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Fusies & overnames -trends

Fusies & overnames

1. Fusies & overnames 

2. Motieven

3. Fasen in het traject & rol van de OR

4. Adviesrecht & rol van de OR

5. Personele consequenties

6. Reorganisaties

Fusie Overname

Gelijkwaardigheid De een neemt de ander over

1. Fusies & overnames

a. Aandelenoverdracht (verkoop);

b. Activa / passiva – transactie;

c. Juridische fusie / splitsing;

d. Aanbesteding / tender;

e. Samenwerking. 

• Fusie of overname ?

Verschillende vormen 

1. Fusies en overnames

- Economisch eigendom

- & Juridisch eigendom (zeggenschap) gaan over

2  Vormen:

• Openbaar bod - vriendelijk

- vijandig

• Veilingverkoopprocedure - longlist  /  - shortlist

- voorovereenkomst LOI

a. Aandelenoverdracht

1. Fusies en overnames

• Bepaalde activiteiten worden verkocht;

• Uitgebreide overeenkomst (welke activiteiten/welke activa/ welke 
personeelsleden?)

• Personele consequenties!

b. Activa – passiva transactie
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1. Fusies en overnames

• 2 Partijen samen in een juridische eenheid

• Juridische fusie tot 1 rechtspersoon

• Rechten gaan één op één over

• Nieuwe werkgever voor medewerkers.

c. Juridische fusie / splitsing

1. Fusies en overnames

- Inschrijven op concessie

- Bindend bod

Outsourcing: uitbesteden van werkzaamheden. 

Personele consequenties! Wet overgang van onderneming (OVO)!

d. Aanbesteding / tender / outsourcing

1. Fusies en overnames

- Eerste stap naar …… ?

- Samenwerkingsovereenkomst

- Welke gevolgen ?

e. Samenwerking

2. Fusies en overnames

a) Behoefte/probleem/knelpunt?

b) Verkoop? Samenwerking? 

c) Innovatie? Anticiperen? Op welke ontwikkelingen? Waarom 
schaalvergroting? Waarom in deze vorm? 

• Inhuur extern deskundige door bestuurder om opties en alternatieven 
te onderzoeken

Motieven

Praktijkvraag

De bestuurder schakelt een externe deskundige in om te onderzoeken
of de onderneming in het kader van een gewenste schaalvergroting het
beste een duurzame samenwerking aan kan gaan of juist op acquisitie
moet gaan .

Welke rechten heeft de OR?

A. Adviesrecht
B. Passief informatierecht
C. Actief informatierecht
D. De rapportage van de deskundige hoeft alleen naar de OR als

deze van belang is in een eventueel adviestraject

2. Fusies en overnames

a) Synergievoordelen

b) Schaalvergroting

c) Concurrentiepositie versterken

d) Onderhandelingspositie verbeteren

e) Spreiding van risico’s 

f) Besparing op overhead

g) Schaalvoordeel bij inkoop en toeleveranciers

h) Aantrekkelijke werkgever

i) ……

Optimaal of maximaal?

OR: Waarom draagt fusie/overname bij aan succes onderneming? 

Argumenten voor fusies/overnames
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Fusies en overnames

• Fase 1: Aanleiding en motieven

• Fase 2: Vooronderzoek

• Fase 3: Intentieverklaring/Letter of intent (LOI)

• Fase 4: Onderzoek/Due dilligence

• Fase 5: Overeenkomst/Closing

• Fase 6: Implementatie

Rol OR: Overlegrecht/Informatierecht!

17-3-2022

3. Fasen en rol van de OR

Fusies en overnames

Businessplan:

• Bepalen van criteria en belangen

• Bepalen transactiescope

• Plan van aanpak stakeholders: RvB, RvT, OR, medewerkers, verkrijger etc.

• Long-short list potentiële partners

• Opstellen marketing materiaal (bij verkoop)

• Informele toetsing van de markt

• Evt. reorganisatie (vooraf) 

Rol OR: 

Concrete stappen? In verkoop zetten / reorganisatie => 25 WOR!

