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In deze kroniek zal ik de ontwikkelingen op het terrein van 
het medezeggenschapsrecht in het afgelopen jaar in kaart 
brengen. Aandacht zal worden besteed aan ontwikkelin-
gen op het terrein van de wetgeving (par. 1), het adviesrecht 
(par. 2), het instemmingsrecht (par. 3) en tot slot zal nog 
aandacht worden besteed aan rechtspraak over Europese 
ondernemingsraden (par. 4).

1. Wetgeving

In de loop van dit kroniekjaar zijn twee wetswijzigingen in 
de WOR van kracht geworden:

- Aan art. 23 lid 2 WOR is toegevoegd de verplichting in 
ondernemingen met meer dan 100 werknemers om ten 
minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering over 
de hoogte en de inhoud van de in art. 31d, eerste en 
tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelin-
gen en afspraken te overleggen, en de ontwikkeling van 
de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voor-
gaande jaar per verschillende groep van de in de on-
derneming werkzame personen. Het is niet nieuw, dat 
stond al in de wet als gevolg van de Wet Harrewijn. De 
toevoeging van een overlegverplichting is nieuw.2

- Als gevolg van wijzigingen in de pensioenwetgeving3 
zijn ook in de WOR wijzigingen doorgevoerd over de 
arbeidsvoorwaarde pensioen ten behoeve van de per-
soneelsvergadering en personeelsvertegenwoordiging. 
Er is een schriftelijke informatieverplichting op ver-
zoek van werknemers ingevoerd indien zij dit redelij-
kerwijs nodig hebben om het overleg over het pensioen 
te kunnen voeren (art. 35b lid 6 en art. 35c lid 6 WOR) 
en de verplichting dat de ondernemer uit zichzelf in-
formatie moet verschaffen over veranderingen in de 
uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement en 
daar desgewenst overleg over moet voeren (art. 35b lid 
7 en 35c lid 7 WOR).

Verder is op 29 mei 2019 het ontwerpvoorstel van de ‘Wet 
overgang van onderneming in faillissement’ gepubliceerd 
voor internetconsultatie.4 Dit ontwerp neemt tot uitgangs-
punt dat werknemers in beginsel mee overgaan bij een 
doorstart na faillissement. Onder meer wordt daarin voor-
gesteld dat bij een doorstart de curator de OR moet infor-
meren en de gelegenheid moet geven advies uit te brengen 
(art. 25 lid 7 WOR), waarbij dan de beroepsprocedure bij 

1 Mr. L.C.J. Sprengers is advocaat te Utrecht.
2 Stb. 17 juli 2018, 2018, 221.
3 Stb. 12 december 2018, 2018, 476.
4 www.internetconsultatie.nl/overgang_van_onderneming_in_faillissement,

zie hierover A.R. Houweling & A. Sintniklaas, ‘Internetconsultatie Wet 
overgang van onderneming in faillissement en de ‘klap van de hamer’ uit 
Luxemburg’, AR Updates 2019-0551.

de Ondernemingskamer wordt uitgesloten (art. 26 lid 10 
WOR). Dit is verdergaand dan hetgeen uit de HR-jurispru-
dentie voortvloeit.5 In de DA-beschikking geeft de HR aan 
dat er bij een adviesprocedure over een doorstart de ruimte 
bestaat om van de in art. 25 lid 2-6 genoemde procedure af 
te wijken als de omstandigheden van het geval dit vergen. 
De OR en de curator dienen zich bij de verwezenlijking van 
de doeleinden van de WOR als zodanig jegens elkaar te ge-
dragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt 
gevorderd. De procedure bij de Ondernemingskamer wordt 
door de HR echter niet uitgesloten. Daarin gaat dit ontwerp 
wetsontwerp verder.

2. Adviesrecht

2.1 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over 
adviesrecht

Op 5 juli 2019 was het 40 jaar geleden dat de wijziging van 
de Wet ondernemingsraden werd doorgevoerd waarbij de 
Ondernemingskamer de bevoegde rechterlijke instantie 
werd om geschillen over het adviesrecht te beoordelen. De 
werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor 
Arbeidsrecht heeft die gelegenheid aangegrepen om een 
symposium te organiseren over dit thema waarbij ook een 
bundel is verschenen.6 In deze bundel is onder meer aan-
dacht besteed aan de cijfers met betrekking tot het aantal 
gevoerde procedures sinds 1979 bij de Ondernemingska-
mer.7

