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Arbeidsvoorwaarden: 
 collectieve arbeids
overeenkomst of arbeids
voorwaardenregeling? 2021-0070

De ondernemer heeft op grond van artikel 27 lid 1 Wet op de ondernemingsraden4 (WOR) de instem-
ming nodig als het gaat om voorgenomen besluiten die betrekking hebben op ook weer nader aange-
geven sociale aangelegenheden, het sociaal beleid van de onderneming.5 Het gaat hier om een limita-
tieve opsomming van onderwerpen, wat met zich brengt dat wat er niet in de gegeven opsomming 
voorkomt niet aan de ondernemingsraad ter instemming behoeft te worden voorgelegd, tenzij de 
bevoegdheden van de ondernemingsraad via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een zoge-
noemde ondernemingsovereenkomst (zie artikel 32 lid 1 en 2 WOR) zijn uitgebreid. 

Overigens moet bij het limitatieve karakter van de 
 opsomming wel een kanttekening worden gemaakt. De 
Hoge Raad heeft al in juni 1987 geoordeeld dat de 
 begrippen die in de gegeven opsomming voorkomen 
naar hun aard en strekking moeten worden uitgelegd, 
waardoor de reikwijdte van artikel 27 lid 1 Wet op de 
ondernemingsraden toch weer breder is dan op het 
eerste gezicht lijkt.6 Dit doet de vraag rijzen of daarmee 
recht wordt gedaan aan het oogmerk van het limitatief 
zijn van de opsomming, namelijk het vermijden van 
 onzekerheid over de vraag welke besluiten van onder-
nemerskant onder het instemmingsvereiste vallen.7  
Zonder die instemming kan de ondernemer niet 
rechtsgeldig een besluit nemen. Vanwege de 
 verstrekkende gevolgen daarvan, rest hem in dat geval 
niets anders dan de mogelijkheid die artikel 27 lid 4 
Wet op de ondernemingsraden biedt, namelijk de gang 
naar de kantonrechter om zogenoemde vervangende 
toestemming te krijgen.8

Veel van de in artikel 27 lid 1 Wet op de ondernemings-
raden opgesomde onderwerpen - denk aan bijvoor-
beeld arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden, 
vakantieregeling, belonings- en functiewaarderings-
systemen, aanstellings-, ontslag- of bevorderings-
beleid - zijn ook onderwerpen die op het terrein van de 
(arbeidsvoorwaarden)onderhandelingen tussen werk-
gever(s)(verenigingen) en werknemersverenigingen 
(kunnen) liggen en die (kunnen) uitmonden in een cao 
als aan de daarvoor in de Wet op de cao9 en aan  
de  meldingsverplichting van artikel 4 Wet op de 
 loon vorming10 is voldaan.11 Die cao-onderhandelingen 
 reiken op grond van artikel 1 lid 1 Wet op de cao verder 

dan alleen arbeidsvoorwaarden. In het artikellid is 
sprake van ‘voornamelijk of uitsluitend arbeids-
voorwaarden’. Dat maakt dat ook andere onderwerpen 
dan alleen arbeidsvoorwaarden onderdeel kunnen zijn 
van een cao zonder dat daardoor het karakter van die 
cao verandert.12

