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Onderwerp:

bemiddeling door de Bedrijfscommissie

Geachte ondernemingsraad,
Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere
Publiekrechtelijke Lichamen (hierna de Kamer) van 12 juli j.l. bericht de Kamer u als volgt.
De Kamer heeft met partijen vastgesteld dat het reglement van de ondernemingsraad van de
gemeente Tiel is gewijzigd nadat de verkiezingsprocedure was gestart. Het nieuwe reglement kon
reeds hierom niet gelden als uitgangspunt voor de verkiezingen van de ondernemingsraad van de
gemeente Tiel.
Voorts heeft de Kamer met partijen vastgesteld dat het oude reglement onvoldoende houvast biedt
om op basis van de uitgebrachte stemmen te komen tot een zetelverdeling. In dit kader wijst de
Kamer onder meer op het feit dat in artikel 2, onder 3, van het oude reglement wordt gesproken
over een zetelgarantie voor iedere onderdeelcommissie. Aangezien bij de verkiezingen is uitgegaan
van het nieuwe reglement, is in het geheel geen rekening gehouden met dit vereiste. De Kamer heeft
op grond van het vorenstaande met partijen vastgesteld dat geen reglement aanwezig is op basis
waarvan kan worden gekomen tot een juiste zetelverdeling. De Kamer is met partijen dan ook tot
het oordeel gekomen dat de uitslag van de huidige ondernemingsraad niet rechtsgeldig is.
Tijdens genoemde bijeenkomst heeft de Kamer, nadat zij de standpunten van partijen heeft gehoord,
het volgende voorstel aan partijen voorgelegd.
De Kamer stelt voor dat, gezien het belang van de aanwezigheid van een vorm van
medezeggenschap binnen de gemeente Tiel, de huidige ondernemingsraad demissionair zijn
werkzaamheden voortzet. Dit betekent dat de ondernemingsraad alleen urgente zaken zal
behandelen en de onderwerpen die niet noodzakelijkerwijs direct hoeven worden behandeld laat
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liggen ter behandeling door de nieuw te verkiezen ondernemingsraad. Indien de ondernemingsraad
zich gesteld ziet voor een urgente zaak die ingrijpende gevolgen heeft voor de in de onderneming
werkzame personen, vergewist hij zich in het bijzonder van de opvattingen van de achterban
alvorens zijn advies aan de ondernemer uit te brengen of zijn instemming aan een voorstel al dan
niet te verlenen.
Voorts zal de ondernemer van de gemeente Tiel, geconstateerd hebbende dat de oude
ondernemingsraad niet langer het mandaat van de kiezer bezit en de nieuwe ondernemingsraad niet
rechtsgeldig tot stand is gekomen, toepassing geven aan artikel 48, eerste en tweede lid, van de
WOR en gehoord de vereniging of verenigingen van werknemers zoals bedoeld in genoemd artikel,
een voorlopig reglement vaststellen. Hierbij is de ondernemer vrij in zijn keuze voor het personendan wel lijstenstelsel. Indien de ondernemer dit wenselijk acht kan hij, alvorens het voorlopig
reglement vast te stellen, ook de niet-verenigde werknemers horen over het voorlopig reglement.
Het voorlopig reglement dient in ieder geval eenduidig te zijn over het te hanteren kiesstelsel bij
ondernemingsraadsverkiezingen. Nadat de ondernemer het voorlopig reglement heeft vastgesteld
dienen conform de in de WOR en het voorlopig reglement vastgelegde regels nieuwe verkiezingen
voor de ondernemingsraad te worden georganiseerd.
De alsdan verkozen ondernemingsraad zal vervolgens een definitief reglement vaststellen.
De Kamer en belanghebbende onderschrijven voorts het standpunt van de ondernemingsraad dat het
van het grootste belang is dat de medezeggenschap binnen de gemeente Tiel niet tot stilstand komt.
In dit kader ziet de Kamer dan ook aanleiding op te merken dat het wenselijk is dat de ondernemer
terstond aanvangt met het opstellen van een voorlopig reglement zodat op zo kort mogelijke
termijn, met in acht neming van de in de WOR en het voorlopig reglement genoemde termijnen,
nieuwe verkiezingen voor de ondernemingsraad van de gemeente Tiel kunnen worden
georganiseerd. De Kamer gaat er daarnaast van uit dat gedurende de periode dat de huidige
ondernemingsraad functioneert deze op de gebruikelijke en voorgeschreven wijze zijn taken kan
uitoefenen als ware hij rechtsgeldig tot stand gekomen.
Door de voorzitter hiernaar gevraagd hebben partijen ter zitting aangegeven het door de Kamer
voorgestelde bemiddelingsvoorstel te accepteren en hiernaar te handelen. De Kamer heeft
vervolgens vastgesteld dat sprake is van een geslaagde bemiddeling.

Den Haag, d.d.14 juli 2005
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