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Ondernemingsraden hebben in de praktijk veel 
te maken met adviestrajecten. Het adviesrecht 
is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de 
Ondernemingsraden. Op grond van dit artikel 
moet de bestuurder de OR om advies vragen bij 
belangrijke financieel-organisatorische besluiten. 
Voorbeelden van onderwerpen die onder het 
adviesrecht vallen zijn fusies en overnames, 
reorganisaties en een wijziging van de 
bevoegdheden binnen de onderneming.  

Adviestrajecten hebben vaak betrekking op ingewikkelde 
onderwerpen, waarmee ondernemingsraden eerder nog  
nooit of slechts in beperkte mate te maken hebben gehad.  
De belangen zijn vaak groot en geregeld staat het traject 
onder tijdsdruk. 

Hoe zorg je er dan voor dat de OR de risico’s van 
bijvoorbeeld een fusie, reorganisatie of een andere 
ingrijpende wijziging binnen de onderneming goed 
kan beoordelen? Op welke manier kan de OR bij een 
dergelijk traject optimaal invloed uitoefenen?

Adviestrajecten
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Om dit soort trajecten overzichtelijker te maken, 
hebben de advocaten van Sprengers Advocaten een 
Stappenplan adviesrecht ontwikkeld. Dit stappenplan 
bevat 10 stappen die de OR kan zetten bij de behandeling 
van een adviesaanvraag zoals bedoeld in artikel 25 WOR.

In het stappenplan komt bijvoorbeeld de verstrekking van 
voldoende informatie aan de OR aan bod. Evenals de 
omgang van de OR met geheimhouding. Maar ook het 
maken van procedureafspraken met de bestuurder. 
Een andere belangrijke stap is het vaststellen van de 
werkwijze van de OR zelf. Hoe pakt de OR de behandeling 
van de adviesaanvraag aan? Moeten er één of meer 
commissies in het leven worden geroepen?

De advocaten van Sprengers hebben de afgelopen jaren 
succesvol met het stappenplan gewerkt in verschillende 
adviestrajecten van uiteenlopende ondernemingsraden. 
Uit de praktijk blijkt dat ondernemingsraden en ondernemers 
goed geholpen zijn met het volgen van dit stappenplan, 
omdat het leidt tot heldere afspraken over de betrokkenheid 
van de OR bij de besluitvorming. Dit komt de samenwerking 
binnen de OR en met de ondernemer ten goede. 
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1 Procedureafspraken 

De besluiten die vallen onder het adviesrecht zijn vaak 
ingrijpende onderwerpen voor de onderneming en voor 
de werknemers. Een voorgenomen besluit wordt over 
het algemeen niet genomen zonder dat daaraan enige 
voorbereiding vooraf is gegaan. Ook bij de voorbereiding  
moet de OR meegenomen worden. 

In artikel 24 WOR is namelijk geregeld dat in de 
tweejaarlijkse overlegvergadering waarin de algemene 
gang van zaken wordt besproken, mededelingen moeten 
worden gedaan over de advies- en instemmingsplichtige 
besluiten die in voorbereiding zijn. De wet bepaalt: ‘Daarbij 
worden afspraken gemaakt over het moment en de wijze 
waarop de OR bij de besluitvorming wordt betrokken.’ 

Dit biedt een goede mogelijkheid om te komen tot 
procedureafspraken tussen bestuurder en OR: 
afspraken over het moment en de wijze waarop de 
OR bij de besluitvorming wordt betrokken. Ook kunnen 
afspraken worden gemaakt over geheimhouding: welke 
voorinformatie krijgt de OR en verplichtingen worden in dat 
kader gemaakt over geheimhouding. Er kunnen afspraken 
gemaakt worden wanneer de OR wel informatie kan delen. 

Het maken van deze afspraken aan het begin van 
het traject biedt zowel de bestuurder als  de OR 
duidelijkheid over wat er op welk moment zal gaan 
gebeuren. Ook een adviesaanvraag over het inschakelen 
van een externe deskundige kan een goed moment zijn 
om afspraken te maken over hoe de OR bij de verdere 
besluitvorming zal worden betrokken.

Door procedureafspraken te maken kan worden bewerk-
stelligd dat het advies van de OR van wezenlijke invloed 
kan zijn op het te nemen besluit omdat de OR vroegtijdig 
kan worden betrokken en niet pas wanneer alles in kannen 
en kruiken is. Wanneer de OR aan bod komt terwijl het 
besluit al wordt uitgevoerd dan is duidelijk dat het advies 
van de OR geen invloed meer kan hebben. Dit is een 
norm waar in de rechtspraak zwaar aan wordt getild. 