Instemmingsrecht subsidiair
Uit artikel 27 lid 3 Wet op de ondernemingsraden blijkt 
dat het instemmingsrecht een subsidiair recht is, 
 omdat het moet wijken als de aangelegenheid al 
 inhoudelijk in een collectieve arbeidsovereenkomst is 
geregeld, met andere woorden: van belang is dat de 
ondernemer als werkgever nog een eigen beslissings-
bevoegdheid toekomt.13 Als hij die vrijheid niet heeft, 
dan is het natuurlijk zinloos om de ondernemingsraad 
nog om instemming te vragen, omdat de werkgever 
 gebonden is aan die collectieve arbeidsovereenkomst.14 
Deze situatie is beter bekend onder de benaming 
‘ primaat van de collectieve arbeidsovereenkomst’.15 
Bouwens, Houwerzijl en Roozendaal16 schrijven dat 
 artikel 27 lid 3 Wet op de ondernemingsraden geen 
( arbeidsvoorwaardelijke) competentieverdeling tussen 
werknemersverenigingen en de ondernemingsraad 
bevat. Dat moet berusten op een misverstand. Artikel 27 
lid 3 Wet op de ondernemingsraden bevat wel degelijk 
(en zelfs een schoolvoorbeeld van) een (arbeids-
voorwaardelijke) competentieverdeling. Dat de onder-
nemingsraad in de loop der tijd steeds meer wettelijke 
instemmingsbevoegdheden heeft gekregen, doet 
 daaraan niets af.17 Een vergelijkbare regeling is terug te 
vinden in artikel 32 lid 3 Wet op de ondernemings raden, 
wat op zich niet zo verwonderlijk is omdat in lid 2 van 
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dit artikel een uitbreidingsmogelijkheid van het 
 instemmingsrecht via de ondernemingsovereenkomst 
is gegeve. Ook in dat geval moet het via de onder-
nemingsovereenkomst uitgebreide instemmingsrecht, 
dus ook als het arbeidsvoorwaarden betreft, wijken als 
de aangelegenheid al inhoudelijk in een collectieve 
 arbeidsovereenkomst is geregeld.18

Jansen19 geeft, met een verwijzing naar de wetgever,20  
aan dat het uitgangspunt van de Wet op de onder-
nemingsraden is dat het wettelijke instemmingsrecht 
van de ondernemingsraad is beperkt tot secundaire en 
tertiaire arbeidsvoorwaarden en dat de primaire 
 arbeidsvoorwaarden behoren tot het terrein van de 
cao-onderhandelingen.21 De President van de Haagse 
Rechtbank beslist in mei 199222 dat nergens uit blijkt 
dat de ondernemingsraad niet over primaire arbeids-
voorwaarden zou mogen onderhandelen, ook al is het 
uitgangspunt van de wetgever dat het primaat hiervan 
aan de onderhandelingstafel van de werkgever(s)-
(verenigingen) en de werknemersverenigingen thuis-
hoort. In juli 201223 beslist het Bossche Hof dat de 
 ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden kan 
omvatten. Is dat het geval, dan wordt gesproken van 
een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR). 

Onderhandelen over primaire arbeidsvoor-
waarden?
Een andere vraag is natuurlijk of de ondernemingsraad 
de mogelijkheid moet hebben om over met name 
 primaire arbeidsvoorwaarden te onderhandelen met 
de ondernemer/werkgever. Jansen24 geeft als belang-
rijk argument daarvoor dat de leden van de onder-
nemingsraad worden gekozen en dat besluiten  
van de ondernemingsraad derhalve steunen op een 
 democratische legitimatie die bij werknemers-
verenigingen ontbreekt. De vraag is of dit wel zo is. Het 
heeft meer weg van appels met peren vergelijken. De 
vertegenwoordiging van de werknemers die werkzaam 
zijn in de onderneming door de ondernemingsraad 
 gebeurt door wetduiding in artikel 2 lid 1 Wet op de 
 ondernemingsraden en dan is het maar de vraag of er 
sprake is van een democratische legitimatie. Het lijkt 
ons dat of er sprake is van een democratische 
 legitimatie afhankelijk is van het aantal werknemers 
dat daadwerkelijk stemt; er is namelijk geen  stemplicht. 
Bij de collectieve arbeidsovereenkomst speelt iets 
 anders. Het gaat niet om een vertegenwoordiging door 
wetduiding, maar door (vrijwillige) vertegenwoordiging 
op grond van het verenigingsrecht; werknemers 
 worden lid van een werknemersvereniging met de 
 wetenschap dat die vereniging namens hun een 
 collectieve arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten 
vanwege de statutaire representativiteit van artikel 2 
Wet op de cao. Er is gekozen voor de verenigingsvorm, 

