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Grip houden 
op uw moeder
Veel Nederlandse organisaties zijn onderdeel van een 
internationaal concern. Besluiten over deze Nederlandse 
organisaties worden in het buitenland genomen. De Ne-
derlandse bestuurder presenteert deze besluiten vaak aan 
de ondernemingsraad (OR) als een voldongen feit waar hij 
‘ook niets aan kan doen’.

Dat uw bestuurder geen invloed lijkt te hebben, geeft u 
als OR wellicht het gevoel dat u buiten spel staat. Maar 
volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft u 
rechten die u ook hier mag laten gelden. De volgende tips 
geven u meer grip op internationale besluiten.

OR-rechten
De bestuurder kan zich niet verschuilen achter de holding. 
Hij heeft de wettelijke verplichting om voorgenomen be-
sluiten die Nederland betreffen voor te leggen aan uw OR. 
Soms weet de bestuurder dat oprecht niet. Daarom zal 
uw OR zijn rechten duidelijk uit moeten leggen. 
Maak hem ook duidelijk dat uw raad weliswaar de werk-
nemers vertegenwoordigt, maar daarnaast rekening moet 
houden met het concernbelang. U kijkt niet alleen naar de 
impact op Nederland, maar ook waarom het besluit beter 
kan zijn voor (de continuïteit van) het concern als geheel.

Optrekken
Vaak wordt de bestuurder zelf ook wat overvallen door 
internationale besluiten over ‘zijn’ organisatie. Hij kan er 
belang bij hebben om met uw OR op te trekken. Door de 
juridische positie van de OR te gebruiken, kan hij namelijk 
meer invloed krijgen op internationale besluitvorming. 
Overleg daarom open over hoe u elkaars belang kunt die-
nen; in internationale verhoudingen lopen deze belangen 
vaak parallel. Het komt regelmatig voor dat de bestuurder 
en de OR met succes internationale besluiten voorkomen 
of terugdraaien. Het opsturen van een Engelstalige versie 
van de WOR naar de board kan wonderen doen.

Verstrekkend
Soms wordt er vanuit het hoofdkantoor een besluit geno-
men over de Nederlandse tak, bijvoorbeeld bij het sluiten 
of verhuizen van een fabriek. Als er sprake is van een com-
plex besluit met verstrekkende gevolgen voor Nederland, 
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Veilig en gezond werken: 
een praktische gids
De Europese Commissie heeft 
een gids samengesteld voor 
werkgevers over veilig en ge-
zond werken. Met de tips kun-
nen werkgevers de werkvloer 
zodanig aanpassen dat de 
organisaties voldoen aan de 
EU-wetgeving.

Aanpakken
Veel zowel grote als kleine 
organisaties willen de arbeids-
omstandigheden wel verbe-
teren, maar weten niet goed 
hoe ze dat moeten aanpak-
ken, blijkt uit onderzoek van 
de Europese Commissie. De 
gids bevat daarom nuttige tips  
over de risico-inventarisatie 
& -evaluatie, preventie en op-

leidingen. Ook bevat de gids 
links naar handige tools. 

Kopietje
Het naslagwerk is bedoeld 
voor werkgevers, maar is ook 
een nuttig document voor u 
als OR-lid. Arbeidsomstan-
digheden zijn een belangrijk 
onderwerp voor OR-leden; u 
heeft niet voor niets instem-
mingsrecht op de vaststelling, 
wijziging of intrekking van een 
regeling op dit gebied. U kunt 
de gids – die ook beschikbaar 
is in het Nederlands – down-
loaden op de website van de 
Europese Commissie. Speelt 
u dan gelijk een kopietje door 
aan uw bestuurder?
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Vakantiebijslag: in mei een 
extraatje voor werknemers
Eind mei stonden veel werk-
nemers te juichen bij het be-
kijken van het saldo op hun 
bankrekening: niet alleen het 
salaris, maar ook het vakan-
tiegeld was gestort! Heeft uw 
organisatie ook uitbetaald?

Jaarlijks
Veel organisaties betalen de 
vakantiebijslag – minimaal 
8% van het loon – uit bij het 
salaris van mei of juni, maar 
dit is niet wettelijk verplicht. 
De Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 
zegt hier namelijk over dat de 
werkgever de vakantiebijslag 
in principe in juni moet uit-
betalen, maar dat werkgevers 
en werknemers ook met el-
kaar mogen afspreken dat de 

uitbetaling op een ander mo-
ment plaatsvindt. De enige 
eis die de wet stelt is dat de 
werknemer minimaal jaar-
lijks vakantiegeld ontvangt.
U hoeft dus niet aan de bel 
te trekken bij de bestuurder 
als uw achterban u aan uw 
mouw trekt, omdat er geen 
vakantiegeld is overgemaakt. 

Afwijkend
In de cao kunnen namelijk 
afwijkende afspraken staan, 
zowel in het voordeel als in 
het nadeel van de werkne-
mer. Daarin kan ook staan 
dat de werkgever geen va-
kantiegeld hoeft te betalen 
over het deel van het salaris 
dat boven drie keer het mini-
mumloon uitkomt.