Uit deze gegevens blijkt dat er 520 beschikkingen door de 
Ondernemingskamer zijn gewezen op grond van art. 26 
WOR tot eind 2018, hetgeen neerkomt op gemiddeld 13,3 
per jaar. 49,4% van de procedures is gevoerd door onderne-
mingsraden uit de marktsector I,8 21% uit de sector Markt 
II en 29,6% uit de overheidssector. In de publicatie wordt 
uiteengezet dat gemiddeld genomen ondernemingsraden 
bij de overheid drie keer vaker procederen dan de omvang 
die de sector vertegenwoordigd van het totaal aantal onder-
nemingsraden. Ten aanzien van de resultaten die behaald 
worden bij de Ondernemingskamer wordt de ondernemer 
in 57% van de gevallen in het gelijk gesteld en de onderne-
mingsraad in 43% van de gevallen. Indien daarbij ook nog 
betrokken wordt dat door de jaren heen 73% van de inge-
diende verzoeken bij de Ondernemingskamer worden inge-
trokken voordat de Ondernemingskamer een beschikking 
hoeft te wijzen, kan geconcludeerd worden dat de kans voor 

5 HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982, JAR 2017/172, m.nt. mr. C. Nekeman, 
JIN 2017/115, m.nt. E.S. Ebels, JOR 2017/248, m.nt. Kortmann, Onderne-
mingsrecht 2017/121, m.nt. Kraaipoel en Jellinghaus.

6 L.C.J. Sprengers & R.D. Poelstra (red.) 40 jaar rechtspraak Ondernemingska-
mer over adviesrecht, Den Haag: Boom Juridisch 2019, digitale uitgave te 
downloaden op website van de VVA: https://www.verenigingvoorarbeids-
recht.nl/files/6915/6957/6251/VvAnr._46_40_jaar_rechtspraak_OK.pdf.

7 M. Meyer & L.C.J. Sprengers, 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over 
adviesrecht: de feiten en cijfers, p. 27 t/m 40. 

8 Waarbij de indeling aangehouden is die ook gehanteerd wordt voor de ver-
deling van de Bedrijfscommissies: Markt I, Markt II en de overheidssector.
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de ondernemingsraad om succes te halen met een proce-
dure bij de Ondernemingskamer groot is.
In het kroniekjaar dat deze bijdrage bestrijkt heeft de On-
dernemingskamer 8 beschikkingen gewezen. Dit ligt der-
halve onder het gemiddelde van de afgelopen 40 jaar (13.3). 
Hierna zal ingegaan worden op deze beschikkingen alsook 
op een uitspraak van de Hoge Raad die in het kroniekjaar is 
gewezen over het primaat van de politiek.

2.2 Adviesrecht en de Raad van Commissarissen
Met de wijziging die in 2004 is aangebracht in de structuur-
regeling, is de rol van de Ondernemingskamer bij geschillen 
over de samenstelling van RvC beperkt. Waar voor die tijd 
in het geval een ondernemingsraad bezwaar maakte tegen 
iedere kandidaat commissaris de RvC een procedure bij de 
Ondernemingskamer diende te starten indien hij een kan-
didaat toch wenste te benoemen, is nu op grond van Boek 2 
BW de Ondernemingskamer alleen nog bevoegd in het ge-
val een RvC de voordracht van de ondernemingsraad voor 
de “werknemerscommissaris” wenst af te wijzen.9 Sinds die 
wetswijziging zijn hierover geen geschillen aan de Onder-
nemingskamer voorgelegd.
Wel is verscheidene malen getracht via het adviesrecht 
hierover nog een oordeel van de Ondernemingskamer te 
krijgen. In een procedure aanhangig gemaakt door de on-
dernemingsraad van Thomas Cook, oordeelde de Onderne-
mingskamer in 2016 dat de ondernemer ontoereikend toe-
gelicht heeft waarom de RvC alleen uit concern gebonden 
commissarissen zou dienen te bestaan.10

In het afgelopen kroniekjaar zijn er twee beschikkingen 
gewezen door de Ondernemingskamer waarbij onderne-
mingsraden tevergeefs geprobeerd hebben via het advies-
recht een oordeel over de samenstelling of invoering van de 
RvC te krijgen.
De ondernemingsraad O-I stelde zich op het standpunt dat 
de profielschets van de RvC zo was geformuleerd dat de 
facto alleen maar commissarissen benoemd konden wor-
den die werkzaam dienden te zijn binnen het concern. De 
Ondernemingskamer komt tot de conclusie dat niet is vast 
komen te staan dat de ondernemer op enig moment een 
besluit heeft genomen dat elk van de bij haar te benoemen 
commissarissen werkzaam dient te zijn binnen het concern. 
En daarom laat de Ondernemingskamer in het midden of de 
ondernemer ten onrechte heeft nagelaten hierover aan de 
COR advies te vragen.11

