VERGOEDING
KOSTEN
RAADPLEGEN
DESKUNDIGE
Goede communicatie
voorkomt gedoe

EEN PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING (PVT) HEEFT EEN
EXTERNE DESKUNDIGE INGESCHAKELD, MAAR DE BESTUURDER WEIGERT DE KOSTEN ERVAN TE VERGOEDEN.
HET WAS DE BESTUURDER NIET DUIDELIJK DAT HET OM
JURIDISCHE BIJSTAND GING. HIJ MEENDE DAT HET OM HET

Uit de bedrijfscommissie
Deze rubriek behandelt een in het oog springend
geschil dat ter bemiddeling is voorgelegd aan een
van de bedrijfscommissies. In de overige maanden
bespreekt de SER vragen over medezeggenschap in
de dagelijkse praktijk.

Over de bedrijfscommissie
De bedrijfscommissie beantwoordt via zijn vraagbaak algemene
vragen over medezeggenschap. Daarnaast bemiddelt de
bedrijfscommissie in geschillen tussen partijen (meestal de
ondernemingsraad en de bestuurder). Voordelen van bemiddeling
door de bedrijfscommissie zijn dat de procedure informeel,
efficiënt en laagdrempelig is. Bovendien is de procedure voor
partijen kosteloos. Partijen kunnen al in een vroegtijdig stadium
om bemiddeling vragen, zodat een geschil niet hoeft uit te groeien
tot een groot conﬂict. De bedrijfscommissie is goed ingevoerd in
het medezeggenschapsrecht en is bekend met de sectoren
waarvoor zij is ingesteld. Bovendien lenen veel conﬂicten tussen
partijen zich beter voor bemiddeling dan voor een juridische
procedure. De bedrijfscommissie kijkt ook naar de achtergronden
van het geschil en probeert een toekomstgerichte en duurzame
oplossing te bieden. Daarbij heeft de bedrijfscommissie meer
mogelijkheden voor creatieve oplossingen op maat dan de
rechter. Mocht het geschil door bemiddeling niet kunnen worden
opgelost, dan geeft de bedrijfscommissie een schriftelijk advies.
De stap naar de rechter staat dan nog altijd open.

RAADPLEGEN VAN EEN PENSIOENDESKUNDIGE GING IN
PLAATS VAN EEN ADVOCAAT EN VOELT ZICH DAARDOOR
OP HET VERKEERDE BEEN GEZET. ZE KOMEN ER SAMEN
NIET UIT EN DAAROM VRAAGT DE PVT DE BEDRIJFSCOMMISSIE OM TE BEMIDDELEN.

Bekijk het korte ﬁlmpje op www.bedrijfscommissie.nl dat in
twee minuten laat zien wat de bedrijfscommissie kan
betekenen in geval van een geschil over medezeggenschap en
hoe dat in zijn werk gaat. Via de website kun je ook eenvoudig
een vraag over medezeggenschap stellen of een
bemiddelingsverzoek indienen..

T

er zitting wordt duidelijk dat de openstaande rekening
van de advocaat een bedrag betreft van € 4.500. Partijen lijken elkaar enorm te wantrouwen, waardoor het

lastig blijkt om met en tussen partijen een constructief gesprek over de kwestie te voeren. Toch resulteert de bemidde-

toegestaan om dit jaar ook naast of buiten dit budget een ex-

ling door de bedrijfscommissie uiteindelijk in een afspraak

terne deskundige te raadplegen en daarvoor kosten te maken.

tussen partijen. Deze bestaat eruit dat de bestuurder de helft

Dit in goed overleg met de bestuurder en onder gerechtvaar-

van de openstaande nota voor zijn rekening neemt. Ook kent

digde omstandigheden.

de bestuurder de pvt met ingang van het lopende jaar structureel een jaarlijks budget toe van € 2.500. De andere helft

Het ontstane geschil is volgens de commissie mede het ge-

van de openstaande nota zal uit dat budget van de pvt moe-

volg van een zeer gebrekkige, en nagenoeg uitsluitend schrif-

ten worden voldaan.

telijke, communicatie tussen partijen. De commissie ziet een
gebrek aan vertrouwen over en weer en heeft de indruk dat

Al constateert de bedrijfscommissie dat partijen middels deze

de voorgelegde kwestie niet het feitelijke probleem is, maar

procedure uiteindelijk tot onderlinge overeenstemming zijn

een symptoom van deze slechte samenwerking. Daarom be-

gekomen over de voorgelegde kwestie, toch geeft zij partijen

nadrukt de bedrijfscommissie dat partijen er verstandig aan

nog het volgende mee. Ook al is het budget voor het lopende

doen om zich de komende tijd gezamenlijk te richten op het

jaar opgebruikt, dit kan niet betekenen dat het de pvt niet is

verbeteren van hun samenwerking.
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