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Bestuurlijke of  
juridische fusie?
Alerte ondernemingsraad weet 
zelfstandigheid instelling te behouden. 

C
entrum Maliebaan is een instel-

ling voor verslavingspsychiatrie 

die samenwerkt met onder 

meer Altrecht, instelling voor de gees-

telijke gezondheidszorg. In 2009 wordt 

de or gevraagd te adviseren over een 

bestuurlijke fusie tussen die twee, 

waarbij het bestuur van Centrum Ma-

liebaan uit dezelfde mensen bestaat als 

dat van Altrecht. De instellingen blijven 

naast elkaar bestaan.  

 

De or adviseert positief over de be-

stuurlijke fusie. Het fusieproces loopt 

echter vertraging op. Centrum Malie-

baan en Altrecht willen vervolgens de 

bestuurlijke fusie overslaan en direct 

juridisch fuseren. Daardoor zal Cen-

trum Maliebaan volledig opgaan in Al-

trecht en ontstaat na de fusie één in-

stelling. De or adviseert negatief. Naar 

het oordeel van de or wordt op essenti-

ele punten onvoldoende informatie 

verstrekt over de werkelijke gevolgen 

van de fusie voor Centrum Maliebaan. 

Centrum Maliebaan verzoekt de or op-

nieuw te adviseren over een bestuurlij-

ke fusie met Altrecht. Het bestuur 

meent dat hiermee veel zorgpunten 

van de or zijn weggenomen. In het 

overleg vermelden de RvB’s echter, dat 

de zelfstandige variant na besluitvor-

ming over de bestuurlijke fusie niet 

meer aan de orde is. Het doel blijft inte-

gratie, nu met een andere aanvliegrou-

te. De or adviseert opnieuw negatief 

om dezelfde redenen. Een financiële 

noodzaak ontbreekt. Centrum Malie-

baan kan of wil de voor- en nadelen 

van fusie niet plaatsen tegenover de 

voor- en nadelen van gehandhaafde 

zelfstandigheid, ook al vraagt de or di-

verse malen expliciet hierom.

Centrum Maliebaan legt het or-advies 

naast zich neer en besluit de bestuurlij-

ke fusie door te zetten. De or stelt be-

roep in bij de Ondernemingskamer. 

Centrum Maliebaan stelt dat de onder-

nemingsraad buiten het bestek van de 

adviesaanvraag is getreden: de or is 

advies gevraagd voor een bestuurlijke 

fusie, terwijl hij bezwaren uit buiten 

deze bestuurlijke fusie. Een besluit tot 

een bestuurlijke fusie is volgens Cen-

trum Maliebaan veel minder vergaand 

dan een besluit tot juridische fusie. Dit 

voorgenomen besluit leidt slechts tot 

een personele unie voor besturen en 

raden van toezicht van de ondernemer 

en Altrecht.

Uitspraak
De Ondernemingskamer stelt de or in 

het gelijk. De OK oordeelt dat in feite 

geen advies werd gevraagd over een 

bestuurlijke fusie, maar over een besluit 

om juridisch te fuseren. Het is aan de 

ondernemer om strategische keuzes te 

maken, maar daarbij blijft deze ver-

plicht inzicht te verschaffen in de be-

weegredenen, en deze kunnen in volle 

omvang door de or ter discussie wor-

den gesteld. De or had verzocht een al-

ternatief te onderzoeken, namelijk het 

handhaven van de huidige situatie. 

Centrum Maliebaan had hierop moeten 

ingaan, zeker nu het een redelijk ver-

zoek was dat binnen de reikwijdte van 

de adviesaanvraag viel. 

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 

(OK), 21 april 2010, ECLI:NL:G-

HAMS:2010:BM2019 

Jurisprudentie: proactieve or

ANNETTE TERPSTRA 

IS WERKZAAM BIJ  

SPRENGERS ADVOCATEN

Doel blijft  
integratie, met 
andere aan- 
vliegroute




