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Ilse Zaal en JohanZwemmer

Net zoals eerderbij Jumboen
Actiongebeurde,passeerdeon-
langsookGall &Gall de vakbon-
denenonderhandelthetbedrijf

numetdeeigenondernemingsraadover
de invulling vandearbeidsvoorwaarden.
Jumbo,ActionenGall &Gall staandaarin
niet alleen.Uit eenenquête vanvorig jaar
vanwerkgeversverenigingAWVNblijkt
datbijna60%vandewerkgevers liever
nietmeermetde vakbondenonderhan-
delt over eencao,maar inplaatsdaarvan
metdeeigenondernemingsraadafspra-
kenwilmakenover eenarbeidsvoor-
waardenregeling (avr).Daarvoorbestaan
verschillende redenen.

Werkgevers komen—somszelfs na
een jaar onderhandelen—met vakbon-
denniet tot eenakkoordover een cao
enhet is in sommigebedrijfstakkenal
jarengeledendat een caowerd afgeslo-
ten.Daarnaast sluiten veel afsprakenop
het gebied van secundaire en tertiaire
arbeidsvoorwaarden inbedrijfstak-cao’s
nietmeer aanopdewensen van indivi-
duelewerkgevers. Een laatste reden is
dat de representativiteit van vakbonden
afneemt en zij vaker ouderewerknemers
vertegenwoordigen. Eenavrmetdeon-
dernemingsraad is daneenaantrekke-
lijk alternatief; de ondernemingsraad is
immers gekozendoor allewerknemers
enkentdeonderneminggoed.

De caometde vakbonden inruilen
voor eenavrmetde eigenonder-
nemingsraadklinkt eenvoudig,maar
kunnenmetdeondernemingsraad
wel afsprakenwordengemaakt over de

arbeidsvoorwaarden vandewerkne-
mers?Het antwoord is ja,maarhieraan
zijnwel juridische enpraktische compli-
caties verbondendiedewerkgever lelijk
kunnenopbreken. Allereerst is de avr
—andersdaneen cao—niet automa-
tisch van toepassingopde individuele
werknemer.Dat betekentdat inbeginsel
elkewerknemermoet instemmenmet
de avr. Eenzijdige toepassing vande avr
is alleenmogelijkwanneerwordt aange-
nomendat dewerkgever een zwaarwich-
tig belangheeft bij toepassing vande
avr. Zo’n zwaarwichtig belangwordtniet
snel aangenomen inde rechtspraak. Ten
tweedekan, indiende avr van toepassing
is, dewerkingdaarvan tenietworden
gedaanals deminister vanSociale Zaken
enWerkgelegenheid eenbedrijfstak-cao
algemeen verbindend verklaart.Door
zo’n algemeenverbindendverklaring zijn
allewerkgevers indebedrijfstakwette-
lijk verplicht debedrijfstak-cao toe te
passen. Afwijkendaarvan isnietig.Werk-
geversmet eeneigenondernemings-cao
kunnenbij deminister omdispensatie
verzoeken vande voorhengeldende
bedrijfstak-cao.Werkgeversmet eenavr
krijgendezedispensatie niet.

Aaneenmetdeondernemingsraad
geslotenavr klevendus risico’s voorde
werkgever.Omdatwij niet verwachten
datwerkgevers zichdaardoor zullen la-
tenweerhouden vanhet sluiten vaneen
avrmetdeondernemingsraad, zijnwij
er voorstander vandebestaande regel-
geving aan tepassenaandezenieuwe
realiteit. Daarbij kanwordengedacht
aande volgendemaatregelen.

Stel allereerst de regel dat eenmet
deondernemingsraadgeslotenavr van
toepassing is opallewerknemers, indien
eenmeerderheid van tweederde vande
werknemers schriftelijk heeft ingestemd
metde avr.Maak ten tweedemogelijk
dat grotewerkgevers die eenavr afsluiten
bij deminister omdispensatie kunnen

verzoeken vandebedrijfstak-cao. Ter
voorkoming vaneen te ver gaande ‘ver-
snippering’ vanarbeidsvoorwaarden
binnendebedrijfstakkandaarbij de
voorwaardewordengestelddat de avr
geldt voor bedrijvenmetmeerdan vijf-
honderdwerknemers,wil een verzoek
tot dispensatie succesvol zijn.Demi-
nister zounadere voorwaardenkunnen
stellenaaneenverzoek totdispensatie
opgrondvandeeigenavr. Tedenkenvalt
aaneenvereistedatdeondernemings-
raadeendeskundigeheeft geraadpleegd,
zodatwordt voorkomendatdeonder-
nemingsraad te snel, of opbasis van
onvolledige informatie, akkoordgaat.

Met dezemaatregelenwordt eenka-
der gecreëerdwaarbinnenwerkgever en
ondernemingsraadafdwingbare afspra-
kenkunnenmakenover de arbeidsvoor-
waarden vandewerknemers. Bovendien

kunnenhiermeeook
waarborgenworden
ingebouwd ter be-
scherming vandepo-
sitie vanwerknemers.
Ondernemingsraads-
leden zijn immers in
het algemeenminder
onafhankelijk endes-

kundigdan vakbondsleden.Wanneer
werkgever enondernemingsraadop
enigmomentniet tot overeenstemming
zoudenkomenover eennieuweavr, staat
het dewerknemers vrij gebruik temaken
vanhunstakingsrecht.Dan zoudeon-
dernemingsraadhier deorganiserende
rol vande vakbondop zichnemen.Af-
sprakenhierover enover spelregels voor
het onderhandelenover de avr kunnen
worden vastgelegd in een convenant tus-
senwerkgever enondernemingsraad.

IlseZaal, universitair hoofddocent
arbeidsrechtUvA, en JohanZwemmer,
advocaat bij Stibbeendocent arbeids-
rechtUvA.
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Aan eenmet de
ondernemingsraad
gesloten avr kleven risico’s
voor de werkgever
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