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Mr. R.M. Beltzer 

 

 

2. Medezeggenschapsrecht 

 

Uitbreiding ex art. 32 WOR 

 

Art. 32 van de WOR maakt het mogelijk de bevoegdheden van de ondernemingsraad uit te 

breiden. Zo kunnen ondernemingsraad en ondernemer schriftelijk overeenkomen dat de 

ondernemingsraad meer advies- of instemmingsrechten heeft, of kan een adviesrecht tot 

een instemmingsrecht worden “versterkt”. De vraag is wanneer een dergelijke uitbreiding 

plaatsheeft en, meer in het bijzonder, of de ondernemer die een ondernemingsraad 

eenmalig advies vraagt zonder dat een adviesbevoegdheid uit art. 25 WOR is af te leiden, 

zich daarmee heeft gebonden in die zin, dat een eventueel toekomstig besluit van gelijke 

strekking (of: een intrekking dan wel wijziging van het vorige besluit) evenzeer 

adviesplichtig is. Met andere woorden: betekent één keer advies vragen altijd advies 

vragen? Men hoede zich voor algemeenheden, maar feit is dat de ondernemer zeer 

voorzichtig dient te zijn indien hij zijn handen vrij wil houden in situaties dat de WOR hem 

die vrijheid biedt. Het “voor de zekerheid” advies vragen is niet zonder risico. Ktr. 

Wageningen 9 mei 2007 (JAR 2007/137) is in dit verband vermeldenswaardig. De 

bestuurder besloot op enig moment de ziektekostenregeling aan te passen, daarbij het 

instemmingsrecht passerend waarop de ondernemingsraad zich beriep. Hoewel de 

betreffende regeling niet onder de in art. 27 WOR genoemde lijst valt, verwees de 

ondernemingsraad ter ondersteuning van zijn stelling dat hem niettemin instemmingsrecht 

toekwam naar het verleden (de ondernemer vroeg voorheen immer instemming van de 

ondernemingsraad bij wijziging van de regeling waar de ziektekostenregeling deel van 

uitmaakt) en naar een e-mail van de ondernemer waarin deze stelt dat de regeling een 

“levend document” is dat alleen na instemming van de COR (bedoeld wordt: OR) wordt 

aangepast. De kantonrechter volgde de lezing van de ondernemingsraad en oordeelde 

voorts dat art. 32 van de WOR schriftelijkheid niet als bestaansvoorwaarde voor een 

uitbreiding van de rechten van de ondernemingsraad stelt. De ondernemer had inmiddels 

de uitbreiding van het instemmingsrecht opgezegd, indien mocht blijken dat de 
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ondernemingsraad inderdaad een instemmingsrecht zou hebben. Deze opzegging 

kwalificeerde de kantonrechter als prematuur en ongeldig, nu geen voorafgaand overleg 

hierover met de ondernemingsraad had plaatsgevonden. De ondernemer die de 

ondernemingsraad in twijfelgevallen toch om advies of instemming vraagt, kan, indien hij 

zich niet wil binden voor de toekomst, er beter voor kiezen uitdrukkelijk bij zijn contact 

met de ondernemingsraad te vermelden dat de gevraagde instemming of het gevraagde 

advies, indien hij tot het vragen daarvan op grond van de wet niet verplicht zou zijn, 

eenmalig is dan wel slechts geldt voor de zittingsperiode van de huidige 

ondernemingsraad. 

 

Nova? 

 

Indien zich na het advies van de ondernemingsraad feiten of omstandigheden voordoen 

die het besluit van de ondernemer in een ander licht plaatsen – lees: de ondernemingsraad 

zou anders hebben geadviseerd – kan de ondernemingsraad beroep tegen het inmiddels 

genomen besluit instellen bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. 

De vraag is hoe belangrijk dergelijke nova moeten zijn. Indien de ondernemer een 

besparing van € 750.000,= in het vooruitzicht stelt indien zestien mensen worden ontslagen, 

en later, na het positieve advies van de ondernemingsraad blijkt het om € 635.000,= te gaan, 

kan de ondernemingsraad dan met recht stellen dat hij anders had geadviseerd als hij van 

dat getal op de hoogte was geweest en dat de ondernemer daarom het besluit dient in te 

trekken? Geldt hetzelfde indien de besparing € 838.000,= wordt? De Ondernemingskamer 

kon in haar uitspraak van 20 juni 2007 (JAR 2007/255) deze vraag laten voor wat zij was, nu 

de ondernemingsraad naar het oordeel van de Ondernemingskamer niet anders zou 

hebben geadviseerd bij kennis van het werkelijke bedrag. Een positief advies had hij 

immers laten afhangen van de bereidheid van de werkgever het te ontslane personeel een 

vergoeding op basis van C = 1,5 te betalen. Het werkelijke bedrag van de besparingen kon 

hem, maar het oordeel van de Ondernemingskamer, klaarblijkelijk minder schelen. Het is 

voor de ondernemingsraad dus zaak duidelijk op verschillende aspecten van het 

voorgenomen besluit in te gaan, wil hij de mogelijkheid zijn advies te herroepen niet 

prijsgeven. 


