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Een gedegen advies naar de bestuurder

Laat je niet 
 opjagen!

In vervolg op het artikel over adviesrecht in OR&C no. 3-2017 
wordt in dit nummer de communicatie bij adviesrecht bespro-
ken. Communicatie is van groot belang als de OR wil dat een 
OR-advies wordt overgenomen. Er moet op het juiste moment 
helder en duidelijk worden gecommuniceerd.
                                                                                    WANNE VAN DEN BIJLLAARDT

H
et adviesrecht is één van de 

 belangrijkste rechten van de 

 ondernemingsraad en personeels

vertegenwoordiging. Als de ondernemings

raad (OR) of personeelsvertegenwoordiging 

(PVT) wil dat de bestuurder zijn advies 

 overneemt dan is goede communicatie van 

groot belang. Er moet op het juiste moment 

helder en duidelijk worden gecommuni

ceerd. Dat valt niet altijd mee. Er ontstaan 

soms misverstanden, de OR is te laat of geeft 

niet duidelijk aan wat hij precies wil. In dit 

artikel wordt de adviesprocedure door

gelopen en kijken we naar de communi

catiemomenten van de OR of PVT.

Het adviesrecht
Het adviesrecht geeft de ondernemingsraad 

en personeelsvertegenwoordiging de moge

lijkheid om te adviseren bij belangrijke 

 bedrijfseconomische en organisatorische 

voorgenomen besluiten en plannen van de 

bestuurder. Naast de adviesaanvraag over 

het voornemen op zich, moet ook advies 

worden gevraagd over de uitvoering daar

van. Dat kan ook in één keer. 

Artikel 25 lid 1 van de Wet op de onder

nemingsraden geeft een opsomming van 

 adviesplichtige onderwerpen. De OR of PVT 

moet door de bestuurder in staat gesteld zijn 

om bij het nemen van een besluit een goede 

afweging van belangen te maken. De onder

nemingsraad moet dat doen op het moment 

dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn. 

De  bestuurder kan het advies vervolgens 

naast zich neer leggen, maar heeft er vaak 

belang bij dat het medezeggenschapsorgaan 

het  beleid van de bestuurder ondersteunt. 

Artikel 25 WOR
Er staat artikel 25 lid 1 in de Wet op de 

ondernemingsraden precies aangegeven 

wanneer de OR adviesrecht heeft. Dat is 

namelijk bij de volgende onderwerpen:

  a. overdracht van de zeggenschap over de 

onderneming of een onderdeel daarvan;

  b. het vestigen van, dan wel het overnemen 

of afstoten van de zeggenschap over, een 

andere onderneming, alsmede het aan-

gaan van, het aanbrengen van een belang-

rijke wijziging in of het verbreken van 

duurzame samenwerking met een andere 

onderneming, waaronder begrepen het 

aangaan, in belangrijke mate wijzigen of 

verbreken van een belangrijke financiële 

deelneming vanwege of ten behoeve van 

een dergelijke onderneming; 

  c. beëindiging van de werkzaamheden van 

de onderneming of van een belangrijk 

onderdeel daarvan;

  d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of 

andere wijziging van de werkzaamheden 

van de onderneming; 

  e. belangrijke wijziging in de organisatie 

van de onderneming, dan wel in de verde-

ling van bevoegdheden binnen de onder-

neming; 

  f. wijziging van de plaats waar de onderne-

ming haar werkzaamheden uitoefent;

  g. het groepsgewijze werven of inlenen van 

arbeidskrachten;

  h. het doen van een belangrijke investering 
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ten behoeve van de onderneming; 

  i. het aantrekken van een belangrijk kre-

diet ten behoeve van de onderneming;

  j. het verstrekken van een belangrijk kre-

diet en het stellen van zekerheid voor 

belangrijke schulden van een andere 

ondernemer, tenzij dit geschiedt in de nor-

male uitoefening van werkzaamheden in 

de onderneming;

  k. invoering of wijziging van een belang-

rijke technologische voorziening; 

  l. het treffen van een belangrijke maatregel 

in verband met de zorg van de onderne-

ming voor het milieu, waaronder begrepen 

het treffen of wijzigen van een beleidsma-

tige, organisatorische en administratieve 

voorziening in verband met het milieu;

  m. vaststelling van een regeling met betrek-

king tot het zelf dragen van het risico;

  n. het verstrekken en het formuleren van 

een adviesopdracht aan een deskundige 

buiten de onderneming betreffende een 

der hiervoor bedoelde aangelegenheden. 

