OR-Nieuws EXTRA

Beste collega’s,

Zoals jullie in het OR nieuws hebben kunnen lezen is er een bezwaar ingediend tegen
de verkiezingsprocedure van de OR verkiezingen van maart 2009. Het bezwaarschrift
kwam van Robert Walsmits een kandidaat voor de ondernemingsraad 2009. Het
bezwaar is door de verkiezingscommissie na overleg met de nieuwe OR ongegrond
verklaard. Robert was het daar niet mee eens en heeft beroep ingesteld bij de
Bedrijfscommissie voor de Overheid.
Dit alles heeft er toe geleid dat Paul Wissmann, Lucien Baert en Robert Walsmits op
vrijdag 3 juli bij een hoorzitting van de Bedrijfscommissie bij het CAOP zijn geweest.
Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat het Reglement van de
ondernemingsraad op een aantal punten (t.a.v. blanco stemmen,personen dan wel
lijstenstelsel en onjuiste verwijzingen tussen artikelen) niet volledig duidelijk is,
waardoor een verschillende interpretatie mogelijk is. De OR is Robert erkentelijk voor
het benoemen van deze punten.
De ondernemingsraad zal de komende tijd het reglement op die punten aanpassen en
zorgen dat bij volgende verkiezingen verschillende interpretatie niet meer mogelijk is.
Naar aanleiding van de conclusies die zijn getrokken tijdens de hoorzitting van de
Bedrijfscommissie is Robert tot de conclusie gekomen dat zijn bezwaren niet zo
zwaarwegend zijn dat een verdere procedure noodzakelijk is. Robert heeft het volle
vertrouwen in deze OR. Verder is de afspraak met Robert, omdat hij het van groot
belang acht de bedrijfsbelangen te behartigen, hem op te nemen in de
medezeggenschap van de OR commissie. Hij heeft zich hiervoor dan ook aangemeld.
Ten slotte heeft het bezwaar van Robert aangetoond dat ook ten aanzien van de
communicatie, zowel voorafgaand als tijdens de verkiezingen verbeteringen mogelijk
zijn. Dit betreft zowel de informatie naar de kiezers in de organisatie, als naar de
(aspirant) kandidaten. Dit zal de zittende ondernemingsraad meenemen bij de evaluatie
van de verkiezingen. We zullen daaruit onze lessen trekken voor volgende verkiezingen.
Wij hopen dat we jullie hiermee voldoende geïnformeerd hebben.
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