In een geschil dat speelde binnen Sitech BV was door de On-
dernemingsraad positief geadviseerd over het besluit om te 
komen tot een herfinanciering met als voorwaarde dat er 
voor 1 januari 2019 een RvC zou worden ingericht. Nadat de 
ondernemer er niet in geslaagd was deze RvC in te stellen 
binnen de gestelde termijn ging de OR in beroep tegen het 
inmiddels twee jaar daarvoor genomen besluit over de her-
financiering. De Ondernemingskamer oordeelt dat er spra-

9 Art. 2:158/268 lid 7 BW.
10 Hof Amsterdam (OK) 1 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2766, JAR 2016/210, 

m.nt. I. Zaal, JOR 2016/273, m.nt. L.G. Verburg.
11 Hof Amsterdam (OK) 15 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4198; JAR 

2019/32; TRA 2019/40, m.nt. R.H. van het Kaar.

ke was van een inspanningsverplichting, die niet geschon-
den is.12 De Ondernemingskamer wijst een beroep op de 
nieuwe feitenbepaling van art. 26 lid 1 WOR ook af. Er kan 
niet uit de feiten worden afgeleid dat er sprake is van een 
koerswijziging dat de ondernemer alsnog zou willen afzien 
van invoering van een RvC op grond van structuurregime.13

2.3 Sociaal plan
Bij gefaseerde besluitvorming bij een reorganisatie kan 
vaak een belangrijk aspect zijn of de maatregelen zoals vaak 
vastgelegd in een sociaal plan, voor alle werknemers die 
gevolgen van de reorganisatie ondervinden in iedere fase 
hetzelfde zullen zijn. Tegen de achtergrond van de komst 
van de transitievergoeding zijn in de loop der tijd sociale 
plannen versoberd en heeft deze discussie op meer plekken 
gespeeld omdat de ondernemingsraad van oordeel was dat 
het oude, qua niveau hogere sociaal plan, alsnog toegepast 
zou moeten worden op een daaropvolgende fase in het be-
sluitvormingstraject. Zo ook bij ING waarin was afgespro-
ken dat het oude sociaal plan van toepassing zou zijn op de 
vervolgadviesaanvragen die uit een hoofdadviesaanvraag 
zouden voortvloeien waarover de OR geadviseerd had. De 
ondernemer was van mening dat het nieuwe sociaal plan 
van toepassing was op een volgende adviesaanvraag, omdat 
die buiten het bereik van de hoofdadviesaanvraag viel. De 
Ondernemingskamer stelt de ondernemer in het gelijk om-
dat onvoldoende gesteld is door de OR waaruit zou blijken 
dat het reorganisatiebesluit dat nu aan de orde was nog on-
der de oude afspraak zou vallen.14

In een andere beschikking heeft de Ondernemingskamer 
gewezen op het feit dat bij het adviesrecht een bepaling 
gelijk aan art. 27 lid 3 WOR ontbreekt. In art. 27 lid 3 WOR 
is het primaat van de cao geregeld, in die zin dat wanneer 
een aangelegenheid inhoudelijk in de cao is geregeld, het 
instemmingsrecht vervalt. In art. 25 lid 3 WOR staat dat de 
ondernemer advies moet vragen over de maatregelen die 
hij voornemens is te nemen om de gevolgen op te vangen. 
In de beschikking geeft de Ondernemingskamer aan dat 
het adviesrecht zich niet alleen uitstrekt over het voorge-
nomen besluit, maar dat de inhoud van de adviesaanvraag, 
zoals omschreven in art. 25 lid 3 WOR, ook integraal onder-
deel vormt van het adviesrecht en daarmee van het debat 
in beroep bij de Ondernemingskamer. Voorts wordt geoor-
deeld dat het adviesrecht van de ondernemingsraad ook 
niet vervalt als er een akkoord is met de vakbonden over het 
sociaal plan, nog afgezien van het feit dat daar in dit geschil 
geen sprake van was.15

12 Hof Amsterdam (OK) 11 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1474, JAR 
2019/143, TRA 2019/72, m.nt. R.H. van het Kaar.