omdat dit de meeste democratische rechtspersoon is 
die wij kennen. Voordat een collectieve arbeids-
overeenkomst kan worden ondertekend door een 
werknemersvereniging moeten eerst de leden worden 
geraadpleegd over het onderhandelingsresultaat en 
daar geldt: de meerderheid beslist. Vaak wordt 
 gewezen op de lage organisatiegraad, ook door werk-
gevers, maar dat moet worden gezien als een onder-
deel van het onderhandelingsspel. Wat van groot 
 belang is, is het draagvlak van de afspraken die in een 
collectieve arbeidsovereenkomst worden gemaakt en 
dat draagvlak is hoog.25 Dat is niet zo verwonderlijk; 
een (grote) meerderheid van de Nederlandse werk-
nemers die geen lid zijn van een werknemers vereniging 
zien die werknemersverenigingen als een algemeen 
goed waarvan zij geen lid hoeven te zijn en waarvoor zij 
dus ook niet hoeven mee te betalen. Deze groep verzet 
zich niet voor niets tegen het idee dat werknemers-
verenigingen er alleen zijn voor leden.26

Dubbele doelstelling
Jansen27 geeft ook aan dat een klassiek argument 
 tegen een rol van de ondernemingsraad als onder-
handelaar op het terrein van arbeidsvoorwaarden is, 
dat de ondernemingsraad een dubbele doelstelling 
heeft die zich niet goed verhoudt met de rol van 
 onderhandelaar over arbeidsvoorwaarden. De onder-
nemingsraad heeft op grond van artikel 2 Wet op de 
ondernemingsraden tot taak met de ondernemer te 
overleggen en de in de onderneming werkzame 
 personen te vertegenwoordigen, maar wel in het 
 belang van het goed functioneren van de onderneming. 
Hij schrijft ook dat het voeren van een collectieve actie 
door de ondernemingsraad moet het oog op deze 
 dubbele doelstelling lastig zijn. De vraag is alleen of de 
ondernemingsraad de werknemers wel kan oproepen 
om in actie te komen. Niet voor niets moet een werk-
nemersvereniging op grond van artikel 1 lid 1 Wet op de 
cao volledige rechtsbevoegdheid hebben. Het is  volgens 
de Haarlemse Rechtbank in januari 1939,28 zelfs een 
constitutief vereiste voor een rechtsgeldige collectieve 
arbeidsovereenkomst. Dat heeft alles te maken met 
het moeten hebben van voldoende verhaalsmogelijk-
heden bij financiële schade als gevolg van wanprestatie 
of onrechtmatige daad, bijvoorbeeld bij het door de 
rechter onrechtmatig verklaren van een collectieve 
 actie.29

