de bestuurder m.b.t. 
wijziging van de bestaande roostertijden. Ondanks 
dat de impact behoorlijk is, laat de onderbouwing 
van het besluit te wensen over. Tijdens het eerste 
overleg dat de OR hier over heeft geeft de voorzitter 
aan de rest aan dat zij geen andere keuze hebben 
dan niet in te stemmen.

• Bent u het daarmee eens?
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Instemmingsprocedure

Fase 2 – Toetsing van het besluit

• Beoordelen aanvraag, eerste visie

• Overlegvergadering
» onduidelijkheden

» gewenste wijzigingen  bewegen ondernemer tot 
herziening

Knelpunten?
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Instemmingsprocedure

Fase 3 – Mededelen beslissing aan ondernemer

• Schriftelijk
» instemmen

» niet instemmen

Knelpunten?
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Casus

De directie van het Stempel BV heeft inmiddels alle 
relevante informatie verstrekt omtrent de 
rossterwijziging en na enig wikken en wegen geeft 
de OR haar instemming. De directie voert vervolgens 
de nieuwe roosters in. Joep, één van de 
productiemedewerkers, is niet blij met zijn nieuwe 
rooster en wil vasthouden aan zijn oude rooster.

• Is Joep door de instemming van de OR aan zijn 
nieuwe rooster gebonden?
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Instemmingsprocedure

Fase 4 – ondernemer neemt besluit:
» inhoud definitief besluit

» datum uitvoering besluit
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Stelling

Indien de OR niet instemt, kan ondernemer het 
besluit na een maand (mits OR geen actie 

onderneemt) toch zonder verdere 
consequenties uitvoeren.
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Instemmingsprocedure

Fase 5 - Eventueel sancties uitoefenen

Indien zonder instemming besluit toch wordt 
uitgevoerd:

1. binnen 1 maand schriftelijk nietigheid besluit inroepen;

2. kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten 
besluit niet uit te voeren (igv spoedeisende gevallen: kort 
geding).  

! Let op: vervangende toestemming
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Instemmingsprocedure

Fase 6 – Achterban informeren
• Evt conform OR-reglement

• Soms al vóór nemen beslissing (ivm raadplegen)

Stappenplan: Wat, Hoe, Wanneer?

19

Deel B

Inhoudelijk instemmingstraject

20

Inhoudelijk instemmingstraject

Kernvragen:

3. Mogen arbeidsvoorwaarden gewijzigd 
worden? Zo ja:

4. Passen de wijzigingen binnen de wetgeving 
omtrent die specifieke arbeidsvoorwaarden?

Niet mogelijk zonder: OR-faciliteiten!
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Facilitaire rechten

• Recht op scholing (art 18 WOR) = recht om je bij 
te scholen

• Recht op deskundige (art 16 WOR) = recht op 
advies/bijstand door deskundige

• Recht op budget (art 22 WOR) = recht om kosten 
voor bovenstaande faciliteiten te declareren
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Facilitaire rechten

• Informatierecht (art 31 WOR) = recht om bepaalde 
informatie te ontvangen van ondernemer

• Overlegrecht (art 23 en 24 WOR) = recht om met 
de ondernemer te overleggen

• Initiatiefrecht (art 23 lid 3 WOR) = recht om 
voorstellen te doen aan ondernemer
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Facilitaire rechten

• Recht op commissies (art 15 WOR) = recht om 
diverse soorten commissies vanuit achterban in te 
stellen

24
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Facilitaire plichten

• Informatieplicht achterban
o over OR-vergaderingen (art 14 WOR)

» Agenda OR-vergadering 

» Verslagen OR-vergadering

» OR-jaarverslag

o over overlegvergaderingen (art 23a WOR)
» Agenda overlegvergadering

» Verslag overlegvergadering
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Stelling

Toegekende arbeidsvoorwaarden kunnen niet 
zonder instemming van de werknemer door de 

werkgever gewijzigd worden.
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Kernvraag 3. 
Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Vraag 3: Mag de werkgever een arbeidsvoorwaarde wijzigen?

Rechtsgronden
• Wijzigingsbeding 

(Voorbeeld: “De werkgever behoudt zich het recht voor om de 
arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een 
zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de 
werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar de 
maatstaven naar redelijkheid en billijkheid moet wijken.”)