13 Deze uitspraak sluit voor wat betreft nieuwe feiten ook aan bij een eerdere 
rechtspraak van de Ondernemingskamer dat nieuwe ontwikkelingen die 
na het besluit hebben plaatsgevonden niet tot de conclusie leiden dat daar-
mee het besluit in rechte op grond van de nieuwe feitenbepaling door de 
ondernemingsraad nog kan worden aangetast, zie: Hof Amsterdam (OK) 
24 maart 1988, NJ 1989/290; SR 1988-6 (p. 201-203), m.nt. L.C.J. Sprengers 
(OR Schick Nederland BV).

14 Hof Amsterdam (OK) 21 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4043, JAR 
2018/310.

15 Hof Amsterdam (OK) 21 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4318, JAR 
2019/10.
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2.4 Primaat van de politiek 
Het onderwerp in de WOR waar de Hoge Raad het meest 
over heeft moeten oordelen is de uitleg van art. 46d sub b 
WOR, de bepaling over het primaat van de politiek.16

In de zevende beschikking van de Hoge Raad over dit onder-
werp wijst de Hoge Raad, in lijn met de eerdere oordelen, 
het verzoek van de ondernemingsraad af.17

Het ging over de vraag of het feit dat bij de wetswijziging uit 
1998 - waarbij de bepaling over de ondernemingsovereen-
komst werd ingevoerd waaronder beroepsrecht bij de On-
dernemingskamer in het geval een extra adviesrecht wordt 
toegekend (art. 32 lid 4 WOR) - geen opmerking is gemaakt 
dat deze bepaling niet zou gelden in het geval het een over-
heidsondernemingsraad betreft waarbij het primaat van de 
politiek een rol speelt. De Hoge Raad concludeert dat nu de 
wetgever niet expliciet heeft aangegeven dat hij de rechter 
in dat geval bevoegd heeft willen maken om daarover te 
oordelen, geconcludeerd moet worden dat de bepaling van 
het primaat van de politiek en de daarbij beperkte rol van de 
rechter de bovenhand heeft.

Net buiten de periode van dit kroniekjaar heeft de Hoge 
Raad een achtste uitspraak gedaan over het primaat van de 
politiek. Met toepassing van art. 81 RO heeft de Hoge Raad 
de beschikking van de Ondernemingskamer inzake het be-
sluit tot verhuizing van de ZMS-afdeling van de Regionale 
Eenheid van de Politie in Brabant in stand gehouden. De 
Ondernemingskamer was van mening dat dit besluit van 
de Eenheidsleiding Politie Oost-Brabant onder verantwoor-
delijkheid van de korpschef was genomen ook al had deze 
het besluit zelf ondertekend en omdat de korpschef verant-
woording aflegt aan de Minister van Veiligheid en Justitie, 
is er sprake van een besluit van een democratisch gecontro-
leerd overheidsorgaan dat onder het bereik van het primaat 
van de politiek valt.18

De Ondernemingskamer heeft in een geschil dat aanhangig 
is gemaakt door de groepsondernemingsraad Rijk geoor-
deeld dat een besluit tot inrichting van een kantoorpand 
in Eindhoven als standaard Rijkskantoor onder het primaat 
van de politiek valt.19

De beslissing van de DGOO, als gemandateerde van de Mi-
nister van BZK, is gebaseerd op de langetermijnvisie neer-
gelegd in de masterplannen kantoorhuisvesting en het 
beschikbare budget en betreft derhalve het beleid en de uit-
voering van de publiekrechtelijke taak van de staat om zorg 
te dragen voor de huisvesting van alle ministeries. Dit valt 
onder het primaat van de politiek. Ook dit geschil is aan de 
Hoge Raad voorgelegd die daarover nog moet oordelen.

16 Zie S.F.H. Jellinghaus & H. Moltmaker, ‘Primaat van de politiek’, opgenomen 
in L.C.J. Sprengers & R.D. Poelstra, 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer 
over adviesrecht, Den Haag: Boom Juridisch 2019, p. 135-149.

17 HR 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:397; JAR 2019/111, m.nt. C. Nekeman; 
JOR 2019/133, m.nt. L.G. Verburg; JIN 2019/100, m.nt. Maessen en 
Jellinghaus; L.C.J. Sprengers, AR-Updates 6 mei 2019. 

