Goed bestuur: Het adviesrecht van de
ondernemingsraad
Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de
ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Om wat voor
besluiten gaat het?
**
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Adviesrecht
De ondernemer moet advies vragen aan de ondernemingsraad (OR) voordat hij
bepaalde besluiten neemt. De OR kan daardoor het beleid van het bestuur actief
toetsen, proberen te beïnvloeden en de belangen van de werknemers behartigen.
Deze verplichting geldt alleen wanneer het bedrijf meer dan 50 werknemers telt en
dus een OR moet hebben.
De adviesplicht geldt voor onder andere voorgenomen besluiten tot:


overdracht van (een deel van) de onderneming;



inkrimping, uitbreiding of beëindiging van (een belangrijk deel) van de
werkzaamheden;



het doen van belangrijke investeringen ten behoeve van de onderneming;



benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

Waaraan moet een verzoek tot advies voldoen?
1. Het advies moet worden gevraagd door de bestuurder(s) van de
onderneming, omdat het bestuur de ondernemer in het overleg tegenover
de OR vertegenwoordigt.

2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van
wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het bestuur dient zich
tot de OR te wenden als de interne voorbereiding van het besluit zover
gevorderd is dat het bestuur een samenhangend overzicht van mogelijke
gevolgen kan presenteren. In een overlegvergadering kan de OR het bestuur
om een nadere toelichting of informatie vragen.
3. De OR moet over de informatie beschikken die hij nodig heeft om over het
voorgenomen besluit te kunnen beoordelen. Hiertoe behoren in ieder geval:
a. de motieven voor het besluit;
b. de te verwachten gevolgen van het besluit voor het personeel;
c.

de maatregelen die het bestuur in verband met die gevolgen denkt
te nemen.

Termijn voor advies
Het bestuur zal de OR een redelijke termijn voor de advisering moeten gunnen. Het
zal van de omstandigheden afhangen welke termijn in een adviesprocedure redelijk
is.
Het nemen van besluiten zonder het advies van de OR af te wachten is niet zonder
risico. De Ondernemingskamer heeft ondernemers om die reden verschillende
keren veroordeeld het desbetreffende besluit in te trekken.

Besluit in afwijking van het advies
Op het moment dat - na het (negatieve) advies van de OR of het uitblijven van een
advies - het bestuur het besluit neemt, zal het bestuur de OR zo spoedig mogelijk
van dat besluit schriftelijk in kennis moeten stellen. Als het bestuur het advies van
de OR niet opvolgt, zal het tevens moeten uitleggen waarom van het advies is
afgeweken. Daarbij moet het bestuur ingaan op de specifieke bezwaren in het
advies van de OR.

Opschorten van het besluit
Het bestuur is verplicht de uitvoering van het besluit op te schorten tot een maand
na de dag waarop de OR van het besluit in kennis is gesteld. Binnen deze maand
moet de OR beslissen of zij tegen het besluit in beroep wil gaan bij de
Ondernemingskamer.

Actie


Controleer tijdig of u voor een voorgenomen besluit binnen uw onderneming
advies moet vragen aan de OR.



Indien ja, stel de OR tijdig in de gelegenheid schriftelijk advies uit te
brengen en controleer of uw adviesaanvraag aan alle procedurele vereisten
voldoet.



Win juridisch advies in wanneer u onbekend bent met vereisten van de
adviesprocedure, de OR negatief heeft geadviseerd (of zal adviseren dan
wel geen reactie geeft) en/of u een bestuursbesluit moet motiveren.

Meer informatie
Heeft u vragen over het adviesrecht en de andere bevoegdheden van de
ondernemingsraad, of andere vragen over ondernemingsrecht en
medezeggenschap, dan kunt u contact opnemen met:
mr. Thomas Schutte (thomas.schutte@russell.nl).