Vooraf aan te kondigen in de overlegvergadering ex art. 24 WOR!

Beoordelingscriteria formuleren

Overleg met de vakbonden? Check of SER-fusiegedragsregels van toepassing 
zijn!

Fase 2: Vooronderzoek

Fusies en overnames

• Gesprekken met geïnteresseerde partijen  (short-list)

• Ontvangen en evalueren indicatieve biedingen

• Opstellen voorovereenkomst (intentieverklaring / LOI / SLA)

• Voorbereiden dataroom – Due Diligence

• Melding bij de bonden (SER-fusiegedragsregels)

Rol OR:

inzage krijgen in de voorovereenkomst (LOI) om risico’s en 
aansprakelijkheden te kunnen beoordelen

Adviesrecht LOI

Fase 3: Intentieverklaring / Letter of intent

Fusies en overnames

• Toegang tot dataroom en faciliteren boekenonderzoek en Q&A:

➢ Juridisch (werknemers/arbeidsvoorwaarden/ ziekte etc., vastgoed, 
vergunningen, etc.)

➢ Financiële analyse

➢ ICT

• Aanscherpen voorwaarden voor deal nav uitkomsten DD

• Managementpresentaties en gesprekken voor potentiële partij

• Opstellen van een concept koopovereenkomst 

• Aanstellen deskundige

Rol OR

OR gaat niet over de hoogte van de koopsom maar wel over de voorwaarden 
van de deal

Fase 4: Onderzoek

Fusies en overnames

• Onderhandelingen

• Afronden juridische documentatie: SLA (Service Level Agreement), 

SPA (Share Purchase Agreement)

• Closing

Rol OR

Advies OR moet van wezenlijke invloed zijn.

- protocol, intentieovereenkomst & opschortende voorwaarde?

- Geen “ja, mits …. “

Nieuwe medezeggenschapsstructuur – convenant

Fase 5: Overeenkomst/Closing

Fusies en overnames

Vervolgstappen na het nemen van het fusie- of overnamebesluit:

• Benoeming directie 

• Integratie van afdelingen, nieuwe organisatiestructuur (reorganisatie?)

• Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;

• Integratie/harmonisatie personeelsbeleid

• Verhuizing

• Vorming van nieuwe medezeggenschapsstructuur!

Rol OR:

Regelmatig evalueren met bestuurder; 

afstemmen met achterban; 

nieuwe adviestrajecten?

Fase 6: Implementatie
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Fusies en overnames

Art. 25 lid 1 sub a en b WOR:

Een voorgenomen besluit tot 

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 aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke 
wijziging in of het verbreken van een 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.

Aandachtspunten OR adviesaanvraag:

1. Wat is het voorgenomen besluit?

2. Waarom wordt het besluit genomen?

3. Wat zijn de gevolgen?

4. Hoe worden die ondervangen?

4. Adviesrecht & rol van de OR

Fusies en overnames

• Bepaal de momenten waarop invloed kan worden uitgeoefend =>
Besluitvormingsmomenten!

• Bepaal de eigen rol van de OR;

➢ Concerns: 

Breng in kaart welke partijen bij de besluitvorming betrokken zijn; 
Moedermaatschappij? Toerekening – Medeondernemerschap? 

➢ Welke taken /bevoegdheden /verantwoordelijkheden hebben deze 
partijen?

➢ Wat wil de OR bereiken?

➢ Stel prioriteitenlijstje op!

➢ Zorg voor draagvlak bij de achterban.

TIPS:

• Bepaal de doelen/prioriteiten / toetsingscriteria van de OR;

• Bepaal de strategie van de OR;

• Denk aan de continuïteit van de medezeggenschapsstructuur

4. Rol van de OR; Beïnvloedingsmogelijkheden

Fusies en overnames

Externe deskundigen;

- adviesrecht en afspraken over betrokkenheid OR

2 belangrijke stappen in besluitvorming:

1. Een kandidaat-koper of partner kiezen;

➢ OR advies over die keuze;

➢ Advies moet tijdig zijn, nog van wezenlijke invloed

2. Intentieverklaring/voorwaardelijke overeenkomst;

➢ Advies OR vóór ondertekening!