18 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1235, conclusie PG ECLI:NL:PHR:2019:479, 
bevestiging van eerdere beschikking Ondernemingskamer 19 april 2018, 
ECLI:NL:GHAMS:2018:1337.

19 Hof Amsterdam (OK) 8 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4104, JAR 
2018/309.

2.5 Onvoldoende gemotiveerd besluit
In een geschil aanhangig gemaakt door de ondernemings-
raad Standard AERO, oordeelde de Ondernemingskamer dat 
zinvolle medezeggenschap niet mogelijk is omdat de OR on-
voldoende is geïnformeerd.20 De Nederlandse onderneming 
is onderdeel van een internationaal concern dat in onder-
handelingen met Airbus overgegaan is tot overname van 
een onderdeel van het Airbus concern, Vector. Vervolgens 
wordt de OR geïnformeerd over de verplaatsing van werk-
zaamheden van de vestiging in Tilburg naar andere vestigin-
gen binnen het concern. De OR stelt naar aanleiding hiervan 
een aantal vragen, waarvan de ondernemer aangeeft dat 
hij 11 vragen niet zal beantwoorden omdat deze zich rich-
ten op de overname van Vector waar de OR niet overgaat. 
De Ondernemingskamer geeft aan dat het in beginsel aan 
de ondernemingsraad is om te bepalen welke informatie 
hij nodig heeft om advies te kunnen geven en daarmee is 
niet verenigbaar dat de ondernemer categorisch heeft ge-
weigerd de 11 vragen te beantwoorden. Deze uitspraak sluit 
aan bij eerdere rechtspraak van de Ondernemingskamer dat 
het in beginsel aan de OR is om te bepalen welke informatie 
hij nodig heeft.21

In een andere beschikking ging het over de niet-nakoming 
van een bij de fusie gemaakte afspraak dat na een periode 
van twee jaar de tweehoofdige Raad van Bestuur terugge-
bracht zou worden naar een eenhoofdige. De ondernemer 
dacht met een slimme oplossing te komen om toch beide 
leden van de Raad van Bestuur in huis te houden door ieder 
voor 0,5 te benoemen als lid van de Raad van Bestuur en 
daarnaast een nieuwe directiefunctie te creëren waarin zij 
ook ieder voor 0,5 werden benoemd. De ondernemer heeft 
echter onvoldoende duidelijk gemaakt wat de werkzaam-
heden van de Raad van Bestuur respectievelijk de directie 
zullen gaan zijn en evenmin is in het besluit duidelijk ge-
maakt of er alternatieven zijn onderzocht waar de OR om 
had gevraagd. Daarom kan het besluit niet in stand blijven. 
De Ondernemingskamer geeft nog aan dat de ondernemer 
mogelijk niet heeft willen overgaan tot ontslag van één van 
beide bestuurders, nu beiden goed functioneerden, maar 
het niet duidelijk is gemaakt welk gewicht daaraan is toe-
gekend bij het besluit.22 Uit deze beschikking valt af te lei-
den dat de ondernemer alle beweegredenen die hij voor een 
voorgenomen besluit heeft op tafel moet leggen.

2.6 Eisen die aan de OR worden gesteld
In een geschil dat speelde bij Erasmus MC had de onderne-
mingsraad een concept negatief advies uitgebracht waarop 
de ondernemer met de nodige aanvullende informatie heeft 
gereageerd. De ondernemingsraad heeft, nadat er nog over-
leg had plaatsgevonden, een definitief negatief advies uit-
gebracht waarin nauwelijks ingegaan wordt op de aanvul-
lende informatie die de ondernemer heeft verschaft naar 
aanleiding van het conceptadvies. De Ondernemingskamer 

20 Hof Amsterdam (OK) 20 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2652, TRA 
2018/101, m.nt. I. Zaal. 

21 Hof Amsterdam (OK) 12 december 2003, JAR 2004/26 (OR/BBA).
22 Hof Amsterdam (OK) 12 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:806, JAR 

