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Algemeen informatierecht
In artikel 31 van de Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR) is het algemene informatierecht van de OR op-
genomen. De ondernemer is verplicht tijdig alle informa-
tie aan de OR te verstrekken die de OR nodig heeft om 
zijn taken behoorlijk uit te kunnen oefenen. Het ver-
strekken van informatie is dus gerelateerd aan de taken 
die de OR moet uitoefenen. Hierbij moet nog worden 
opgemerkt dat de OR niet gaat over individuele kwes-
ties. Hier zit dan ook gelijk de beperking van het alge-
mene informatierecht. De OR heeft in beginsel eigenlijk 
geen recht op informatie over individuele werknemers.
Aan de hand van de uit te oefenen taak moet worden 
vastgesteld welke informatie aan de OR moet worden 
verstrekt. Wanneer de OR de ondernemer verzoekt in-
formatie te verstrekken, omdat dat nodig is voor de uit-
oefening van zijn taak, moet de OR concreet aangege-
ven welke informatie nodig is en waarom deze 
informatie nodig is voor de taakvervulling. Dit informa-
tierecht gaat overigens niet zover dat de OR recht heeft 
op informatie die hij mogelijk nodig denkt te hebben 
voor de uitoefening van een toekomstige taak. Het gaat 
puur om de taak die de OR op dat moment moet ver-
vullen en de informatie die hij daarvoor nodig heeft.  

Bijzondere informatieplicht 
Naast het algemene informatierecht van de OR bestaat 
de bijzondere informatieplicht voor de ondernemer je-
gens de OR. Het verschil met het algemene informatie-
recht is dat de bijzondere informatieplicht alleen bestaat 
in bijzondere situaties of voor de uitoefening van bepaal-
de taken, zoals bij het adviesrecht of het instemmings-
recht. Deze bijzondere informatieplicht is onder meer 
terug te vinden in de artikelen 25 lid 3 (adviesrecht), ar-
tikel 27 lid 2 (instemmingsrecht) en artikel 30 lid 3 (ad-
viesrecht benoeming en ontslag bestuurder) van de 
WOR. In de praktijk komt deze informatieplicht vaak ter 
sprake in het kader van een adviesaanvraag van de OR. 

De invloed van de OR
In de kwestie bij de Ondernemingskamer van het ge-
rechtshof Amsterdam ging het ook om de informatie-
plicht in het kader van een adviesaanvraag. De bestuur-

der van de onderneming had aan de OR een 
adviesaanvraag voorgelegd met betrekking tot de in-
krimping van het personeel. De OR heeft vervolgens 
verzocht om aanvullende financiële informatie, een na-
dere onderbouwing van de adviesaanvraag en extra in-
formatie over de gevolgen van de voorgenomen maatre-
gelen. De ondernemer is niet op dit verzoek ingegaan, 
waarna de OR geadviseerd heeft het voorgenomen be-
sluit niet te nemen. De ondernemer heeft uiteindelijk 
het besluit tot inkrimping van het personeel wel geno-
men. Vervolgens heeft de OR bij de Ondernemingskamer 
zijn bezwaren geuit tegen het genomen besluit en ver-
zocht het besluit niet uit te voeren.
De Ondernemingskamer heeft bepaald dat het binnen 
redelijke grenzen aan de OR is om te bepalen welke in-
formatie nodig is voor het geven van een zorgvuldig ad-
vies. Hierbij merkt de Ondernemingskamer op dat dit 
mee kan brengen dat de ondernemer in het kader van 
een adviesaanvraag meer of andere informatie moet 
verstrekken dan volgt uit het algemene informatierecht 
van de OR of de reguliere verstrekking van (bijvoorbeeld 
financiële) gegevens in de zin van artikel 31a WOR. 
In deze kwestie heeft de Ondernemingskamer bepaald 
dat de ondernemer te kort is geschoten in de verplich-
ting het voorgenomen besluit voldoende uit te werken 
en voldoende informatie aan de OR te verstrekken. Om 
deze redenen had de ondernemer niet in redelijkheid tot 

Onlangs heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat het binnen redelijke grenzen 

aan de ondernemingsraad (OR) is om te bepalen welke informatie hij nodig heeft om een verantwoord advies te 

kunnen geven. Dit is een bevestiging van eerdere uitspraken van de Ondernemingskamer. In de praktijk blijkt deze 

informatieplicht niet altijd te worden nageleefd door de ondernemer. Soms is de ondernemer hiervan zelfs niet op 

de hoogte. Hoe ver reikt deze, toch wel bijzondere, informatieplicht van de ondernemer aan de OR? 

Vergaande informatieplicht 
voor de ondernemer

Au t e u r: R e n a t e  D i j k s t r a p e r s o n e e l

Informatieplicht bij adviesrecht

In artikel 25 lid 3 WOR is opgenomen dat de ondernemer bij het vra-
gen van advies aan de OR een overzicht moet verstrekken van de be-
weegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het be-
sluit naar verwachting zal hebben voor de in de onderneming 
werkzame personen en de naar aanleiding daarvan voorgenomen 
maatregelen. Zo bezien is het vereist dat de ondernemer een goed 
onderbouwd voorgenomen besluit voorlegt aan de OR. Dit brengt 
mee dat de voorbereidingen van dit voorgenomen besluit vergevor-
derd moeten zijn. Alleen dan kan immers inzichtelijk zijn wat de te 
verwachten gevolgen van het voorgenomen besluit zijn.
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het besluit van het inkrimpen van het personeel mogen 
komen. De Ondernemingskamer verbiedt de ondernemer 
dan ook uitvoering te geven aan het besluit.    
Uit de uitspraak van de Ondernemingskamer kan worden 
afgeleid dat de OR een niet te onderschatten invloed 
heeft op de aard en hoeveelheid aan de OR te verstrek-
ken informatie in het kader van een adviesaanvraag. De 
OR mag in beginsel bepalen welke informatie hij nodig 
heeft voor het geven van een zorgvuldig advies. Op deze 
regel bestaat wel een uitzondering. Als een bestuurder 
uitgebreid heeft gemotiveerd dat het om gegevens en fei-
ten gaat die voor het geven van advies en het nemen van 
een besluit niet relevant zijn, dan hoeft de bestuurder 
deze informatie niet te verstrekken. Ook dit heeft de On-
dernemingskamer in eerdere uitspraken reeds bepaald. 
Het is in dat geval aan de bestuurder om aan te tonen en 
te bewijzen dat de door de OR gevraagde informatie niet 
relevant is voor het advies of het te nemen besluit. 