Artikel 30 WOR
In artikel 30 van de WOR staat verder dat de 

ondernemingsraad ook adviesrecht heeft bij 

het aannemen of ontslaan van de directeur.

De PVT heeft minder rechten dan de OR en 

dat is goed te zien bij het adviesrecht. In arti-

kel 35 lid 5 van de WOR staat dat de bestuur-

der de PVT in de gelegenheid moet stellen 

advies uit te brengen over elk voorgenomen 

besluit dat kan leiden tot verlies van de 

arbeidsplaatsen of tot een belangrijke veran-

dering van de arbeid, de arbeidsvoorwaar-

den of de arbeidsomstandigheden van ten 

minste een kwart van de werknemers. Voor 

het overige is het adviesrecht zoals dat is 

beschreven in artikelen 25 en 30 van de WOR 

voor de PVT niet van toepassing.

Artikel 24overleg
De procedure van het adviesrecht start 

 eigenlijk bij het artikel 24overleg. Twee keer 

per jaar bespreekt de ondernemingsraad de 

algemene gang van zaken. De PVT heeft dit 

overleg minimaal één keer per jaar. Naast de 

OR en de bestuurder is een lid van het 

 toezichthoudend orgaan (Raad van commis

sarissen, bestuur, Raad van toezicht) aan

wezig. De ondernemingsraad krijgt tijdens 

het  artikel 24overleg de informatie over de 

 komende advies – en instemmingzaken die 

de bestuurder in voorbereiding heeft. De OR 

moet tijdens het artikel 24overleg luisteren 

en vragen stellen. Als je goed luistert weet je 

wat je moet vragen. Door vragen te stellen, 

neemt de OR de leiding in een gesprek.

 Goede vragen zijn dan essentieel. Het lijkt 

eenvoudig, maar goede vragen stellen is een 

kunst. Als de OR de mening wil horen van 

de bestuurder of de toezichthouder en wil 

weten welke emoties zij hebben, stel dan de 

vraag die met “Wat vind je van ...” begint. 

Als de ondernemingsraad concrete infor

matie nodig hebt, kan de vraag met een 

 ander vraagwoord beginnen (wanneer, hoe

veel, waar...). Stel altijd maar een vraag 

 tegelijk, want anders geeft de OR de ander 

de gelegenheid om een vaag antwoord te 

 geven (zie verder pagina ).

Schriftelijk
Als de bestuurder de ondernemingsraad om 

advies vraagt dan moet hij dat schriftelijk 

doen. In een adviesaanvraag moet staan 

waarover advies wordt gevraagd, wat de 

 motieven zijn voor het voorgenomen besluit, 

wat de personele gevolgen zijn van het voor

genomen besluit, en hoe deze worden opge

vangen. 

Controleer of dit in de adviesaanvraag staat. 

Is dat niet het geval dan vraag dan om een 

volledige adviesaanvraag. Stel de vragen 

schriftelijk en vraag om een schriftelijk ant

woord. Laat je niet opjagen, want je moet 

wezenlijke invloed kunnen hebben op het 

voorgenomen besluit (Artikel 25 lid 2 WOR 

voor de OR en Artikel 35b voor de PVT). 

Een OR kan alleen goed adviseren als de 

vragen een antwoord hebben gekregen.

Onderzoek
Als de adviesaanvraag is gelezen, wordt deze 

besproken tijdens de ORvergadering. Raad

pleeg eventueel externe deskundigen. Het 

kan bijvoorbeeld gaan om een (contra)ex

pertise bij een reorganisatierapport of bij 

personele gevolgen een overleg met de 

 vakbonden. Ga na of er alternatieven zijn en 

onderzoek deze alternatieven. Misschien wil 

de OR de achterban wel inschakelen. 

De ondernemingsraad kan daarmee haar 

voordeel doen aan de overlegtafel. De 

 bestuurder wil meestal weten wat het 

 personeel van zijn plannen vindt. Als de OR 

 informatie van de achterban wil, bedenk dan 

dat de achterban uit verschillende groepen 

bestaat. Wordt een vestiging gereorganiseerd 

dan is de doelgroep vooral de mensen van 

die vestiging en niet de hele achterban. 

 Benader iedere groep gericht en kies bewust 

de communicatiemiddelen. Een berichtje in 

een nieuwsbrief levert weinig reacties op. 