2019/215. 
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geeft aan dat van de OR had mogen worden verwacht dat 
hij in het definitief advies daarop was ingegaan en anders 
in ieder geval zo nodig in het verzoekschrift. Door te blij-
ven steken in algemene opmerkingen die onvoldoende zijn 
geconcretiseerd schiet de ondernemingsraad tekort. De on-
dernemingsraad had op enig moment aangegeven dat de 
visie van de ondernemer over de toekomst van de afdeling 
communicatie waarover het reorganisatietraject ging eerst 
teruggenomen moest worden voordat de OR bereid was 
verder overleg daarover te voeren. De Ondernemingskamer 
geeft aan dat de visie van de RvB op zichzelf niet advies-
plichtig is. Voor zover deze de beweegreden vormt voor een 
reorganisatiebesluit dient in de adviesaanvraag voldoende 
inzicht geboden te worden in die visie. De OR kan die op-
vatting dan betrekken in zijn advisering maar kan niet eisen 
dat deze versie eerst van tafel moet. Met die houding heeft 
de OR de taakverdeling tussen hem en de ondernemer mis-
kent en heeft een constructieve voortzetting van het ad-
viestraject belemmerd, aldus de Ondernemingskamer. Deze 
uitspraak valt binnen de lijnen van de vaste rechtspraak van 
de Ondernemingskamer. In dezelfde lijn heeft de Onderne-
mingskamer in dit kroniekjaar ook nog geoordeeld in een 
beroepszaak op basis van de Wet Medezeggenschap Scho-
len. Daarin gaf de Ondernemingskamer aan dat de infor-
matievoorziening in het kader van een medezeggenschaps-
traject een dynamisch proces is waarin beide partijen een 
eigen verantwoordelijkheid hebben; het bevoegd gezag 
dient in de adviesaanvraag inzicht te geven in de beweeg-
redenen voor het voorgenomen besluit en het ligt op de weg 
van de medezeggenschapsraad om de informatie te vragen 
die hij (nader) nodig meent te hebben voor zijn advies. In-
dien de medezeggenschapsraad zich te passief opstelt dient 
dat voor zijn rekening te komen.23

3. Instemmingsrecht

3.1 Is een aangelegenheid instemmingsplichtig?
De Hoge Raad heeft met gebruikmaking van art. 81 RO een 
geschil afgedaan over de vraag of teruggaan naar een in de 
formele regeling omschreven regeling van de pauzetijd die 
jarenlang feitelijk anders werd toegepast, is te beschouwen 
als een instemmingsplichtige wijziging van de regeling.24

Het Hof Den Bosch was van oordeel dat de mededeling van 
een bestuurder dat geen verlof meer zou worden toegekend 
aan werknemers boven de aanspraak op basis van de va-
kantie- en verlofregeling niet te beschouwen is als een in-
stemmingsplichtig besluit. De ondernemingsraad heeft de 
stelling, dat voorheen in geval van aanvragen boven het ga-
rantiepercentage steeds een afzonderlijke afweging plaats-
vond, niet onderbouwd en daarmee ook niet onderbouwd 
dat het beleid voordien anders was dan na de datum van de 
mededeling. Het feit dat de OR pas na die mededeling dui-
delijk is geworden hoe de regeling wordt toegepast, maakt 

23 Hof Amsterdam (OK) 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3698, JAR 
2018/84 (GMR SBO/VSO van Stichting Kolom). 

24 HR 8 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:314, TRA 2019/50, m.nt. I. Zaal; TRA 
2019/61, m.nt. L.C.J Sprengers. 

niet dat er sprake is van een wijziging in het kader van het 
instemmingsrecht. Ook in een tweede geschilpunt conclu-
deert het Hof dat er geen sprake is van het instemmings-
recht. Dit had betrekking op het feit dat de werkgever naar 
aanleiding van een staking die door de vakbond is uitge-
roepen, overgegaan is tot het vaststellen van een beperkte 
dienstregeling waarbij minder ritten werden gereden dan in 
een normale situatie door werkwillige personeelsleden en 
uitzendkrachten. Het Hof is van oordeel dat de ondernemer 
voldoende heeft duidelijk gemaakt dat er op die dag geen 
wijziging van het dienstrooster heeft plaatsgevonden. Met 
de beschikbare chauffeurs is gedeeltelijk uitvoering gege-
ven aan het bestaande dienstrooster onder handhaving van 
de arbeids- en rusttijden.25

Uit deze uitspraken wordt duidelijk dat niet ieder feitelijk 
handelen met gevolgen voor werktijden of beloning als een 
instemmingsplichtig besluit is te beschouwen. Het moet 
gaan om een wijziging van een regeling en eenmalige wijzi-
gingen die een ad hoc karakter hebben kunnen daarbuiten 
vallen. Echter indien deze gevolg zijn van beleidsmatige 
afwegingen die van tevoren gemaakt zijn (bijvoorbeeld 
om op bepaalde zaterdagen overwerk in te plannen om de 
productiedoelstellingen te halen) kan een dergelijke wijzi-
ging wel instemmingsplichtig zijn, zoals blijkt uit eerdere 
rechtspraak.26

