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Onderwerpen 

• Toetsingsnorm Ondernemingskamer 

 

• Rol OR bij ontslag bestuurder 

 

• Corona-gevolgen 

  -rol OR bij wijzigingen    

  arbeidsvoorwaardenregelingen 

  -reorganisaties/transitievergoeding/ 

  sociaal plan 



Aantal procedures bij 

Ondernemingskamer 



Aantal procedures bij OK 

Gemiddeld  

Per jaar 

2019 2020 

13,3 6  1 

 

(tot 1 juni) 



Toetsingsnorm 

• In art. 26 lid 4 WOR staat toetsingsnorm 
Ondernemingskamer: ‘Het beroep kan 
uitsluitend worden ingesteld ter zake dat de 
ondernemer bij afweging van alle betrokken 
belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit 
had kunnen komen.’ 
 

• Rechter zit niet op stoel ondernemer 
 

• Inhoudelijke toetsing?  Marginale toetsing? 



Hoge Raad 18 mei 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:725 (Holland Casino) 

• HR: de ondernemer is gehouden om bij zijn 
besluitvormingstraject alle kenbare bij de 
onderneming betrokken gerechtvaardigde 
belangen te betrekken  

• Het betreft hier een door de OK te verrichten 
marginale toetsing van de besluitvorming door 
de ondernemer. De OK gaat slechts na of de 
ondernemer bij afweging van de betrokken 
belangen in redelijkheid tot zijn besluit had 
kunnen komen. Zij laat daarbij aan de 
ondernemer beleidsvrijheid 
 



Hoge Raad 

• HR: uitgangspunt dat OR zijn (1)bezwaren, 

(2) eventuele gebreken in de adviesaanvraag 

en (3) nadere vragen volledig in zijn advies 

tot uitdrukking moet brengen. De 

ondernemer kan immers geen rekening 

houden met bezwaren die hij niet kent. 

• Evenmin hoeft ondernemer rekening te 

houden met bezwaren die in een eerder 

stadium naar voren zijn gebracht. 



Toetsing OK sindsdien gewijzigd? 

OK 21 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4152 
(OR secretariaat gezondheidsraad) 

 
• Het is niet aan de OK om te bepalen welke visie de 

juiste is of welke organisatievorm het beste past bij 
het SGR en de problemen die zich voordoen 

 
• De ondernemer kan slechts verantwoordelijkheid 

dragen voor het goed functioneren van het SGR, 
indien de ondernemer voldoende vrijheid heeft om 
organisatie in te richten op een wijze die hem 
goeddunkt. 
 
 



Toetsing OK sindsdien gewijzigd? 

Ok 23 december 2019, 
ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (OR XS4ALL) 
• Het bestuur van XS4ALL heeft geoordeeld dat 

de integratie van XS4ALL in KPN het belang 
dient van de medewerkers en klanten van 
XS4ALL 

• De OK komt tot de conclusie dat er 
onvoldoende reden is om te twijfelen aan de 
realiteitsgehalte van de verwachtingen van 
XS4ALL. De OK acht de verwachtingen t.a..v 
kostenbesparingen niet irreëel. 
 



OK-procedure als stap naar een 

oplossing? 



Rol OR bij ontslag bestuurder 



Art. 30 WOR 

1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de 
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem 
voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder 
van de onderneming. 
 
2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het 
van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. 
 
3. De ondernemer stelt de ondernemingsraad in kennis van de 
beweegredenen voor het besluit en verstrekt voorts in het geval van 
een benoeming gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een 
oordeel kan vormen over de betrokkene, in verband met diens 
toekomstige functie in de onderneming. Artikel 25, vierde lid en vijfde 
lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2020-01-01#HoofdstukIVA_Artikel25
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2020-01-01#HoofdstukIVA_Artikel25


OK 19 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018: 

2488 ENECO 
• 3.32 Gegeven het feit dat de raad van commissarissen naar eigen 

zeggen unaniem tot de conclusie was gekomen dat hij geen vertrouwen 
meer had in De Haas en besloten had die boodschap aan hem op 30 
maart 2018 over te brengen, ligt het voor de hand dat De Haas 
vervolgens geen andere keus had, dan afspraken te maken over een 
vertrekregeling conform zijn arbeidsovereenkomst. 

 
• 3.33 Die gang van zaken vertoont een zo grote gelijkenis met een 

voorgenomen besluit tot ontslag als bedoeld in artikel 30 WOR dat het 
daarmee op één lijn moet worden gesteld. Een andere opvatting zou er 
toe leiden dat het adviesrecht van de ondernemingsraad in wezenlijke 
mate wordt uitgehold. De realiteit is immers dat indien de raad van 
commissarissen van een structuurvennootschap tot het oordeel komt 
dat de positie van een bestuurder onhoudbaar is omdat deze niet langer 
het vertrouwen heeft van de raad van commissarissen, dit 
onherroepelijk leidt tot het vertrek van de betrokken bestuurder, ook 
zonder dat de raad van commissarissen een formeel ontslagbesluit 
neemt. 

