Second Opinion Collectief Ontslag Voorbeeld
Wordt de noodzaak van het collectief ontslag voldoende
aangetoond?
De bestuurder moet aannemelijk maken dat de werkzaamheden in substantiële
mate niet kunnen worden verricht en een andere inrichting van de
werkzaamheden, waardoor ontslag voorkomen kan worden, niet tot de
mogelijkheden behoort.
De bestuurder kan dit aannemelijk maken door aan te tonen dat er sprake is
van:
1. een slechte financiële situatie,
2. werkvermindering,
3. organisatorische veranderingen,
4. technologische veranderingen en
5. beëindiging van bedrijfsactiviteiten.
De bestuurder van onderneming X heeft aangegeven dat de slechte financiële
situatie van de onderneming de oorzaak van het collectieve ontslag is.

Een slechte financiële situatie
Of een slechte financiële situatie van toepassing is, heb ik beoordeeld aan de
hand van de financiële kerngegevens van de afgelopen drie jaren en van het
lopende boekjaar.
Solvabiliteit

Solvabiliteitsratio 1 = 44,32% | 45,12% | 46,15%
Solvabiliteitsratio 2 = 28,25% | 29,76% | 31,58%
In zijn algemeenheid ligt bij een gezonde onderneming solvabiliteitsratio 1
tussen de 50% en 80% en solvabiliteitsratio 2 tussen de 25% en 40%. Je ziet
dat je op basis van de twee solvabiliteitsratio's verschillende conclusies zou
kunnen trekken.
De ratio's moeten enigszins genuanceerd worden. Het geld in kas wordt niet
meegenomen in de ratio's. Daarnaast is de vraag of bezittingen en voorraden
snel in geld omgezet kunnen worden. Op deze manier kun je schulden ook snel
reduceren.
Bij onderneming X is er naar verhouding niet veel geld in kas en zijn er geen
bezittingen of voorraden die snel in geld omgezet kunnen worden. Dus hebben
geld in kas, de bezittingen en de voorraden geen invloed op de

solvabiliteitsratio's.
Vanwege bovenstaande kun je op basis van de solvabiliteit niet concluderen
dat er sprake is van een slechte financiële situatie. De financiële situatie op
basis van de solvabiliteit is niet goed, maar zeer zeker niet slecht te noemen.
Rentabiliteit

Rentabiliteit Totaal Vermogen (RTV) = 1,42% | 2,36% | 4,17%
Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV) = 0,54% | 1,17% | 1,40%
Rentabiliteit Vreemd Vermogen (RVV) = 3,22% | 3,71% | 4,50%
De RTV van bedrijven in Nederland ligt veelal tussen de 5% en 10%. De sector
waarin onderneming X werkzaam is, wijkt hier enigszins vanaf. De RTV ligt
namelijk tussen de 2% en 7%.
De REV van bedrijven in Nederland ligt veelal tussen de 2% en 7%. De sector
waarin onderneming X werkzaam is, wijkt hier enigszins vanaf. De REV ligt
namelijk tussen de 1% en 3%.
De RVV van bedrijven in Nederland ligt veelal tussen de 3% en 7%. De sector
waarin onderneming X werkzaam is, wijkt hier enigszins vanaf. De RVV ligt
namelijk tussen de 5% en 10%.
Vanwege bovenstaande kun je op basis van de rentabiliteit niet concluderen
dat er sprake is van een slechte financiële situatie. Sterker nog, de RTV en
RVV van de onderneming zijn in vergelijking met de sector waarin de
onderneming werkzaam is gemiddeld tot goed. Alleen de REV ligt onderaan de
REV voor de sector. Maar is niet slecht te noemen.
Liquiditeit

Current Ratio (CR) = 0,8 | 1,2 | 1,4
Quick Ratio (QR) = 0,7 | 0,8 | 0,8
Over het algemeen heeft een financieel gezonde onderneming een current ratio
tussen 1,2 en 1,5. Als er sprake is van dubieuze debiteuren of een incourante
voorraad, dan moet de current ratio iets hoger zijn dan wanneer dit niet het
geval is. Bij onderneming X is geen sprake van een incourante voorraad of
dubieuze debiteuren.
Een normale quick ratio ligt boven de 1. Maar onderneming X betaald de
crediteuren gemiddeld binnen 5 werkdagen. Dit is erg snel. Als de
onderneming de crediteuren gemiddeld binnen 14 werkdagen zou betalen. Dan
zal de quick ratio veel beter zijn.
Vanwege bovenstaande kun je op basis van de liquiditeit niet concluderen dat
er sprake is van een slechte financiële situatie. De QR is weliswaar te laag,
maar dit kan op zeer korte termijn verbeterd worden.

Conclusie financiële situatie
Op basis van zowel de solvabiliteit, rentabiliteit als de liquiditeit concludeer ik
dat er geen sprake is van een slechte financiële situatie. Sterker nog, de
ontwikkeling van de gehele financiële situatie is 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.

Is de financiële onderbouwing voldoende, helder en duidelijk?
De cijfers zijn helder en duidelijk.
De onderbouwing heeft bij mij ook geen vragen opgeroepen. Alleen ben ik tot
een andere conclusie gekomen. Namelijk dat er, in tegenstelling tot de mening
van de bestuurder, geen sprake is van een slechte financiële situatie. De
onderbouwing van mijn mening vind je hierboven.

Is het advies van de OR goed geformuleerd en goed
onderbouwd?
Ik ben van mening dat jullie negatief moeten adviseren. Ik heb een concept
reactie bijgesloten. Dit concept kunnen jullie in zijn geheel overnemen, of naar
jullie wensen aanpassen.