In een kort geding bij de Rechtbank Overijssel betrof het een 
nieuwe dienstregeling en de wijze waarop daarin geregeld 
moest worden dat er voldoende tijd was voor buschauffeurs 
om een plaspauze te nemen. De verzochte voorlopige voor-
ziening, wordt toegekend omdat inmiddels de bodempro-
cedure al aanhangig is gemaakt.27 Op het moment dat een 
verzoek tot vervangende toestemming loopt is het de vraag 
of er een voldoende spoedeisend belang is om tussentijds 
voorzieningen toe te kennen aan de ondernemingsraad. 
Daarbij is ook de mate van belang waarin de ondernemer 
nadat hij vernomen heeft dat de OR niet instemt, de bodem-
procedure met voortvarendheid aanhangig heeft gemaakt 
of gaat maken. Indien de ondernemer dit nalaat kan het be-
lang van de ondernemingsraad bij het verzoek tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening toenemen.

3.2 Vervangende toestemming
In dit kroniekjaar is er één oordeel gewezen over een ver-
zoek om vervangende toestemming op grond van art. 27 lid 
4 WOR.28

In dit geschil kwam onder meer de vraag aan de orde hoe 
art. 9.4 van de cao Metalektro 2016/2018 moest worden ge-
interpreteerd. Daarin staat opgenomen dat de werkgever 
slechts zal overgaan tot wijziging van de winstdelingsrege-
ling na overleg met de vakvereniging en met instemming 
van de OR. De ondernemer had ervoor gekozen om eerst 
het instemmingstraject met de OR af te ronden alvorens het 

25 Hof 's-Hertogenbosch 9 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1789. 
26 Rb. Arnhem (pres.) 4 juli 1995, JAR 1995/173 en Ktr. Arnhem 5 maart 1996, 

JAR 1996/101 (OR/Koninklijke Gazelle). 
27 Rb. Overijssel 24 juni 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2167; RAR 2019/140. 
28 Rb. Limburg 22 oktober 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:10045, JAR 2019/26 

(Weir Minerals Netherlands BV).
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overleg met de vakbonden aan te gaan. De kantonrechter 
oordeelde dat de bepaling vrijheid laat aan de ondernemer 
om de volgorde vast te stellen en dat de gemaakte keuze om 
eerst duidelijkheid over de op grond van het instemmings-
recht te krijgen niet onlogisch is. Inhoudelijk punt van debat 
was of de 5% winstdeling zoals die al 30 jaar of langer werd 
uitgekeerd te beschouwen is als een arbeidsvoorwaarde. 
De rechter concludeert dat er geen sprake is van een vast-
gelegd automatisme van een recht op deze uitkering. Tot 
slot constateert de kantonrechter dat de door de onderne-
mer voorgestelde Ebitda norm om te gaan hanteren bij de 
winstdelingsregeling door de OR niet als onaanvaardbaar is 
afgewezen en dat er weinig verschil is tussen de oude en 
de nieuwe regeling. Daarom komt de kantonrechter tot de 
conclusie dat het standpunt van de ondernemingsraad on-
redelijk is en verleent hij vervangende toestemming aan de 
ondernemer. De toetsingsnorm van art. 27 lid 4 WOR komt 
erop neer dat de vraag of het standpunt van de OR onrede-
lijk is betrekking heeft op een belangenafweging tussen de 
verschillende argumenten die door ondernemer en de OR 
worden ingebracht. Indien het standpunt van de onderne-
mer redelijker wordt geoordeeld is daarmee het standpunt 
van de OR onredelijk. Is er sprake van een gelijke weging van 
beide standpunten, dan is het standpunt van de OR niet on-
redelijk hetgeen ook het geval is wanneer het standpunt van 
de OR redelijker is dan dat van de ondernemer.

