OR meer instemmingsrecht

Minister Asscher wil de ondernemingsraad instemmingsrecht geven voor voorgenomen besluiten
over de inhoud van een pensioenregeling bij pensioenfondsen. Complex is dat de grens tussen
inhoud en uitvoering niet altijd eenduidig is, Ondernemers doen er goed aan de ondernemingsraad
goed te informeren als de ondernemingsraad hier een rol heeft. En om ruim de tijd te nemen voor
het besluitvormingstraject. Anders kan het pensioenfonds een nieuwe of gewijzigde regeling niet op
tijd doorvoeren.

Kabinet dicht lacune
De ondernemingsraad heeft sinds jaar en dag een instemmingsrecht voor vaststelling, wijziging of
intrekking van pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. In 2013 verruimde de
Tweede Kamer het instemmingsrecht voor vaststelling of intrekking van pensioenregelingen bij een
pensioenfonds. Dit instemmingsrecht gold dus niet bij wijziging van de pensioenregeling. Het kabinet
wil deze lacune nu dichten. De ondernemingsraad speelt overigens geen rol als over de
pensioenregeling inhoudelijk afspraken zijn gemaakt in een cao. Dit is niet alleen in juridisch, maar
ook in praktisch opzicht een belangrijke beperking in het instemmingsrecht van de
ondernemingsraad.

Instemmingsrecht over pensioenovereenkomst
De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht voor voorgenomen besluiten over ‘regelingen met
betrekking tot een pensioenovereenkomst’. Het gaat om de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de
pensioenregeling, ondergebracht bij pensioenfondsen. Als de ondernemingsraad niet instemt en de
ondernemer neemt desondanks het besluit, dan heeft de ondernemer een probleem. Het besluit is
dan namelijk nietig als de ondernemingsraad een beroep doet op de nietigheid van het besluit. De
ondernemer kan de kantonrechter om toestemming vragen om het besluit te nemen, maar dat geeft
vertraging.

Mogelijk effect op pensioenfonds
Deze perikelen rond de besluitvorming zijn in de eerste plaats een zaak tussen de werkgever en de
ondernemingsraad. Maar de gang van zaken kan toch effect hebben op de uitvoering door het
pensioenfonds.

Zo kan het gebeuren dat een fonds een nieuwe of gewijzigde pensioenregeling niet of niet tijdig kan
invoeren. Dat betekent dat het pensioenfonds deelnemers niet tijdig kan informeren over de
wijziging van de pensioenregeling. En dat het fonds aan nieuwe deelnemers geen startbrief kan
sturen. Het fonds kan de oude regeling mogelijk blijven uitvoeren. Maar als de wijziging bijvoorbeeld
nodig is om aan wettelijke eisen te voldoen, kan dat onwenselijk zijn.

Instemmingsrecht ook over uitvoeringsovereenkomst
Maar ook de uitvoeringsovereenkomst kan een aspect bevatten, dat de arbeidsvoorwaarde pensioen
raakt. Bijvoorbeeld het schrappen van een bijstortverplichting van de werkgever. Dan heeft de
ondernemingsraad ook daarover instemmingsrecht. De grens tussen inhoud van de pensioenregeling
en de uitvoering ervan is soms moeilijk te trekken. De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen
daar afspraken over maken. Maar ze kunnen hierover van mening verschillen. Dan moet de
ondernemingsraad voor de rechter bewijzen dat een uitvoeringsaspect een pensioenaspect raakt. Er
ontstaat veel onduidelijkheid over de reikwijdte van het instemmingsrecht.
De ondernemingsraad moet natuurlijk wel op de hoogte zijn. Daarom moet de ondernemer de
ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over elk voorgenomen besluit over
een uitvoeringsovereenkomst.

Pensioenfonds na instemming aan zet
Verruiming van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad kan de besluitvorming over
pensioenregelingen moeilijker maken. Tijdige invoering van een nieuwe of gewijzigde
pensioenregeling kan onder druk komen te staan. De ondernemer kan met een dilemma komen te
zitten. Het pensioenfonds moet kunnen vertrouwen op de ondernemer. Hij moet zich afvragen of hij
de afspraken kan vastleggen in de uitvoeringsovereenkomst. Als dat nog niet kan, dan kan het
pensioenfonds de nieuwe of gewijzigde pensioenregeling nog niet in uitvoering nemen.

Onze opmerking
Het wijzigingstraject voor pensioenregelingen wordt er niet gemakkelijker op. Doordat er geen
duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen inhoud en uitvoering van de pensioenregeling. Terwijl
dat juist de insteek van de Pensioenwet is. De ondernemer doet er goed aan ruim de tijd te nemen
voor het besluitvormingstraject. De perikelen rond wijziging blijven in de eerste plaats een zaak
tussen ondernemer en ondernemingsraad.

