
Afwijken van mediation-
afspraken mag soms

Gelijk en ongelijk

Het principe
Werkgevers en werknemers met een ver-
troebelde relatie kiezen de laatste jaren, 
al dan niet aangespoord door bijvoorbeeld 
rechters, nogal eens voor een mediation-
traject. Onder leiding van een deskundige 
mediator trachten partijen dan tot werkbare 
afspraken te komen en een einde te maken 
aan de tussen hen bestaande geschillen.
De centrale vraag is wanneer een werkge-
ver, in afwijking van na mediation gemaakte 
afspraken, mag terugvallen op zijn wettelij-
ke bevoegdheden, indien na verloop van tijd 
blijkt dat de overeengekomen werkwijze 
hapert. En hoe moet worden uitgelegd dat 
dan wederom mediation wordt aangegaan, 
zoals vastgelegd in de mediationreglemen-
ten en vaststellingsovereenkomsten rond 
mediation? 

Het geschil
De werkgever en de zieke werknemer in kwestie hebben al 
meer dan tien jaar geschillen over de werkhervatting van 
werknemer. Na vele conflicten, disciplinaire maatregelen en 
juridische procedures gaan zij een mediationtraject in dat 
eindigt met afspraken, vastgelegd in een vaststellingsover-
eenkomst. Hierin staat onder meer dat een ad-hoccommis-
sie, met inachtneming van een zekere tijdslimiet, uitspraken 
moet gaan doen over de werkhervatting en dat bij geschil-
len over de uitvoering van de regeling wederom mediation 
plaatsvindt.
Vervolgens blijkt dat deze commissie door vacatures en nieu-
we problemen na een jaar nog geen uitspraak heeft gedaan. 
Dan valt de werkgever terug op zijn wettelijke bevoegd-
heden en roept de werknemer op voor een geneeskundig 
onderzoek. De werknemer is het hiermee niet eens en spant 
een kort geding aan om hernieuwde mediation af te dwin-
gen en de werkgever te laten verbieden van zijn wettelijke 
bevoegdheden gebruik te maken. 

De uitspraak
De kortgedingrechter overweegt allereerst dat de aanhou-
dend stroeve gang van zaken niet in overwegende mate aan 
een van de partijen is te wijten. Verder stelt de rechter vast 
dat de termijnen voor het onderzoek van de ad-hoccommis-
sie reeds lang zijn verstreken. Om deze reden acht de rechter 
het niet onbegrijpelijk dat de werkgever van de afspraken 
afstand doet en terugvalt op wettelijke bevoegdheden. Er 
is door alle perikelen en het defungeren van de commissie 
een zodanige wijziging van omstandigheden opgetreden dat 
van de werkgever namelijk niet behoeft te worden verlangd 
onverkort uitvoering te blijven geven aan de in de vaststel-
lingsovereenkomst neergelegde afspraken. De werkgever 
mag andere wegen bewandelen om tot duidelijkheid over de 
werkhervatting te komen en kan niet meer het gebruik van 
zijn wettelijke bevoegdheden worden ontzegd. De vordering 
van de werkgever wordt afgewezen.

Vincent Kellenaar
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