Het belang van de ondernemer
Deze vergaande informatieplicht kan door de onderne-
mer als een last worden ervaren. De ondernemer wil 
zijn ondernemingsvrijheid uiteraard niet kwijt of beper-
ken. Dit is begrijpelijk, maar het is ook in het belang 
van de ondernemer om zo snel mogelijk voldoende in-
formatie aan de OR te verschaffen. 
Een ondernemer met meer dan vijftig werknemers kan 
niet om de OR heen. Zeker niet in situaties waarin de 
OR een adviesrecht of instemmingsrecht heeft. De OR 
wordt immers op grond van de wet ingeschakeld om ad-
vies te geven of instemming te verlenen over een voorge-
nomen besluit van de ondernemer. Bij een dergelijk be-
sluit gaat het vaak om grote en belangrijke gevolgen 
voor de onderneming. Hierbij is het juist van belang dat 

aan de OR tijdig voldoende informatie wordt verstrekt. 
Wanneer de OR van mening is dat te weinig of onvolledi-
ge informatie is verstrekt, zal de OR immers negatief 
adviseren ten behoeve van het voorgenomen besluit, dan 
wel zich van advies onthouden. Hiermee loopt de onder-
nemer het risico geen draagvlak te krijgen in de onder-
neming voor het te nemen besluit. De onderneming, al-
thans de aldaar werkzame personen, zullen minder snel 
achter het besluit van de ondernemer staan als de OR 
niet of negatief heeft geadviseerd. Dit kan zelfs leiden 
tot een verstoring van de arbeidsverhoudingen binnen de 
organisatie. Daarnaast is de ondernemer gebaat bij een 
positief advies van de OR, omdat dan snel een besluit 
kan worden genomen en ook kan worden uitgevoerd. 
Indien de ondernemer tegen het advies van de OR in 
toch het voorgenomen besluit neemt, moet de onderne-
mer vier weken wachten totdat het besluit kan worden 
uitgevoerd. Gedurende deze vier weken kan de OR zich 
tot de Ondernemingskamer wenden en vorderen dat het 
besluit redelijkerwijs niet door de ondernemer mocht 
worden genomen en in ieder geval niet mag worden uit-
gevoerd. Dit procesrisico loopt de ondernemer als hij 
tegen het negatieve advies van de OR in vasthoudt aan 
het voorgenomen besluit. De ondernemer heeft dan ook 
belang bij een positief advies van de OR. Dit begint met 
een goede en volledige informatieverstrekking aan de 
OR. Dit bevordert een constructieve samenwerking in 
het belang van de onderneming, ook in de toekomst.

 GeHeImHOuDING

De bijzondere informatieplicht kan meebrengen dat de ondernemer 
verplicht is zeer vertrouwelijke informatie aan de OR te verstrekken, 
welke informatie hij normaal gesproken niet aan de OR zou hoeven 
verstrekken. In dat geval is het aan te raden om daarvoor speciale 
afspraken te maken en schriftelijk vast te leggen over de vertrouwe-
lijkheid en de geheimhouding van dergelijke informatie. 

tip

Conclusie 
Uit het voorgaande volgt dat de OR een algemeen infor-
matierecht heeft voor informatie die nodig is voor een be-
hoorlijke taakvervulling. Daarnaast bestaat voor de on-
dernemer in bepaalde wettelijk beschreven situaties een 
bijzondere informatieplicht jegens de OR, bijvoorbeeld bij 
het indienen van een adviesaanvraag. In beginsel is het 
dan aan de OR om te bepalen welke informatie hij nodig 
heeft om een zorgvuldig advies te kunnen geven. Ook de 
ondernemer heeft belang bij tijdige, snelle en volledige in-
formatieverstrekking aan de OR. Alleen dan zal de OR in 
staat zijn zo snel mogelijk een zorgvuldig en verantwoord 
advies te kunnen geven, wordt er draagvlak gecreëerd bij 
de werknemers en kan er een constructieve relatie en ge-
degen samenwerking met de OR tot stand komen. ■

mr. R.E.M. Dijkstra, De CLERCQ advocaten . notaris-
sen . belastingadviseurs, www.declercq.com

 FINANcIëLe GeGeVeNS

Ook het verstrekken van vergaande financiële 
gegevens kan onderdeel zijn van de bijzondere 
informatieplicht, mits deze gegevens nodig zijn 
om een zorgvuldig en verantwoord advies te 
kunnen geven. Het is voor een OR zaak om niet 
te schromen niet om de ondernemer te verzoe-
ken aanvullende informatie te verstrekken

tip

 exteRN ADVIeS

De OR kan extern advies inwinnen van een des-
kundige, wanneer hij zelf niet over voldoende 
kennis en vaardigheden beschikt om een be-
paald advies te kunnen geven. Dit is terug te 
vinden in artikel 16 WOR.

tip
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