 



OK, 21 mei 2019 ECLI:NL:GHAMS:2019:1720 

(Kinderopvang Wageningen) 

 

• Art. 30 WOR regelt het adviesrecht voor de OR 

ten aanzien van de positie van de bestuurder 

van de onderneming, en wel ter zake van een 

voorgenomen ontslagbesluit; een voorgenomen 

schorsingsbesluit valt niet onder de reikwijdte 

van het wettelijke medezeggenschapsrecht.  

• Bij het voorgenomen ontslagbesluit is de OR om 

advies is gevraagd en hij heeft in dat kader 

positief geadviseerd.  



Medezeggenschap in tijden van Corona 

 

 

• Rol OR bij (arbeidsvoorwaardelijke) 

regelingen 

 

• Rol OR bij reorganisaties/TV/SP 



OR en arbeidsvoorwaardelijke 

regelingen 

• Na Corona-crisis onder meer: 

 

 -aanwijzing collectief op te nemen 

 vakantiedagen 

 

 -arbeidsvoorwaardelijke korting, bv: 

  -(tijdelijke) loonverlaging 

  -niet uitbetalen vakantiegeld 



OR en arbeidsvoorwaardelijke 

regelingen 

Instemmingsrecht: art 27 lid 1 WOR 

 

• Geen betrekking op primaire 

arbeidsvoorwaarden: HR 11 februari 200, 

ECLI:NL:HR:2000:AA4770 (Belastingdienst) 

 

• Wel op wijziging regelingen, ook bij geringe 

wijzigingen 



Arbeidsrechtelijke rol OR? 

Art. 7:613 BW:  
 -rechtsvermoeden zwaarwichtige   
 belang? 
 -HR 29-11-2019, ECLI:NL:HR:2019:1864 
 (Fair Play): relatieve toets 
 -HR 17-1-2020. ECLI:NL:HR:2020:72 (Fair 
 Play, vervolg): doorslaggevend loonoffer, 
 zonder bedrijfseconomische noodzaak. 
 Instemming OR: een van gezichtspunten 
Zie I.Zaal: Het kansspel van eenzijdige wijziging 
van arbeidsvoorwaarden, Arbeidsrecht 2020/23 



Arbeidsrechtelijke rol OR? 

• Art. 28 WOR: zorgtaken, onder meer 
bevorderen naleving voorschriften op gebied 
arbeidsvoorwaarden. 
 

• Biedt dat ook bevoegdheid om in rehcte op 
te treden? 
 

• Rb.Rotterdam   26 februari 20202, 
ECLI:NL:RBROT:2020:1674 (OR Uniport), 
annotatie Sprengers in TRA 2020/47 



Rol OR bij reorganisaties 

• In Corona-tijden komen positie verschillende 

vertegenwoordigers personeel naar boven. 

 

• Hierna zullen aantal aspecten worden belicht  



Kamerbrief Koolmees 29 mei 2020 

Noodpakket 2.0  
• ‘De werkgever kan de vermindering met 5% 

voorkomen door met belanghebbende vakbonden (of 
bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging 
van werknemers) een akkoord te bereiken over de 
ontslagen waar de WMCO melding op ziet. Dit is een 
akkoord, zoals bedoeld in artikel 2 van de 
ontslagregeling. Dat betekent dat er 
overeenstemming moet zijn over de noodzaak van 
het door de werkgever voorgestelde aantal te 
vervallen arbeidsplaatsen. De subsidie wordt tevens 
niet met 5% verminderd, als deze partijen, nadat het 
niet gelukt is om een akkoord te bereiken, 
gezamenlijk mediation aanvragen bij een door de 
Stichting van de Arbeid in te richten commissie’                                                                               



Rol overlegpartners bij reorganisatie 

Overleg-

partner 

Niet WMCO WMCO Now 2 

(plus WMCO) 

Vakbonden -CAO-bepaling 

-vrijwillig 

 

 

-Geen sancties 

op inhoud. Evt. 

naleving CAO 

 eisen: art. 3 

-leden in 

onderneming 

 

-Procedure 

volgen, anders 

sancties. Niet 

op inhoud 

-Akkoord, 

anders 5% 

sanctie totale 

subsidiebedrag 

 

-gezamenlijk 

mediation  

STAR 

OR -adviesrecht 

indien belangrijk 

-procedure bij 

OK 

-adviesrecht  

 

-procedure bij 

OK 

Idem, indien 

geen vakbond 

PVT/PV -advies: verlies 

min. ¼ 

arbeidsplaatsen 

-art. 36 WOR 

naleving 

-adviesrecht 

 

 

-naleving 

Idem, indien 

geen vakbond 



Transitievergoeding en OR  

• Art. 673b lid 1 (oud) 
Bepaling over transitievergoeding niet van toepassing indien in cao 

‘een gelijkwaardige voorziening is opgenomen’.  

