
 
 
 

 
 

1 S T A P P E N P L A N  A D V I E S -  O F  I N S T E M M I N G S R E C H T  
 

Volgens artikel 24 WOR moet de ondernemer tijdens de algemene gang van zaken (minimaal tweemaal per jaar) aangeven 

welke voorgenomen besluiten er qua advies en instemming aan gaan komen. Dit is een handig (informeel) overleg om te 

bepalen bij welke onderwerpen je OR vroegtijdig betrokken wilt worden.  

Dit overleg is gekoppeld aan het informatierecht (artikel 31 WOR).  

Stap Check 

of: 

Adviesrecht (artikel 25 WOR)  Instemmingsrecht (artikel 27 WOR) 

1 Het onderwerp 

in de 

opsomming  

van lid 1 staat 

 

 

Voorgenomen organisatorische, 

bedrijfseconomische veranderingen. Deze 

voorgenomen besluiten raken de financiën, het 

organogram, samenwerking met andere 

onderneming. 

a. Overdracht zeggenschap (bv. aandelen) 

b. Samenwerking, fusie 

c. Sluiting onderneming 

d. Wijziging (+ of-) omvang werkzaamheden 

e. Reorganisaties en andere verdeling 

bevoegdheden (bv. 1 laag MT minder) 

f. Verhuizing onderneming 

g. Groepsgewijs inlenen personeel 

h. Investeringen (geen vervanging) 

i&j   Kredieten (aangaan of garant staan) 

k.    Automatisering/ICT 

l.     Maatregel ivm zorg voor milieu 

m.   Verzekeren risico arbeidsongeschiktheid 

n. Verstrekken adviesopdracht aan extern 

adviesbureau over art. 25 a t/m l 

Voorgenomen wijziging (nieuw, wijzigen of 

stoppen) van een regeling qua personeels- en 

sociaal beleid 

a. Pensioen en winstdeling 

b. Werk(rust)tijden en vakantieregeling 

c. Belonings- of functiewaarderingssysteem 

d. Arbo, ziekteverzuim & re-integratie 

e. Aanstelling, bevordering of ontslag 

f. Opleiding 

g. Personeelsbeoordeling 

h. Bedrijfsmaatschappelijk werk   

i. Werkoverleg  

j. Klachten (klanten en medewerkers) 

k. Bescherming persoonsgegevens 

l. Controle op aanwezigheid en privacy 

m. Klokkenluider 

De OR onderhandelt niet over primaire 

arbeidsvoorwaarden als deze onderwerpen al in 

een cao geregeld zijn. Zie hieronder stap 3.1 

2 Discussie en 

interpretatie 

van 

“belangrijk” 

en “regeling” 

In de opsomming lid 1 staat 8x “belangrijk”… 

Wanneer is het een belangrijke verandering? 

 Afhankelijk van grootte organisatie (NS 

versus stichting met 60 mensen) 

 Niet alledaags besluit (krediet en banken) 

 Mate en ernst gevolgen personeel.  

Dus: heeft het voorgenomen besluit impact? 

Wanneer is er sprake van een “regeling”?  

Regeling: 

 Groep werknemers (qua leeftijd, 

functiegroep) 

 Voor herhaalde toepassing vatbaar 

Voorbeeld: tijdelijke vacaturestop is geen 

wijziging van het aanstellingsbeleid. 

3 De 6 meest 

voorkomende 

misverstanden 

1. Sociaal plan is onderdeel “maatregelen” van 

de adviesaanvraag en daarmee niet 

instemmingsplichtig 

2. Bij advies is het vooral een (soms erg) 

lastige taalkwestie. Zo staat het woord 

“reorganisatie” niet in het rijtje, maar als 

teams geherstructureerd worden is het al 

snel adviesplichtig. 

3. Investeringen hoeven niet direct personele 

impact te hebben om toch belangrijk te zijn. 

Vervangingsinvesteringen zijn niet 

adviesplichtig.  

4. Een gevolg van de adviesaanvraag kan zijn 

dat er iets wijzigt wat onder het 

instemmingsrecht valt. Hiervoor moet een 

aparte instemmingsaanvraag gedaan 

worden 

5. Adviesrecht ontslag/benoeming bestuurder 

is geen belangrijke organisatorische 

wijziging en valt onder 30 WOR 

6. Opdracht aan extern adviesbureau over 

mogelijk adviesplichtig onderwerp 

bevordert vroegtijdige betrokkenheid.  

Tip: zet het als vast bespreekpunt op de 

agenda van art. 24 –bespreking.  

1. Cao’s bieden steeds meer ruimte aan OR’s. 

Als de OR i.p.v. de vakbonden over 

arbeidsvoorwaarden onderhandelt is het 

verstandig om in een convenant (artikel 32 

WOR) aanvullende spelregels op te nemen 

2. Invoegen nieuwe functiebeschrijvingen in 

bestaand systeem is niet instemmingsplichtig 

3. Ken het verschil tussen een concrete 

regeling, een beleidsvoornemen (intentie) en 

een voorgenomen besluit 

4. Voor vrijwel alle onderwerpen geldt dat er ook 

nog aparte wetgeving is. Deze wetgeving 

gaat vóór de WOR. Het belangrijkste 

voorbeeld is de Arbowet. Daar staan 

onderwerpen in die ook instemmingsplichtig 

zijn: contract Arbodienst, opzet RI&E + PVA, 

positionering+ taken preventiemedewerker 

5. De OR kan altijd overleggen over individuele 

kwesties, maar deze vallen niet onder het 

advies- en/of instemmingsrecht. 

6. Inhuur extern deskundige door bestuurder 

over instemmingsplichtig onderwerp valt 

onder informatierecht 31.c. 

Je kan over alle OR-zaken een gratis vraag stellen via info@mvmz.nl. Voor daadwerkelijke 

invloed kan de OR zelf aan de slag. Meer weten? Download het gratis e-book op www.mvmz.nl 
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