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

Reiskostenvergoeding

Als de reiskosten de pan
uit rijzen
D
oordat een organisatie gaat verhuizen naar een andere stad,
zullen veel medewerkers langer moeten reizen om op hun
werk te komen. Daarom maken bestuurder en or afspraken
over een tijdelijke aanvullende reiskostenvergoeding voor alle medewerkers voor wie de afstand tussen wonen en werken zal toenemen.
Deze afspraak komt bovenop de afspraken over vergoeding van
woon-werkverkeer in de cao. De daadwerkelijke verhuizing vindt
echter pas enkele jaren later plaats en in die tussentijd wordt de cao
gewijzigd, inclusief de reiskostenregeling. De nieuwe regeling in de
cao vergoedt - in tegenstelling tot de oude cao - ook de kosten van
reisafstanden tot tien kilometer.

Daarom vindt de bestuurder dat de op basis van de nieuwe cao te
vergoeden reiskosten moeten worden verrekend met de tijdelijke
aanvullende vergoeding. De or is het daar niet mee eens en stelt dat
de cao-vergoeding los staat van de destijds gemaakte afspraken over
de aanvullende vergoeding. Het betrof immers een bóven-caovergoeding. Volgens de bestuurder zou deze interpretatie in de praktijk tot
een verdubbeling van de kosten van de aanvullende vergoeding leiden. Or en bestuurder komen er samen niet uit en leggen hun
geschil voor aan de bedrijfscommissie. De bedrijfscommissie slaagt

er echter niet in om een minnelijke schikking te bewerkstelligen.
Daarom gaat zij over tot het geven van een advies waarbij getoetst
wordt aan de redelijkheid en billijkheid.
De bedrijfscommissie wijst erop dat het in werking treden van de
nieuwe cao aanleiding had moeten zijn voor partijen om opnieuw
met elkaar in gesprek te gaan over de (omvang van de) aanvullende
reiskostenvergoeding. Dat is echter niet gebeurd. De bedrijfscommissie is van mening dat de uitleg van de or van de afspraken over
de aanvullende reiskostenvergoeding, met alle financiële consequenties, niet redelijk en billijk is. Deze uitleg gaat er aan voorbij dat de
afspraken juist werden gemaakt omdat een belangrijk deel van de
medewerkers die eerst geen reiskosten hoefden te maken door de
verhuizing, nu wel zouden worden geconfronteerd met reiskosten.
Reiskosten, die grotendeels onvergoed zouden zijn gebleven vanwege de toen geldende ondergrens van tien kilometer. Het standpunt
van de bestuurder dat deze medewerkers nu wel over de eerste tien
kilometer een vergoeding ontvangen en dat deze vergoeding daarom moet worden verrekend met de aanvullende vergoeding, acht de
commissie niet onredelijk en zij adviseert partijen deze uitleg van de
regeling te volgen.

Over de bedrijfscommissie
De bedrijfscommissie bemiddelt in geschillen tussen partijen (meestal de ondernemingsraad en de bestuurder). Voordelen van bemiddeling door de
bedrijfscommissie zijn dat deze gratis is en dat de procedure informeel, efficiënt en laagdrempelig is. Partijen kunnen in een vroegtijdig stadium om
bemiddeling vragen, zodat een geschil niet hoeft uit te groeien tot een groot conﬂict. Ook is een voordeel dat de bedrijfscommissie goed is ingevoerd
in het medezeggenschapsrecht en bekend is 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.
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.
De SER voert het secretariaat van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector.
Via de website kun je ook een vraag stellen of een bemiddelingsverzoek indienen via een contactformulier.
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