Bovendien, en daarin heeft Jansen30 gelijk, zijn de leden 
van een ondernemingsraad in dienst van de onder-
nemer/werkgever en dat brengt een afhankelijkheids-
verhouding met zich waardoor zij gevoeliger zijn voor 
druk van werkgeverszijde en eerder geneigd zijn in te 
stemmen met een arbeidsvoorwaardenregeling dan 
vertegenwoordigers van een werknemersvereniging 
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met een aanbod van werkgeverskant. Een schoolvoor-
beeld hiervan is wel de arbeidsvoorwaardenregeling 
van Jumbo met de ondernemingsraad als reactie op 
een werkstaking in het kader van de cao-onder-
handelingen. De voorzitter van de ondernemingsraad 
Supply Chain meldt dat de arbeidsvoorwaarden regeling 
niet de meest ideale regeling is, maar dat is  geprobeerd 
het beste eruit te slepen voor het personeel. Omdat de 
raad van bestuur geen collectieve arbeidsovereen-
komst meer wil, kan daaraan niets worden veranderd. 
De keuze is of de arbeidsvoorwaardenregeling 
 helemaal aan de directie overlaten of er het beste voor 
het personeel eruit halen. Hij is tevreden over het 
 resultaat. De voorwaarden van de oude collectieve 
 arbeidsovereenkomst zijn zo goed als allemaal 
 gekopieerd naar de arbeidsvoorwaardenregeling. Op 
de vraag waarom de ondernemingsraad akkoord is 
 gegaan met een lager loon voor werknemers die straks 
in dienst komen juist nu Jumbo zulke goede resultaten 
laat zien, antwoordt een lid van de ondernemingsraad: 
‘Wij snappen dat onze werkgever concurrerend wil 
 blijven. Anders hebben we prachtige arbeids-
voorwaarden, maar bestaat het bedrijf straks niet 
meer’.31 Dit zegt genoeg, lijkt ons. Het is toch ook 
 redelijk naïef van een lid van de ondernemingsraad om 
te stellen: ‘Het bestuur kon het zich niet permitteren 
om er met ons ook niet uit te komen. Dat hebben we 
optimaal benut’, terwijl de ondernemingsraad geen 
enkel drukmiddel kan inzetten in het kader van de 
 arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. De onder-
nemingsraad wordt dan ook het verwijt gemaakt dat zij 
te veel de oren naar de directie heeft laten hangen en 
zij alleen nog maar de werkgever vertegenwoordigt.32 
Overigens niet alle werknemers ondertekenen de 
 arbeidsvoorwaardenregeling en daardoor geldt voor 
hen nog steeds de oude collectieve arbeidsovereen-
komst,33 dus zonder loonsverhoging. Zij weerstaan de 
druk die sommige Jumbo-medewerkers ervaren om 
met de arbeidsvoorwaardenregeling in te stemmen.34 
En in het kader van de democratische legitimatie zijn 
er ook werknemers die zich niet vertegenwoordigd 
voelen door de ondernemingsraad.35 De vraag is dan 
eigenlijk of je als ondernemer/werkgever zoveel onrust 
en hommeles op de werkvloer wilt.36 Het leidt er 
 uiteindelijk toe dat de werknemers die de arbeids-
voorwaardenregeling niet hebben ondertekend toch 
met terugwerkend kracht de loonsverhoging krijgen 
die in de arbeidsvoorwaardenregeling is opgenomen.37 

Waarborgen inbouwen
Overigens wijst Jansen terecht op artikel 3 ILO-verdrag 
154,38 waarin is geregeld dat de term ‘collectief 
 onderhandelen’ ook onderhandelingen met de 
 werknemersvertegenwoordigers, dus leden van de 
 ondernemingsraad, omvat. Maar wel moeten adequate 

voorzieningen worden getroffen om waar nodig te 
waarborgen dat de werknemersvertegenwoordiging 
niet wordt gebruikt om de positie van werknemers-
verenigingen te ondermijnen. En dat is dus precies wat 
bij Jumbo is gebeurd; daar heeft de ondernemingsraad 
zich voor het karretje van de werkgever laten spannen. 
Jansen39 doet een zinnige suggestie om de taak-
afbakening tussen de werknemersverenigingen en de 
ondernemingsraad in de Wet op de ondernemings-
raden meer te waarborgen. Koot-van der Putte40 vindt 
dat in artikel 27 lid 3 en artikel 32 lid 3 Wet op de onder-
nemingsraden die taakafbakening voldoende is 
 gewaarborgd. Jansen41 vindt dat terecht maar ten dele 
waar. De wettelijke regeling gaat namelijk uit van het 
bestaan van een collectieve arbeidsovereenkomst. 
Maar wat als er geen collectieve arbeidsovereenkomst 
is? Dan heeft de werkgever een optie, namelijk of 
 onderhandelen met de werknemersverenigingen of 
met de ondernemingsraad en die optie brengt een 
 ondermijning van de positie van die werknemers-
verenigingen met zich. Jansen stelt voor om in het 
 kader van de ondernemingsovereenkomst te regelen 
dat de instemming van de ondernemingsraad achter-
wege kan blijven als de aangelegenheid inhoudelijk in 
de collectieve arbeidsovereenkomst of pleegt te  worden 
geregeld. 