• Geen wijzigingsbeding: goed werkgever- en werknemerschap
(Niets opgenomen in arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaarden-
reglement)
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Wijzigingsbeding

Eisen
• schriftelijk
• zwaarwegend belang (gewijzigde omstandigheden)
• belang werkgever > belang werknemer o.b.v. redelijkheid en 

billijkheid (redelijk voorstel / belangenafweging)

Gevolg
• Wijzigen zonder instemming werknemer toegestaan
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Goed werkgever- /werknemerschap

Eisen
• gewijzigde omstandigheden op het werk (=belang)

• redelijk voorstel

• instemming kan redelijkerwijs niet geweigerd worden (= 
belangenafweging)

Gevolg
• Werknemer moet instemmen met wijziging
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Overeenkomsten en verschillen

Overeenkomsten
• gewijzigde omstandigheden

• redelijk voorstel

• belangenafweging

Verschillen
• met beding → zonder instemming werknemer, belang moet 

zwaarwegend zijn

• zonder beding → instemming werknemer vereist

In de praktijk?

30
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Casus

Stempel BV is onderdeel geworden van Comma BV 
waardoor er twee heel verschillende 
arbeidsvoorwaardenreglementen gelden. Dat is niet 
praktisch en leidt tot scheve gezichten tussen de 
twee groepen werknemers.

• Mag om ongelijkheid te voorkomen, een nieuw 
reglement worden opgesteld?
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Harmonisatie

Situaties:

Na overgang van onderneming
• In principe niet toegestaan

• Soms toch mogelijk met reële compensatie

Na invoering nieuw beleid
• In principe toegestaan, mits:

- redelijk (zoals geldt bij iedere wijziging)

- extra argument: gelijkheidsbeginsel
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Harmonisatie

Aandachtspunten harmonisatie:

• Gebruik van compensatieregelingen

• Gebruik van afbouwregelingen, etc.
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Kernvraag 4. 
Arbeidsvoorwaarden in de wet

Vraag 4: past de voorgestelde wijziging binnen de wet?

• vakantieregeling

• arbeidstijdenregeling

• opleidingsbeleid

• verzuimbeleid

• winstdelingsregeling

• privacy
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Vakantie

Opbouw vakantie:

• recht op loon = opbouw vakantiedagen

• 4 x de arbeidsduur per week (wettelijke vakantiedagen)

• meer dagen zijn bovenwettelijke dagen

Vaststelling vakantie:
• uitgangspunt schriftelijke wensen werknemers

• beslistermijn werkgever: 2 weken

• evt. afwijzing wegens gewichtige redenen
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Vakantie

Afkoop vakantie mogelijk:
• na einde dienstverband 

• tijdens dienstverband: alleen bovenwettelijke vakantiedagen

Verjaring vakantiedagen: 
• Wettelijke dagen: 6 maanden

» Uitzondering: verlenging / redelijkerwijs niet kunnen opnemen

• Bovenwettelijke vakantiedagen: 5 jaar

36



13

Vakantie

Voorbeeld 1 → uitbetaling openstaande vakantiedagen 
einde jaar

Voorbeeld 2→ invoering 5 verplichte collectieve 
vakantiedagen

Toetsing
1. Is er instemmingsrecht? 
2. Is de procedure goed doorlopen?
3. Mag er gewijzigd worden?
4. Is de voorgestelde wijziging binnen het wettelijk kader?

4 x ja → instemmen
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Arbeidstijdenregeling

Aandachtspunten:

• regels Arbeidstijdenwet (duur diensten, pauzes, 
etc.)

• regels CAO
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Arbeidstijdenregeling

Maximum arbeidstijden:

• 12 uur per dag / 60 uur per week

• per 16 aaneengesloten weken  gemiddeld 48 
uur

Maximum arbeidstijden bij nachtdiensten:

• maximaal 10 uur per nachtdienst, soms 12 uur 

• per 16 weken  gemiddeld 40 uur (als gemiddeld 
1 nachtdienst of meer per week).
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Arbeidstijdenregeling

Pauzes:

• In ATW minimum duur vastgelegd, welke 
afhankelijk is van duur dienst. 

• Evt. afwijkingen CAO

Voorbeeld:

• dienst > 5,5 uur  30 minuten pauze

• dienst > 10 uur  45 minuten pauze
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Arbeidstijdenregeling

Zondagarbeid:

• In principe verbod op zondagarbeid

• ATW: afwijken in geval van bijzondere 
omstandigheden
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Arbeidstijdenregeling

Voorbeeld 1 → aanpassen pauze van 1x 30 minuten 
naar 2 x 15 minuten

Voorbeeld 2 → aangepast (ploegen)rooster (uitbreiding 
werktijden)

Toetsing
1. Is er instemmingsrecht? 
2. Is de procedure goed doorlopen?
3. Mag er gewijzigd worden?
4. Is de voorgestelde wijziging binnen het wettelijk kader?