Met een enquête krijgt de OR snel veel 

 reacties, maar als er meer persoonlijke 

 informatie nodig is, dan is bijvoorbeeld het 

bezoeken van werkoverleggen zinvol. 

De overlegvergadering
Tijdens de adviesprocedure moet de OR 

 minimaal een keer de adviesaanvraag in een 

overlegvergadering hebben besproken. Bij 

deze vergadering moet een vertegenwoordi

ging van het toezichthoudend orgaan aan

wezig zijn (artikel 25 lid 4 WOR). Dit is een 

moment om de laatste vragen te stellen 

voordat de ondernemingsraad gaat 

 adviseren.

 

Blijf zakelijk en laat de emoties niet de 

 boventoon voeren en wijs eventueel een 

woordvoerder aan. Gebruik het overleg ook 

als beïnvloedingsmoment en zorg dat de OR 

voor de vergadering een (voorlopig) stand

punt bepaalt. Bedenk wanneer de OR/PVT 

positief of negatief gaat adviseren. De OR 

kan alternatieven naar voren laten komen, 

die worden onderbouwd met gegevens van 

onderzoek. De ondernemingsraad hoeft niet 

meteen te adviseren. Uit de jurisprudentie 

blijkt dat de OR zelf bepaalt welke infor

matie en hoeveel tijd er nodig is om tot een 

oordeel over de adviesaanvraag te komen.

Het advies
Wanneer de OR/PVT uiteindelijke zijn stand

punt heeft bepaald, stel dan het advies op. 
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Het is belangrijk dat het ORadvies zo volle

dig mogelijk is. Alle bezwaren van de onder

nemingsraad tegen het voorgenomen besluit 

moeten zijn genoemd. Verwijs in het advies 

naar de stukken en notulen waarop de OR 

het advies baseert. Let ook op de schrijfstijl 

en formuleer duidelijk of de OR positief of 

negatief adviseert. Zet de argumenten 

 overzichtelijk onder elkaar, zodat er geen 

discussie over het advies ontstaat. De onder

nemingsraad kan eerst een conceptadvies 

uitbrengen voordat er een definitief advies 

wordt gegeven.

 

Hierdoor zijn er nog mogelijkheden tot over

leg en onderhandelingen met de bestuurder. 

Een conceptadvies is geen wettelijke 

 bepaling, maar het kan een onderdeel zijn 

van de overlegstrategie. Als de bestuurder 

met de adviespunten akkoord gaat dan kan 

de ondernemingsraad deze in zijn definitieve 

advies meenemen. Als de bestuurder 

 bezwaren tegen bepaalde adviezen heeft dan 

kunt de OR deze opnieuw in overweging 

 nemen.

Het besluit
Nadat de OR heeft geadviseerd kan de 

 bestuurder een besluit nemen. Hij stuurt dit 

schriftelijk naar de ondernemingsraad. De 

bestuurder kan het advies van de OR niet 

zomaar naast zich neerleggen. Hij zal dit 

 altijd moeten beargumenteren. Als de OR 

zich niet kan vinden in de argumentatie, dan 

kan hij naar de Ondernemingskamer. De OR 

heeft een maand de tijd (gerekend vanaf het 

moment dat de bestuurder het besluit heeft 

meegedeeld aan de OR) om dit te doen, 

want in die periode mag de bestuurder het 

besluit nog niet uitvoeren.

De ondernemingsraad kan eventueel de 

 bedrijfscommissie om bemiddeling vragen. 

Raadpleeg in die periode een advocaat om 

de volgende stappen te bespreken. Het is 

voor de bestuurder duidelijk dat de OR over

weegt om in beroep wil gaan bij de rechter. 

Ga na of de bestuurder alsnog bereid is om 

de ondernemingsraad tegemoet te komen. 

Als dat niet het geval is, stap dan naar de 

 rechter. De PVT heeft minder rechten dan de 

ondernemingsraad. Als het advies niet wordt 

overgenomen dan is er geen opschortings

termijn van een maand en kan de PVT niet 

naar de rechter. De PVT kan wel naar de 

rechter gaan als het advies niet of niet op tijd 

is gevraagd (artikel 36 WOR). 
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Wanne van den Bijllaardt 
is opleidingscoördinator 
van training- en advies-
bureau OR-academy
(www.or-academy.nl) en 
auteur van het boek 
”De OR in 153 vragen an 
antwoorden”