Naast de afspraken met de bestuurder is het van belang 
om als OR ook zelf de eigen werkwijze vast te stellen. 
Wil de OR bijvoorbeeld een eigen commissie instellen? 
Wil de OR overleg voeren met de achterban? Hoe ziet 
de OR de rol van de vakbonden? Het is goed om dit 
ook binnen de OR te bespreken. 

PROCEDURE-
AFSPRAKEN
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UITGANGSPUNTEN 
BEPALEN

2 Uitgangspunten 
 OR bepalen

Voor de OR is het raadzaam om uitgangspunten te 
formuleren waaraan de OR het voorgenomen besluit 
zal toetsen. Wat is belangrijk voor de OR zelf? 
Welk doel heeft de OR? 

Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij reorganisaties: 
Reorganisaties gaan vaak gepaard met gedwongen 
ontslagen. De gevolgen zijn ingrijpend voor zowel 
medewerkers die vertrekken als diegenen bij de 
onderneming blijven werken. De bestuurder zal bij 
de adviesaanvraag moeten uitleggen op welke wijze 
de personele gevolgen worden opgevangen. 

Het is goed binnen de OR te bespreken aan welke uitgangs-
punten de OR deze maatregelen wenst te toetsen. Door 
eigen uitgangspunten te formuleren wordt helder wat de OR 
zelf belangrijk vindt, kan richting worden gegeven aan de 
besprekingen en wordt duidelijk waarop het uiteindelijke 
advies van de OR is gebaseerd. 
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De bestuurder komt op enig moment met een schriftelijke 
adviesaanvraag zoals bedoeld in artikel 25 WOR. 
Het is voor de OR allereerst van belang te onderzoeken 
of de adviesaanvraag volledig is. De adviesaanvraag 
moet informatie bevatten over in ieder geval de inhoud 
van het voorgenomen besluit, de beweegredenen voor 
het voorgenomen besluit, de personele gevolgen en 
de maatregelen die worden genomen om de gevolgen 
op te vangen. 

Bij dit laatste kan men denken aan sociaal plan. Vaak spelen 
vakbonden een rol bij het maken van afspraken over een 
sociaal plan. Dit is echter niet verplicht, omdat de ondernemer 
ook de mogelijkheid heeft eenzijdig een regeling voor te 
stellen. In alle gevallen heeft de OR de mogelijkheid over het 
sociaal plan te adviseren. Voordat de OR dit doet, dient hij 
ook wel in staat te worden gesteld werknemers te raadplegen.  

ADVIESAANVRAAG 
BESTUDEREN

3 Adviesaanvraag 
 bestuderen

15

De bestudering van de adviesaanvraag leidt vaak tot een 
hoop vragen bij de OR, ook bij een goed onderbouwde 
adviesaanvraag. Soms mist er informatie, en is extra uitleg 
over bepaalde aspecten noodzakelijk. Kritisch doorvragen 
is dan ook belangrijk. 

Het is verstandig om vragen te inventariseren en schriftelijk 
voor te leggen aan de ondernemer. Uit de rechtspraak 
blijkt dat de bestuurder de vragen gemotiveerd dient te 
beantwoorden. Er is weinig ruimte voor de bestuurder om 
zich op het standpunt te stellen dat de vraag niet relevant is. 

Het is aan de OR om te bepalen welke informatie hij nodig 
heeft om tot een advies te kunnen komen. Alleen wanneer 
de OR duidelijkheid heeft over alle relevante aspecten van 
het voorgenomen besluit kan de OR zijn standpunt bepalen. 

INFORMATIE 
EN VRAGEN

4 Informatie verzamelen 
 en vragen stellen
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Op enig moment is het van belang dat de ondernemingsraad 
kernpunten van zijn advies gaat benoemen. Dit zijn de meest 
essentiële aspecten van het OR-advies. Het opstellen van kern-
punten leidt ertoe dat de OR, in een omvangrijk proces met veel 
informatie, zich op de kern kan concentreren en kan filteren wat 
voor de OR cruciale punten zijn. Dit is later ook behulpzaam 
bij het opstellen van het definitieve advies. Vaak houden deze 
verband met de door OR bepaalde uitgangspunten. 