4. Europese ondernemingsraad

Er wordt nauwelijks geprocedeerd in Nederland door 
Europese ondernemingsraden. Het is des te opvallender dat 
in dit kroniekjaar er twee uitspraken gedaan zijn in proce-
dures aangespannen door een Europese ondernemingsraad. 
In kort geding heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld 
dat de raadpleging van een Europese ondernemingsraad 
niet vooraf hoeft te gaan aan de raadpleging van de on-
dernemingsraad op nationaal niveau.29 De voorzieningen-
rechter geeft aan dat een plan tot reorganisatie van Alcoa 
in Spanje, waarbij 700 van de 3500 in Europa werkzame 
werknemers worden ontslagen, beschouwd kan worden als 
een grensoverschrijdende aangelegenheid. Daarbij acht de 
rechter van belang dat het gaat om een groot aantal me-
dewerkers, zowel absoluut als relatief. Dit brengt met zich 
mee dat er in beginsel een bevoegdheid voor de EWC is over 
deze aangelegenheid. Maar de rechter oordeelt dat noch op 
grond van de wet noch op grond van de overeenkomst er 
een verplichting is dat de EWC eerst moet worden gecon-
sulteerd. Evenmin bepaalt de Richtlijn 2009/38/EG dit. Uit 
deze uitspraak blijkt dat de Europese medezeggenschap 
niet beschouwd kan worden als de top van de piramide 
van het medezeggenschapsgebouw en dat daar aan de lan-
delijke medezeggenschap ondergeschikt is. Er is gekozen 
voor een model van twee medezeggenschapsregimes naast 
elkaar: de Europese en de nationale medezeggenschap. In 
Nederland is dit door de wetgever geaccentueerd door de 

29 Rb. Rotterdam 27 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9722; JAR 2019/7, 
m.nt. I. Zaal; TRA 2019/31, m.nt. L.C.J. Sprengers (EWC Alcoa).

regeling over de Europese ondernemingsraad niet onder-
deel te laten maken van de Wet op de ondernemingsraden, 
maar deze in een aparte wet onder te brengen.
Het tweede geschil speelde zich af bij een Amerikaanse 
beursgenoteerde moederonderneming, waarbij de vraag 
aan de orde kwam of met de raadpleging met de Europese 
ondernemingsraad gestart diende te worden naar aanlei-
ding van mededelingen van de Amerikaanse moeder dat 
besloten was om over te gaan tot het doorvoeren van een 
splitsing van de activiteiten binnen de onderneming waar-
door iedere werknemer aan de één of de andere activiteit 
toegewezen werd. In de procedure heeft de ondernemer 
aangevoerd dat het voor wat betreft Europa nauwelijks ge-
volgen had en dat alleen de rapportagelijnen van een aan-
tal managers gewijzigd werd. De Ondernemingskamer is op 
basis van deze feiten van oordeel dat, kijkend naar de wet 
en de overeenkomst, er nog geen verplichting was om de 
Europese ondernemingsraad te raadplegen. De Onderne-
mingskamer wijst er nog op dat wanneer de ondernemer bij 
wijze van een salamitactiek per Europese lidstaat wijzigin-
gen zou gaan doorvoeren, om op die wijze gevolgen van het 
besluit gefaseerd door te voeren dat dit in strijd met wet en 
overeenkomst zou zijn en niet geoorloofd is. Maar de On-
dernemingskamer geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn 
dat de ondernemer dit voornemens is.30 Een aspect waar de 
Ondernemingskamer in deze procedure niet aan toe heeft 
hoeven komen, omdat het verzoek van de EOR werd afgewe-
zen, was de vraag of de Ondernemingskamer bevoegd was 
als voorziening op te leggen dat de ondernemer uitvoering 
van het besluit diende te staken totdat de raadpleging van 
de EOR had plaatsgevonden. Dit is een vraag die art. 5 WEOR 
oproept met betrekking tot de omvang van de voorzienin-
gen die de Ondernemingskamer in het kader van een nale-
vingsvordering kan opleggen. Van de zijde van de EOR was 
aangevoerd dat indien de Ondernemingskamer zich niet be-
voegd achtte een dergelijke voorziening op te leggen omdat 
dit buiten het bereik van art. 5 WEOR zou vallen, dat dan 
de conclusie zou zijn dat de Nederlandse wetgever in art. 5 
WEOR de richtlijn niet of onvoldoende juist heeft geïmple-
menteerd. De Ondernemingskamer was gevraagd dan in dat 
geval prejudiciële vragen voor te leggen aan het Europees 
Hof.31 Deze vraag kan mogelijkerwijs in een toekomstige 
EOR-procedure nog aan de orde komen.

30 Hof Amsterdam (OK) 19 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2112 (EOR A/B 
BV).

31 Omdat ik zelf als advocaat voor de Europese ondernemingsraad heb opge-
treden in deze procedure, vermeld ik dit aspect omdat dit uit de tekst van 
de beschikking minder duidelijk wordt.
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