➢ Vooraf betrokkenheid OR afspreken! Art. 24 lid 1 WOR

❖ Informatievoorziening aan de OR; (vb. concept koopovereenkomst)

❖ Gesprek met koper/fusiepartner

4. Rol van de OR: Stappen in de besluitvorming

Fusies en overnames

Spoorboekje voor de OR nav rechtspraak:

• Procesafspraken maken met bestuurder:

➢ Adviesaanvraag deskundigen – OR aangehaakt?

➢ Art. 24 lid 1 WOR – info/procesafspraken? – OR tijdig aangehaakt?

➢ Informatieverschaffing en Overlegmomenten – volledig?

➢ Adviesaanvraag ex art. 25 WOR – tijdig?

• Uitgangspunten OR formuleren

• Deskundigheid inschakelen door OR (adviseurs)

• Overleg en afspraken maken met mogelijke overnemer(s)

• Advies opstellen (25 WOR)

• Vervolg na (negatief) advies – Evaluatie / OK-procedure

4. Aandachtspunten rol OR: 

Maak procesafspraken!

5. Personele consequenties
Waar moet de OR op letten?

• Nieuwe werkgever? 

- aandelentransactie: nee

- activa transactie: ja! => Wet OVO 

• Toekomstige arbeidsvoorwaarden

- effecten op korte termijn/lange termijn

- harmonisatie?

• Behoud werkgelegenheid?

- in adviesaanvraag “synergievoordelen”?

- sociaal plan vóór overname

• Afspraken maken/Rol vakbonden

- SER-fusiegedragscode, terugkoppeling vakbonden vóór advies OR

• Medezeggenschap – activatransactie? Afspraken: Continuïteit borgen!

6. Reorganisaties
Na fusies en overnames

• Reorganisaties

• Nieuwe systemen

• Nieuwe huisvesting

• Samengevoegde culturen
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6. Reorganisaties

Adviesrecht OR

Artikel 25 lid 1 WOR:

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 verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;

n. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een
deskundige buiten de onderneming betreffende een van de
hiervoor bedoelde aangelegenheden.

Kern: art. 25 lid 2 WOR Tijdigheid!

Let op: Belang artikel 24 WOR overlegvergadering!

Adviestraject bij herstructurering en reorganisaties

6. Reorganisaties -Het reorganisatieplan

• Analyse: Beschrijving en toelichting op huidige situatie

• Diagnose: Marktsituatie en marktpositie, overzicht financiële positie, inzicht in de
organisatieonderdelen, toelichting op de noodzaak tot reorganisatie, visie op de
toekomst

• Plan van aanpak: Overzicht noodzakelijke kostenbesparende maatregelen, analyse
van alternatieven, implementatiestrategie:

▪ Uiteenzetting financiële / organisatorische / personele gevolgen & ondervanging

▪ Tijdpad / communicatieplan

Aandachtspunten OR - adviesaanvraag volledig?:

1) Wat is het voorgenomen besluit?

2) Waarom? (alternatieven?)

3) Gevolgen?

4) Hoe ondervangen personele gevolgen?

Business case/adviesaanvraag

Praktijkvraag

Er is sprake van een reorganisatie met gedwongen ontslagen.

Welke bewering(en) zijn waar?

A. De bestuurder moet een sociaal plan afsluiten.
B. De bestuurder sluit het sociaal plan af met de bonden en de OR

speelt daarbij geen rol.
C. De OR heeft een adviesrecht ten aanzien van het sociaal plan.
D. De OR heeft een instemmingsrecht ten aanzien van het sociaal plan.

Vragen?
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