Voor de OR kan het van belang zijn met de achterban te kunnen
overleggen over wat belangrijk is. Dan moeten wel afspraken 
worden gemaakt wanneer geheimhouding is opgelegd: 
welke informatie kan worden gedeeld? Wie brengt eventueel 
het slechte nieuws?  Na achterbanraadpleging is goed te 
bepalen wat bij een besluit voor werknemers van belang is. 

Indien helderheid bestaat over de kernpunten kan de OR er voor 
kiezen om deze punten met de ondernemer te delen, bijvoor-
beeld in een pré-advies of door de punten eerst mondeling toe te 
lichten. Er zijn verschillende varianten denkbaar. De mogelijkheid 
bestaat om met de ondernemer concrete afspraken te maken. 
Uiteraard moeten die afspraken goed worden vastgelegd, zodat 
de OR de afspraken desnoods ook juridisch kan afdwingen.

6 Kernpunten voor advies
 en afspraken

KERNPUNTEN

In een adviestraject moet er in ieder geval éénmaal een 
overlegvergadering plaatsvinden over het voorgenomen 
besluit. Geregeld vinden er meerdere vergaderingen 
plaats over een bepaald onderwerp, zeker wanneer 
het voorgenomen besluit ingrijpende gevolgen heeft. 
De overlegvergadering biedt de mogelijkheid voor een 
mondelinge toelichting van zowel bestuurder als OR. 
Het stelt de OR ook in staat om op punten verder door te 
vragen en zijn gedachten over een voorgenomen besluit 
bekend te maken. Het is van belang om als OR goed 
voorbereid een vergadering in te gaan. 

In de praktijk zie je dat de overlegvergadering een startpunt 
kan vormen van onderhandelingen tussen OR en bestuurder. 
De OR kan namelijk voordat hij advies uitbrengt al met de 
ondernemer in onderhandeling treden, bijvoorbeeld over 
de opvang van de personele gevolgen. Deze kunnen in 
afspraken worden vastgelegd, die worden gemaakt 
tussen OR en de bestuurder. De uitkomst van deze 
onderhandelingen en de gemaakte afspraken wordt 
dan meegenomen in het advies van de OR. 

OVERLEG EN 
ONDERHANDELEN

5 Overlegvergadering
 en onderhandelingen
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Een belangrijke stap in het adviestraject is uiteraard het 
uitbrengen van het definitieve advies. Wanneer er een 
goede adviesaanvraag is neergelegd, relevante en adequate 
informatie is verstrekt en goede afspraken zijn gemaakt kan 
soms snel worden geadviseerd. Wanneer er sprake is van 
urgentie en alle relevante informatie is gegeven, dan kan ook 
van een OR worden verwacht dat hij voortvarend adviseert.

Het is van belang om in het advies duidelijk te benoemen 
welke uitgangspunten en specifieke elementen de OR heeft 
meegewogen om te komen tot het advies. Verder is het met het 
oog op het verdere traject zeer belangrijk om alle bezwaren 
van de OR, de gebreken in de adviesaanvraag en eventuele 
aanvullende vragen in het advies op te nemen. 

7 Schriftelijk advies

De OR zal goed moeten nadenken over de wijze waarop 
het advies wordt geformuleerd. In de praktijk wordt er door 
de OR vaak voor gekozen om een negatief of een positief 
advies uit te brengen. Daarmee wordt met één woord duidelijk 
gemaakt wat de strekking van het advies is. Noch de tekst van 
de wet noch de rechtspraak schrijft voor om op deze wijze 
advies uit te brengen. 

Het kan ook vanuit strategisch oogpunt wijs zijn om de 
bewoordingen positief/negatief achterwege te laten maar 
wel aan te duiden waar de OR het wel of niet mee eens is 
en over welke randvoorwaarden en condities met de OR 
afspraken moeten worden gemaakt. Door dit te doen is het 
veel waarschijnlijker dat een besluit niet zomaar volgt maar 
opnieuw met de OR in overleg wordt getreden. 

SCHRIFTELIJK 
ADVIES
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Na het advies van de OR volgt – als het goed is – een 
schriftelijk besluit. De OR dient het besluit zorgvuldig te 
bestuderen en te beoordelen of alle door de OR beschreven 
randvoorwaarden en condities die in het advies zijn 
verwoord, worden geaccepteerd. Als het besluit conform het 
advies is kan de ondernemer na mededeling van het besluit 
met de uitvoering beginnen. 