Juridische kant: binding
Zaal42 wijst erop dat zelfs als de collectieve arbeids-
overeenkomst de bevoegdheid tot vaststelling,  wijziging 
of intrekking van arbeidsvoorwaarden aan de onder-
nemingsraad delegeert43 er juridische vragen rijzen 
over de binding, de uitleg en de status van die  afspraken. 
Dat laatste lijkt te wijzen op de binding. Een collectieve 
arbeidsovereenkomst brengt op grond van artikel 9  
lid 1 Wet op de cao voor de leden van de cao-partij die 
die collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten 
gebondenheid met zich als die collectieve arbeids-
overeenkomst op die leden van toepassing is. Een 
 andere manier van binding aan een collectieve arbeids-
overeenkomst gebeurt via het zogenoemde 
‘incorporatiebeding’. Als in die collectieve arbeidsover-
eenkomst is aangegeven dat de vaststelling, wijziging 
of intrekking van arbeidsvoorwaarden door de onder-
nemingsraad een onderdeel is van die collectieve 
 arbeidsovereenkomst of daarvan deel uitmaakt, dan is 
het probleem van de binding opgelost; die arbeidsvoor-
waardelijke afspraken hebben dan dezelfde status als 
die in de collectieve arbeidsovereenkomst. Dat de 
 uitleg van cao-afspraken op juridisch vragen stuit, is 
wat gezocht; ook de uitleg van afspraken met de onder-
nemingsraad kan op juridische vragen stuiten. 

Het is een voorbode van wat Zaal werkelijk wil. Zij44  
schrijft dat het huidige wettelijke stelsel alleen maar 
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afspraken over arbeidsvoorwaarden met een (werk-
nemers)vereniging toelaat. Dat is dus niet waar. Ook de 
ondernemingsraad kan afspraken maken over 
 arbeidsvoorwaarden, maar alleen niet over alle 
 arbeidsvoorwaarden. Aan die vereniging worden in de 
Wet op de cao dan weer weinig eisen gesteld, namelijk 
volledige rechtsbevoegdheid (zie artikel 1 Wet op de 
cao), dus oprichting bij notariële akte en de statutaire 
bevoegdheid om collectieve arbeidsovereenkomsten te 
mogen afsluiten (zie artikel 2 Wet op de cao). Als de 
ondernemingsraad of een delegatie van het personeel 
een vereniging opricht kan aan een deel van de 
 bezwaren over het ontbreken van de binding aan de 
 gemaakte arbeidsvoorwaardelijke afspraken door de 
ondernemingsraad tegemoet worden gekomen. Maar 
ook hier is toch alleen sprake van binding aan die 
 afspraken voor leden van die vereniging? En hoe zit het 
met de uitleg? 

Kanttekeningen
Het oogmerk van Zaal45 is om de steeds verder 
 groeiende praktijk van het maken van (arbeidsvoor-
waardelijke) afspraken op ondernemingsniveau met de 
ondernemingsraad juridisch te faciliteren. Welke 
groeiende praktijk? Jumbo, Action en Gall & Gall? En 
wat is dan de positie/rol van de ondernemings-cao? 
Zaal wil dat de wetgever in actie komt en de decentrale 
arbeidsvoorwaardenvorming een plek geeft in het 
 collectief arbeidsrecht. En dan begrijpen wij het even 
niet meer. Het maken van afspraken met de onder-
nemingsraad moet - met of zonder basis in de 
 collectieve arbeidsovereenkomst - stevig in de wet 
worden veranderd. Als eerst wordt geschreven dat het 
eenvoudig is om een vereniging op te richten al dan niet 
op initiatief van de ondernemingsraad, die een 
 collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemings-
niveau kan aangaan, wat is dan nog de rol van de 
 ondernemingsraad in die arbeidsvoorwaarden-
vorming? Dat gaat dan over een ondernemings-cao. 
Waarom zouden er dan nog bindende afspraken 
 moeten worden gemaakt met de ondernemingsraad? 
Maar goed, als die afspraken met de ondernemings-
raad er zijn, dan moet er draagvlak worden gecreëerd 
door instemming van een meerderheid van de werk-
nemers, enquêtes en klankbordgroepen. In dat laatste 
geval hebben werknemers dus niet meer in te brengen. 
De vraag is dan natuurlijk welke meerderheid?; 50% 
plus 1 of een gekwalificeerde meerderheid?  