 

• Huidig: 

 b. op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst of 

 regeling door of namens een daartoe bevoegd 

 bestuursorgaan recht bestaat op een voorziening die 

 bijdraagt aan het beperken van werkloosheid, op een 

 redelijke financiële vergoeding, of op een combinatie 

 daarvan  

  



Wetsgeschiedenis Wwz 

• In kader van art. 7673b geen aandacht 

besteed aan mogelijkheid om anders dan bij 

cao dit af te spreken met andere 

vertegenwoordiger van personeel  



1e OK-beschikking na Wwz 

• Hof Amsterdam (OK) 12-1-2016, 
ECLI:NL:GHAMS:2016:380 (OR Inventum): 

 
• Gelet op invoering Wwz per 1 juli 2015, kan 

niet gezegd worden dat getroffen 
voorziening, die substantieel hoger is dan de 
wettelijk TV op zichzelf de toets van art. 26 
lid 4 WOR niet kan doorstaan. De 
omstandigheid dat ondernemer financieel 
gezond is, maakt dat niet anders 

 



2e beschikking over TV 

OK 8 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2010 (COR 
Honeywell)  

Ondernemer heeft gemotiveerd toegelicht dat zij 
zich houdt aan de  huidige wetgeving, dat deze 
wetgeving weliswaar leidt tot lagere ontslag-
vergoedingen dan de destijds gehanteerde 
kantonrechtersformule met factor c=1, maar dat zij 
daarnaast en onverplicht een  outplacementtraject 
en vergoeding van  juridische kosten aanbiedt aan 
werknemers die boventallig zullen worden 
verklaard.  



Besluit in mindering brengen kosten 

op transitievergoeding 

Onderscheid:  
1. transitiekosten: kosten van maatregelen 
gemaakt ivm ontslag die zijn gericht op het 
voorkomen of bekorten van werkloosheid 
(scholing, outplacement, langere 
opzegtermijn)  
2. inzetbaarheidskosten: kosten gemaakt 
tijdens het dienstverband en die verband 
houden met  bredere inzetbaarheid buiten 
organisatie werkgever (niet werk-gerelateerde 
cursus) 

 



Besluit in mindering brengen kosten 

op transitievergoeding 

• Voorwaarde voor aftrek kosten: de werknemer 

moet hier schriftelijk mee hebben ingestemd. 

• Tenzij er over deze mindering afspraken zijn 

gemaakt met ‘werknemers of verenigingen van 

werknemers waaraan de werkgever gebonden 

is’ 

• Toelichting op concept-besluit: ‘Dat geldt dus 

ook voor afspraken die door een werkgever 

worden gemaakt met een ondernemingsraad’ 

 



Besluit in mindering brengen kosten 

op transitievergoeding 

‘Dat geldt dus ook voor afspraken die door een 
werkgever worden gemaakt met bijvoorbeeld 
een ondernemingsraad of een 
personeelsvertegenwoordiging: het gaat dan 
immers om afspraken tussen een werkgever en 
werknemers waar de werkgever aan is 
gebonden.’ 

Rood: is toegevoegde tekst in  toelichting 
defintieve besluit 

 



OR en Sociaal Plan 

• Veel rechtspraak OK over: adviesrecht vervalt niet bij 
akkord met vakbonden  
 

• OK 21 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4318 
(OR Gemeente Maastricht) 

 ‘Het verweer van de Gemeente dat de OR niet in de 
 gelegenheid behoeft te worden gesteld advies uit te 
 brengen nadat met de vakorganisaties een 
 onderhandelaarsakkoord is bereikt over een regeling 
 van de personele gevolgen, vindt geen steun in de 
 wet, nu anders dan bij het instemmingsrecht van de 
 OR (art. 27 lid 3 WOR) een bepaling ontbreekt die 
 het adviesrecht van de OR doet vervallen als met de 
 vakorganisaties afspraken zijn gemaakt.’        



Slot 

• Rol vakbonden en OR in wetgeving en 

rechtspraak: verre van haarscherp 

afgebakend  

 

• Naarmate het gaat om primaire 

arbeidsvoorwaarden: rol OR beperkter 

 

• Wanneer geen vakbonden in beeld zijn: 

belang OR groter, maar geen substituut 