Wanneer het besluit van het advies afwijkt, dan zal de 
ondernemer goed moeten motiveren waarom dat hij dat 
heeft gedaan. Is dat aan de orde dan geldt er ook een 
opschortingstermijn van een 1 maand, waarin het besluit 
nog niet mag worden uitgevoerd. In die maand kan 
de OR beslissen of hij in beroep wil gaan bij de 
Ondernemingskamer om het besluit aan te vechten.

8 Besluit afwachten 
 en beoordelen

BESLUIT
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Een maand lijkt lang, maar is in de praktijk erg kort. De OR 
zal eerst intern moeten nagaan of hij in beroep wil tegen het 
besluit. Hij zal een advocaat in de hand moeten nemen en 
zich juridisch moeten laten adviseren over de kansen van een 
beroep. En vaak vindt er in die maand ook nog overleg met 
de bestuurder plaats om te kijken of het mogelijk is om zonder 
beroep aan te tekenen tot een oplossing te komen. 

Het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer leidt er 
vaak toe dat partijen alsnog in overleg tot een oplossing weten 
te komen voordat de Ondernemingskamer hoeft te oordelen.

De ondernemingsraad kan besluiten zich niet neer te leggen 
bij het besluit van de ondernemer, indien dat besluit afwijkt van 
het advies van de OR. De OR kan binnen een maand na het 
schriftelijke besluit van de ondernemer beroep instellen bij de 
Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. 

In dat beroep wordt door de Ondernemingskamer beoordeeld 
of sprake is van een kennelijk onredelijk besluit, bijvoorbeeld 
omdat het advies van de OR gezien het schriftelijke besluit 
niet (voldoende) is meegewogen of daarop niet van invloed 
heeft kunnen zijn. Dat laatste kan aan de orde zijn wanneer 
de OR niet afdoende informatie heeft gekregen, hoewel hij 
daar wel om heeft gevraagd. In het uiterste geval kan de 
Ondernemingskamer oordelen dat een besluit moet worden 
ingetrokken en de gevolgen van een besluit ongedaan 
moeten worden gemaakt.

BEROEP

9 Beroep bij 
 de Ondernemingskamer



Ook nadat het formele adviestraject is afgerond, is de OR 
nog niet klaar. Het is altijd goed om de implementatie van 
het besluit te volgen en te bezien of er conform het besluit 
wordt gehandeld. Worden de gemaakte afspraken 
nagekomen en zijn die werkbaar? 

Verder is het ook nuttig om na verloop van een tijd met 
enige afstand het besluitvormingsproces en het adviestraject 
te evalueren: Wat ging er goed in het overleg met de 
bestuurder en intern? Heeft de OR de belangen van de 
werknemers en van de onderneming goed geborgd? 
Er komt ongetwijfeld een volgende adviesaanvraag 
waarin de opgedane kennis kan worden meegenomen.

10  Implementatie volgen 
  en evaluatie

IMPLEMENTATIE
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Sprengers Advocaten is een advocatenkantoor dat sinds 1971 
is gespecialiseerd op het terrein van het arbeidsrecht en het 
medezeggenschapsrecht. Bij Sprengers Advocaten werken 
13 advocaten die allen ervaring hebben met het bijstaan van 
ondernemingsraden door advisering, het geven van scholingen 
en zo nodig het verlenen van bijstand in juridische procedures. 

De advocaten van Sprengers advocaten beschikken over 
uitgebreide kennis van en ervaring met het begeleiden van 
ondernemingsraden in ingewikkelde adviestrajecten. 
Wij zijn ondernemingsraden behulpzaam bij onder meer 
het stellen van de juiste vragen aan de bestuurder, het toetsen 
van de arbeidsrechtelijke consequenties van een besluit voor 
medewerkers en het formuleren van een advies. 
Sprengers advocaten kan de OR bijstaan in het maken 
en vastleggen van afspraken met de bestuurder. 

In omvangrijke en spoedeisende trajecten werken we met twee 
advocaten, zodat we u meerdere aanspreekpunten kunnen 
bieden en u beter van dienst kunnen zijn. In samenspraak met 
de OR bepalen wij welke werkwijze het meest passend is bij 
het adviestraject en de wensen van de ondernemingsraad.

Wat doet 
Sprengers 
Advocaten?
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Sprengers Advocaten 
Utrecht, 2020
ontwerp MILC
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www.sprengersadvocaten.nl


