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.

Artikel 24 en 25

Aanwezigheid commissaris
in de overlegvergadering
E
en bestuurder van een besloten vennootschap is van plan om
een reorganisatie door te voeren en legt dit ter advisering voor
aan de or. De or meent dat hij het recht heeft om de raad van
commissarissen (rvc) uit te nodigen voor een overlegvergadering
waarin dit onderwerp wordt besproken, omdat het volgens de or
een adviesaanvraag is conform artikel 25 van de WOR. De bestuurder is het daar niet mee eens. Or en bestuurder wenden zich gezamenlijk tot de bedrijfscommissie met een bemiddelingsverzoek.

In het onderhavige geval betreft het een onderneming met een eenhoofdige raad van bestuur (rvb) en een rvc. De rvc ziet toe op het
functioneren van de rvb en kan deze adviseren. Volgens de bestuurder komt de or niet het recht toe om de rvc uit te nodigen omdat de
bestuurder de ondernemer vertegenwoordigt en hij de gesprekspartner is van de or.
Partijen delen mee dat zij de situatie niet als een geschil, maar als
een verschil van interpretatie ervaren en dat hun voorkeur uitgaat
naar een schriftelijk advies. Bij wijze van uitzondering besluit de
bedrijfscommissie het verzoek schriftelijk af te doen.

Geconstateerd wordt dat partijen niet betwisten dat het een voorgenomen besluit betreft in de zin van artikel 25, lid 1 WOR. Volgens
de wet hebben leden van de rvc een verschijnplicht. Een of meer leden moeten aanwezig zijn bij een overlegvergadering waarin overleg
wordt gepleegd over een dergelijk besluit. Dat is geregeld in de artikelen 24, lid 2 in samenhang met artikel 25, lid 4 WOR. De bedrijfscommissie stelt de or daarom in het gelijk.
Voor een or kan het van groot belang zijn dat (leden van) de rvc bij
een overlegvergadering aanwezig zijn. Dat geldt zeker bij een overlegvergadering waar een adviesaanvraag wordt besproken. Er is dan
een rechtstreeks contact mogelijk met deze personen over het voorstel van de bestuurder. De commissarissen kunnen dan zelf zonder
omwegen een verklaring en een toelichting over het hoe en waarom
krijgen en de mening van de or horen.

NB: De SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap heeft een
handreiking uitgebracht over het belang van goed contact tussen or
en (leden van) raden van commissarissen (rvc) en raden van toezicht
en wederzijds vertrouwen binnen de driehoek rvc-or-rvb:
Vestigen en verstevigen van de relatie tussen rvc en or

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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