Concept advies
Betreft: adviesaanvraag collectief ontslag.
Datum: 08-04-2020
Geachte directie,
Deze brief bevat het besluit van de OR over uw voorgenomen besluit conform uw
verzoek d.d. 12-03-2020 betreffende het collectief ontslag van 34 medewerkers en
bevat achtereenvolgens de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Door u verstrekte informatie
Door de OR verzamelde informatie
Samenvatting adviesaanvraag
Gevolgde procedure
Beoordeling adviesaanvraag
Advies OR
Vervolg

1. Door u verstrekte informatie
De OR heeft voor de behandeling van de adviesaanvraag de volgende informatie van u
mogen ontvangen:
1. De financiële kerngegevens van de afgelopen drie jaren en van het lopende
boekjaar, namelijk:
1.1.

de bedrijfsopbrengst,

1.2.

de brutomarge,

1.3.

het kostentotaal,

1.4.

het bedrijfsresultaat,

1.5.

het nettoresultaat,

1.6.

het eigen vermogen,

1.7.

het vreemd vermogen,

1.8.

de balans,

1.9.

de winst na aftrek van interest en belastingen,

1.10.

het gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen,

1.11.

de betaalde interest,

1.12.

het gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen,

1.13.

de gemiddelde betalingstermijn debiteuren en crediteuren.

2. een prognose van de resultatenrekening voor de komende 26 weken bij
ongewijzigd beleid
3. een prognose van de resultatenrekening voor de komende 26 weken bij
gewijzigd beleid

4. de liquiditeitsbegroting voor de komende 26 weken (bij gewijzigd en
ongewijzigd beleid)
2. Door de OR verzamelde informatie
De OR heeft voor de behandeling van de adviesaanvraag een second opinion bij
extern deskundige Roald Kleist gevraagd.
3. Samenvatting adviesaanvraag
Vanwege de, naar uw mening, slechte financiële situatie van de onderneming heeft u
een adviesaanvraag ingediend waarin u verzoekt akkoord te gaan met het collectief
ontslag van 34 medewerkers.
4. Gevolgde procedure
Op 12-03-2020 ontvingen wij de adviesaanvraag en deze heeft u op 19-03-2020
tijdens de overlegvergadering toegelicht. Naar aanleiding hiervan hebben wij zo snel
mogelijk een vergadering gepland voor het bespreken van de adviesaanvraag,
namelijk op 02-04-2020. Deze dag hebben wij u geïnformeerd over het voornemen
van het inwinnen van advies bij extern adviseur Roald Kleist. De bevindingen van
Roald Kleist hebben wij op 08-04-2020 ontvangen.
5. Beoordeling van de aanvraag
U heeft in de adviesaanvraag aangegeven dat de slechte financiële situatie ertoe heeft
geleid dat u een collectief ontslag voor 34 medewerkers aan wilt vragen. Op basis van
zowel de solvabiliteit, rentabiliteit als de liquiditeit concludeert Roald Kleist dat er geen
sprake is van een slechte financiële situatie. Sterker nog, de ontwikkeling van de
gehele financiële situatie is volgens Roald Kleist ronduit positief. Daarom kan de
financiële situatie van de onderneming geen gegronde reden zijn voor een collectief
ontslag. Met andere woorden, de noodzaak van het collectief ontslag is niet voldoende
aangetoond.
6. Advies OR
Uit de second opinion van Roald Kleist blijkt dat u niet aan heeft kunnen tonen dat er
sprake is van een slechte financiële situatie. De noodzaak van het collectief ontslag
ontbreekt. Daarom adviseren wij negatief.
7. Vervolg
Graag ontvangen wij binnen 14 dagen uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Naam, voorzitter OR

Bijlagen:
second opinion collectief ontslag