ORGANISATIE VAKANTIEBIJSLAG
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rust op de bestuurder de verplichting om uw OR al eerder te infor-
meren en te betrekken. Zorg dat uw bestuurder weet dat uw advies 
nog van invloed moet kunnen zijn op het te nemen besluit. 
Al staat het misschien niet letterlijk in de WOR, de bestuurder 
moet handelen in de geest van het medezeggenschapsrecht. Dat 
houdt in dit voorbeeld in dat het logisch is om uw OR eerder en 
actiever te betrekken. De garantie daarop is groter als uw raad 
– zoals op de vorige pagina beschreven – met de bestuurder op-
trekt. In het kader leest u over een rechtszaak waarin dit speelde.

Sterk
Bij internationale besluiten over zaken zoals overnames, reorga-
nisaties of investeringen zal het concernbelang zich vaak verzet-
ten tegen een al te sterke OR-invloed. Bij instemmingsplichtige 
(meestal arbeidsgerelateerde onderwerpen) is dat eerder anders-
om. Het instemmingsrecht is in Nederland een sterk recht. Het 
concernbelang zal dan ook niet snel zwaarwegend genoeg zijn om 
af te wijken van de Nederlandse wet. Wat kan een concern erop te-
gen hebben dat er in Nederland (afwijkende) afspraken worden ge-
maakt over zaken als beoordelen, opleiding en privacy? De holding   
moet van goeden huize komen om de OR buiten spel te zetten.

Gesprekspartner
Soms wordt de Nederlandse tak stelselmatig buiten de internatio-
nale besluitvorming gehouden. De Nederlandse organisatie wordt 
geacht de besluiten zonder morren te implementeren. De bestuur-
der heeft feitelijk geen invloed op de besluitvorming. Hij fungeert 
als zetbaas of zelfs als pion. 
Als de moeder zo’n grote invloed op de besluitvorming over de 
Nederlandse tak heeft, kunt u voorstellen om met de internatio-
nale bestuurder om de tafel te gaan. Niet geschoten is altijd mis.

Walter Landwier, oprichter en trainer Schateiland, e-mail:  
info@schateiland.com, tel: 06 26 96 16 59, www.schateiland.com

◀◀◀

Besluitvorming in de praktijk

Internationale organisatie Nalco wilde een Nederlandse vesti-
ging sluiten; 26 werknemers zouden op straat komen te staan. 
De OR werd in een te laat stadium geïnformeerd; het OR-advies 
kon de besluitvorming niet meer beïnvloeden. Na het besluit 
om de vestiging inderdaad te sluiten, ging de OR in beroep. 
De Ondernemingskamer (OK) oordeelde dat het adviestraject 
had moeten starten toen het scenario aannemelijk werd en 
niet pas toen het plan al was uitgewerkt. Dat de Nederlandse 
bestuurder pas later op de hoogte was, was voor de OK geen 
argument. Nalco moest het besluit intrekken.
Gerechtshof Amsterdam, 17 november 2016, ECLI (verkort): 5232

COR in de bres voor 
werknemers gevangenis
Werknemers van justitiële inrichtingen werken onder 
zware omstandigheden, stelt de COR van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI). De situatie zou onhoudbaar 
zijn: een te hoge werkdruk, een hoog ziekteverzuimper-
centage en toenemende agressie tegen werknemers.

Overbelast
Gevangenissen kampen met een overcapaciteit, maar 
gevangenissen sluiten mag niet van de Tweede Kamer 
vanwege de grote gevolgen voor werkgelegenheid in 
het noorden en oosten van het land. Zo’n 2.700 met 
name jonge werknemers vertrokken de afgelopen jaren 
en de gemiddelde leeftijd ligt boven de vijftig. Oudere 
werknemers draaien niet alle soorten diensten, waar-
door jongere werknemers overbelast raken. 
Een COR kan op basis van het initiatiefrecht voorstellen 
indienen bij de bestuurder om de situatie te verbeteren. 
De afgelopen maanden werden dankzij aandringen van 
de COR van de DJI 540 nieuwe werknemers aangeno-
men, maar dat zou niet afdoende zijn.
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Flexwerkers grotere kans 
op gezondheidsrisico’s
Flexwerkers staan bloot aan meer arbeidsrisico’s dan 
werknemers met een vast of tijdelijk contract. Met 
name jonge uitzendkrachten en oproepkrachten heb-
ben te maken met een hogere fysieke en psychosociale 
arbeidsbelasting.

Voorlichting
Het werk van flexwerkers kent minder uitdaging, 
minder autonomie, minder perspectief en minder 
zekerheid over baan en inkomen. Er is een gevaar dat 
zij blijven hangen in het flexwerk en langer staan bloot-
gesteld aan deze negatieve aspecten. Toch moeten ze 
door kunnen werken tot hun zeventigste. 
Uw OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid en 
dat betekent dat u flink wat invloed kunt uitoefenen. 
Daarnaast kunt u initiatief nemen door voorlichting te 
geven aan flexkrachten.

Stuur uw achterban eens naar uwwerkscan.nl. Via 
de vragenlijst over werk, werkplezier en loopbaan-

planning op deze website krijgen zij een indruk van 
hun eigen werkbelasting en werkvermogen.

ARBO ARBEIDSBELASTING


