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Arbeidsvoorwaarden 

• Wat zijn arbeidsvoorwaarden? 

– Onderscheid primair/secundair 

• Geregeld in individuele arbeidsovereenkomst, 
cao en/of personeelshandboek 

• Verworven rechten? 

• Verschil met ordevoorschriften 
(artikel 7:660 BW) 

 



Speelveld 
arbeidsvoorwaardenoverleg 

• Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden is van 
oudsher een taak voor de vakbonden: 
– Instemmingsrecht artikel 27 lid 1 WOR ziet niet op 

primaire arbeidsvoorwaarden 
– Primaat van de cao in geval van secundaire/tertiaire 

arbeidsvoorwaarden (artikel 27 lid 3 WOR) 

• Trend: OR vaker betrekken 
– Gebrek aan representatieve vakbonden 
– Behoefte aan maatwerk 
– Ontlopen bonden 

 
 



Klein stukje cao-recht, 
doorwerking 

• Een cao werkt niet automatisch door in de 
arbeidsverhouding. Een cao werkt alleen door als: 

– Werkgever de cao zelf heeft afgesloten of lid is van de 
werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten en 
werknemer lid is een sluitende 
werknemersorganisatie 

– De cao algemeen verbindend is verklaard door de 
minister SZW 

– De arbeidsovereenkomst een ‘incorporatiebeding’ 
bevat 



Rollen OR bij het vaststellen, 
wijzigen of handhaven van 

arbeidsvoorwaarden 
 
 
 
 



Voor- en nadelen verschuiving 

Voordelen Nadelen 

Mogelijkheid tot maatwerk Minder deskundigheid? 

Betrokkenheid werknemers Minder standvastigheid? 

Legitimatie  Minder onafhankelijkheid? 

Afdwingbaarheid afspraken 



Delegatie bij cao 

• Delegatie- of decentralisatiebepalingen in 
cao’s 

• Verschillende decentralisatiebepalingen: 

– Mogelijkheid tot eigen regeling, met 
vangnetregeling 

– Kader- of criteriabepalingen 

– Ongeclausuleerde bevoegdheid 

 

 



Instemmingsrecht 

• Instemmingsrecht artikel 27 WOR 
– Secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden 

– Ziet niet op primaire arbeidsvoorwaarden 

• Primaat van de cao (artikel 27 lid 3 WOR) 

• ‘…  dat in verband met het streven de zeggenschap en 
verantwoordelijkheid van de werknemers met 
betrekking tot de interne gang van zaken te vergroten, 
de bevoegdheden van de ondernemingsraad niet 
verder dan nodig beperkt moeten worden door de 
betrokken zaken in een cao te regelen.’. 

 



Instemming gegeven door de OR voor een 
wijziging arbeidsvoorwaarden, bindt de 
individuele werknemers. 

a. Ja 

b. Nee 

 



Wijzigen arbeidsvoorwaarden 

• Instemming OR ex art. 27 WOR is 
onvoldoende 

• Drie manieren: 

 - met wederzijds goedvinden 

 - eenzijdig wijzigingsbeding 

 - door de rechter o.g.v. redelijkheid en 
 billijkheid 

  



Eenzijdig wijzigingsbeding 

• Artikel 7:613 BW 

• Schriftelijk 

• Zwaarwichtig (objectief) belang waardoor 
belang van werknemer naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid moet wijken 
– Bewijslast werkgever 

– Is de wens tot harmonisatie een zwaarwichtig 
belang? 

 



Eenzijdig wijzigingsbeding  

• Oordeel OR (en/of vakbond) is zwaarwegend 
gezichtspunt 

– Parlementaire geschiedenis 

– Rechtspraak 

• Instemming kan een aanwijzing vormen 

• Mening OR is niet doorslaggevend, maar 
ondersteunend 

• Conclusie: betrekken OR kan wel voordeel opleveren 

 



Ondernemingsovereenkomst 

• Artikel 32 lid 2 WOR 
– Uitbreiding bevoegdheden 

– Aanvullende voorschriften over toepassing van de 
WOR 

• Grabowsky-zaak: uitbreiding bevoegdheden 
OR kan ook betrekking hebben op primaire 
arbeidsvoorwaarden 

• Wederom: primaat van de cao (artikel 32 lid 3 
WOR) 

 



Ondernemingsovereenkomst  

• Verschillen met cao: 

 - Duur ondernemingsovereenkomst 

 - Doorwerking in individuele arbeidsover-
 eenkomst? 

  - Nee, contractueel stelsel 

  - Dus: instemming werknemers vereist 

 



OR en Sociaal plan 
 
 
 
 



Opfrissen 

• Wat is een sociaal plan? 

– Niet wettelijk geregeld 

– Spelregels 

– Sociaal plan/sociaal statuut/sociaal kader/ 
afspraken/personele maatregelen/ontslagregeling 

– Geen plicht, tenzij cao anders bepaalt 



Partijen 

• Hoe komt een sociaal plan tot stand? 
– Eenzijdig 

– Met de vakbonden 

– Met de OR 

– Met de vakbonden en de OR 

 

– Adviesrecht OR (art. 25 lid 3 WOR) 

– Instemmingsrecht OR (art. 27 lid 1 sub e WOR) 

– Cao 

 

 



Krachtenveld 

Organisatie 

OR 

Pers 

MT 

Directie 

Personeel 

Vakbond 

Politiek 

Toezicht 

houders 



Doorwerking 

• Doorwerking van overeenkomst werkgever-
vakbond 
– Cao (nawerking) 

– Ledenbinding verenigingsrecht 

• Geen doorwerking van overeenkomst 
werkgever-OR 
– Tenzij incorporatiebeding 

– Wel draagvlakverhogend 



OR en onderhandelen 
 
 
 
 



OR & onderhandelen 

• De OR als onderhandelaar 
 

• De OR als partner van de vakorganisaties 
 

• De OR als waterdrager van de vakorganisaties 
 

• De OR als bewaker en toetser 
 

 



Vragen?  
 
 
 
 

mr. Lieke van den Eijnden 

Prof. Cobbenhagenlaan 75 

5037 DB Tilburg 

Tel: 013-4668883 

E-mail:  l.vandeneijnden@devoort.nl 

 

     Volg de sectie MZ ook op twitter @MZ_DeVoort 

     en op LinkedIn via de pagina  

     Medezeggenschapsrecht De Voort Advocaten 
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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 


