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DE BEDRIJFSCOMMISSIE ONTVANGT EEN VERZOEK OM
BEMIDDELING VAN DE OR VAN EEN BEDRIJF IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE. DE OR MEENT DAT HEM ADVIESRECHT
TOEKOMT IN EEN BEPAALDE KWESTIE, MAAR DE BESTUURDER DENKT DAAR ANDERS OVER. PARTIJEN WORDEN UITGENODIGD VOOR EEN BEMIDDELINGSZITTING BEGIN
DECEMBER.

N

a enige tijd bereikt de bedrijfscommissie het bericht

Uit de bedrijfscommissie
Deze rubriek behandelt 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.
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,
efficiÎ nt 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 confl ict. De bedrijfscommissie is goed ingevoerd in
het medezeggenschapsrecht en is bekend met de sectoren
waarvoor zij is ingesteld. Bovendien lenen veel confl icten 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.

dat de bestuurder op de geplande datum helaas niet
bij de zitting aanwezig kan zijn. Omdat er bij afwezig-

heid van een der partijen geen sprake kan zijn van bemiddeling, wordt de zitting in overleg met de or als indiener van het
bemiddelingsverzoek uitgesteld en ontvangen partijen een
nieuwe uitnodiging voor de behandeling van hun zaak in een

Bekijk het korte fi lmpje 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..

bemiddelingszitting, twee weken later.

Herkansing
Opnieuw wordt de bedrijfscommissie echter meegedeeld dat
het de wederpartij niet schikt om op de geplande datum deel
te nemen aan de zitting. Dat is jammer van al het werk dat
achter de schermen door het secretariaat van de bedrijfscommissie is verricht, maar het is niet anders. De leden van de geschillencommissie worden geÔn formeerd dat ook deze ver-

Derde poging

zette bemiddelingszitting wordt geannuleerd. Zij worden,

Nou, nee. Maar dit keer niet omdat de datum niet in de agen-

inmiddels voor de derde keer, gevraagd naar hun beschik-

da van de bestuurder past. De reden van het annuleren van de

baarheid op een aantal mogelijke nieuwe data waarop de zit-

zitting en het intrekken door de or van zijn verzoek om be-

ting in beginsel kan worden ingeroosterd. Vanwege de feest-

middeling is, dat de bestuurder vanwege een ondertussen ge-

dagen en de jaarwisseling schuift een en ander wel aanzienlijk

wijzigde situatie in de onderneming nu wel een adviesaan-

op, maar gelukkig betreft het geen spoedeisend geschil. Uit-

vraag bij de or heeft neergelegd. En daarmee is de

eindelijk wordt er een datum en tijdstip gevonden waarop de

oorspronkelijke reden voor de or om de bedrijfscommissie in

speciaal voor deze zaak samengestelde commissie de bemid-

te schakelen achterhaald en kan bemiddeling in deze kwestie

delingszitting kan houden. Beide partijen worden hier weer

niets meer toevoegen. Geen zitting dus en geen feitelijke be-

keurig netjes voor uitgenodigd waarbij de grote vraag natuur-

middeling, maar toch een goede afl oop. De tijd heelt wellicht

lijk is: komt het dit keer wel tot een zitting?

niet alle, maar toch zeker enkele wonden, zo blijkt.
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