4 x ja → instemmen
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Wijziging winstdelingsregeling

Voorbeeld → na 30 jaar wijzigen grond voor 5% 
winstdeling

Toetsing
1. Is er instemmingsrecht? 
2. Is de procedure goed doorlopen?
3. Mag er gewijzigd worden?
4. Is de voorgestelde wijziging binnen het wettelijk kader?

4 x ja → instemmen

43

Opleidingsbeleid

Aandachtspunten:

• Welke kosten vergoed?

• Welke dagen vergoed (lesdagen, examendagen, 
studiedagen, etc)?

• Wel of geen terugbetalingsregeling en inhoud 
daarvan?
- schriftelijk

- per studie overeen te komen

- duur bepaald

- glijdende schaal
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Opleidingsbeleid

Voorbeeld → invoering studiekostenterugbetalings-
regeling in personeelsreglement

Toetsing
1. Is er instemmingsrecht? 
2. Is de procedure goed doorlopen?
3. Mag er gewijzigd worden?
4. Is de voorgestelde wijziging binnen het wettelijk kader?

4 x ja → instemmen
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Verzuimbeleid

Verzuimbeleid  beleid gericht op 

• voorkomen ziekteverzuim

• beperken ziekteverzuim
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Verzuimbeleid

Voorkomen ziekteverzuim

• wachtdagen

• bonusdagen

• ziektedagen als vakantiedagen
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Verzuimbeleid

Beperken verzuim(duur)

• reïntegratieverplichtingen WVP

• intern reïntegratiebeleid

• interne controlevoorschriften
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Verzuimbeleid

Controlevoorschriften o.a.

• ziekmeldingsprocedure 

• regels m.b.t. beschikbaarheid voor en na controle

• regels mbt samenloop ziekte en vakantie
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Verzuimbeleid

Ziek en op vakantie 

= toegestaan, mits toestemming bedrijfsarts

Geen afschrijving vakantiedagen, tenzij….
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Verzuimbeleid

Voorbeeld → aanvulling verzuimbeleid met regeling dat 
ziektedagen tijdens vakantie als vakantiedagen worden 
aangemerkt

Toetsing
1. Is er instemmingsrecht? 
2. Is de procedure goed doorlopen?
3. Mag er gewijzigd worden?
4. Is de voorgestelde wijziging binnen het wettelijk kader?

4 x ja → instemmen
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Personeelscontrolesystemen

Kernregels (AVG)

• belangenafweging

• geen minder zwaar middel om doel te bereiken

• kenbaar bij werknemers

• (DPIA)

‘Details’

• verwerking

• inzage 

Protocol!
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Personeelscontrolesystemen

E-mail en internetprotocol

Regels controle:

• algemene controle toegestaan 

• persoonsgebonden controle alleen igv duidelijke 
aanleiding

Inhoud protocol:

• duidelijke richtlijnen

• vermelding gemachtigde

• vermelding sancties igv ‘misbruik’
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Personeelscontrolesystemen

Voorbeeld 1 → plaatsen verborgen camera’s ivm
vermoeden diefstal

Voorbeeld 2 → invoeren controle privégebruik email ivm
‘informatielek’

Toetsing
1. Is er instemmingsrecht? 
2. Is de procedure goed doorlopen?
3. Mag er gewijzigd worden?
4. Is de voorgestelde wijziging binnen het wettelijk kader?

4 x ja → Wijzigen toegestaan
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Samenvattend

Stappenplan bij aanpassen arbeidsvoorwaarden

Vraag 1: Is er instemmingsrecht? 
Art 27 WOR en bijbehorende rechtspraak
→ Zo ja:

Vraag 2: is het traject correct doorlopen?
→ Zo ja:

Vraag 3: Mag de arbeidsvoorwaarde worden gewijzigd? 
• (zwaarwegend) belang (gewijzigde omstandigheden)?
• belang werkgever > belang werknemer (redelijk voorstel)?
→ Zo ja:

Vraag 4: Is de voorgestelde wijziging binnen de wettelijke kaders?
wetgeving en rechtspraak m.b.t. soort arbeidsvoorwaarden
→ Zo ja:

Instemmen!
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Actualiteiten

• Wetsvoorstel WAB
» aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten

» proeftijd

» transitievergoeding

» ontslaggronden

» oproepkrachten

» payrollmedewerkers
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Rol OR

Wetswijzigingen kunnen o.a. leiden tot wijziging:

• aanstellingsbeleid

• sociaal plan

• etc

Rol OR?

• overlegrecht

• instemmingsrecht 

• adviesrecht
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Vragen?
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