Overigens biedt het huidige systeem ons al 
 verschillende en voldoende mogelijkheden om maat-
werk van arbeidsvoorwaardenvorming op het onder-
nemingsniveau te bewerkstelligen. Ook Jansen en Zaal 
wijzen daarop. Denk hiervoor aan de mogelijkheid tot 
decentralisatie vanuit de collectieve arbeidsovereen-

komst. Indien de ondernemer en ondernemingsraad bij 
het uitwerken van de regelingen op ondernemings-
niveau voldoen aan de verschillende vormvereisten, 
zullen de werknemers op dezelfde wijze worden 
 gebonden aan de invulling op ondernemingsniveau als 
aan de rest van de collectieve arbeidsovereenkomst. 
Ook behoudt de ondernemer/de werkgever, in het geval 
dat een eenzijdig wijzigingsbeding (zie artikel 7:613 
Burgerlijk Wetboek) is opgenomen in de individuele 
 arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid arbeidsvoor-
waarden in de situatie met een zwaarwegend belang 
eenzijdig te wijzigen. De ondernemingsraad kan in een 
dergelijke situatie geregeld om instemming worden 
gevraagd, waarmee ook op deze manier invloed kan 
worden uitgeoefend. Er zijn dus al voldoende alter-
natieven voor handen, maar niet kan worden ontkend 
dat er haken en ogen zitten aan arbeidsvoor-
waardenoverleg met de ondernemingsraad. In onze 
ogen is de huidige wijze van arbeidsvoorwaarden-
vorming voor de werknemer de meest democratische, 
legitieme en veilige manier om tot een goed arbeids-
voorwaardenoverleg te komen. Het vervangen van de 
werknemersvereniging door de ondernemingsraad, 
kan voor de werkgever wellicht een welkome 
 ontwikkeling zijn, maar of dat vanuit het werknemer-
soogpunt ook zo zal zijn, is maar de vraag. Wij zien dan 
ook geen heil in een toekomstig arbeidsvoor-
waardenoverleg waarin de ondernemingsraad de 
dienst uit maakt. Maatwerk op het gebied van arbeids-
voorwaarden op ondernemingsniveau is prima, maar 
niet wanneer dat ten koste gaat van de kwaliteit van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg. 

Maar er is meer. Zaal legt heel erg de nadruk op de 
arbeidsvoorwaardenvorming op ondernemingsniveau, 
dus maatwerk voor de individuele onderneming. Daar 
is niets op tegen, maar niet uit het oog moet worden 
verloren dat het verschuiven van de arbeidsvoorwaarden-
vorming naar ondernemingsniveau zoals haar dat voor 
ogen staat, het systeem van arbeidsverhoudingen  zoals 
wij dit kennen onder druk zet. Denk daarbij aan de 
 mogelijkheid van het algemeen verbindend verklaren 
van de arbeidsvoorwaardelijke cao-bepalingen.46 Dit 
heeft onder meer als groot voordeel voor zowel de 
werkgevers als de werknemers het uitsluiten van 
 concurrentie op grond van arbeidsvoorwaarden.47 Is dit 
op het spel zetten, dit allemaal waard? 
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