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Procedure begeleidingscommissie behorend bij de sociale regeling  

Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) 

Voor de controle op de juiste toepassing van de sociale regeling wordt een begeleidingscommissie 
ingesteld. 

Taken 

De begeleidingscommissie heeft tot taken: 

1. Het toetsen van de optimale uitvoering van de bepalingen in de sociale regeling;
2. Op verzoek van een werknemer binnen tien werkdagen een oordeel geven over de uitvoering van

de bepalingen uit de sociale regeling door de werkgever;
3. Op verzoek van de werkgever binnen tien werkdagen een oordeel geven over het handelen van

een werknemer bij de uitvoering van de bepalingen uit de sociale regeling;
4. Binnen tien werkdagen na melding van werkgever van de weigering bedoeld in artikel 13 van de

sociale regeling een uitspraak te doen over de vraag of de aangeboden functie en/of het
aangeboden werk passend is;

5. Binnen tien werkdagen na melding van een dispuut door werkgever een uitspraak te doen over de
vraag of een functie (en dus niet een bepaald persoon) al dan niet uitwisselbaar is met een
andere functie;

6. Op verzoek van werkgever of werknemer binnen tien werkdagen een oordeel te geven over de
vraag of een boventallige werknemer plaatsbaar is op een vacante functie zoals bedoeld in artikel
5.

De behandeling van een verzoek door de begeleidingscommissie heeft een opschortende werking. 

De begeleidingscommissie vervult haar taken gedurende de looptijd van de sociale regeling. 

Samenstelling 

De begeleidingscommissie bestaat uit 3 leden, waarvan 1 lid wordt aangewezen door de vakbonden FNV 
en CNV, 1 lid door de directie en 1 (onafhankelijk) lid door de vakbonden en directie gezamenlijk. De 3 
leden benoemen uit hun midden een voorzitter. Lid van de commissie kunnen zijn degenen die op de dag 
van hun benoeming een vast dienstverband hebben en/of minimaal 1 jaar in dienst zijn van FF. 

In geval van zaken die ter behandeling aan de begeleidingscommissie worden voorgelegd en die 
belangen zouden kunnen verstrengelen, kan een extern adviseur worden ingeschakeld voor de 
behandeling van die specifieke taak. Deze externe adviseur vervangt dan 1 van de leden. 

Naast de vaste leden van de commissie zal in onderling overleg een secretaris worden aangesteld. Deze 
maakt geen onderdeel uit van de begeleidingscommissie. 

Procedure 

Zowel de werknemer als de werkgever dienen bij indiening van het verzoek alle relevante informatie te 
verstrekken zodat de begeleidingscommissie zich op basis van die informatie een gedegen oordeel kan 
vormen over de onder punt 1 tot en met 6 genoemde kwesties. 
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Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden op het volgende postadres: 

VERTROUWELIJK 

Begeieidingsconnnnissie Farm Frites 

t.a.v.de heer A.J.M. van Schalk

Molendijk 108 

3227 CD OUDENHOORN 

In de gevallen genoemd onder punt 1 tot en met 6 brengt de begeleidingscommissie een bindend advies 
uit aan de werkgever. De werknemer ontvangt een kopie van dit advies. De werkgever maakt de op het 
advies gebaseerde beslissing schriftelijk bekend aan de werknemer. Hiervan ontvangt de 
begeleidingscommissie een kopie. In de uitzonderlijke situatie dat het niet mogelijk is binnen de gestelde 
termijn uitspraak te doen, zal de begeleidingscommissie de betrokkenen hiervan met redenen omkleed 
schriftelijk op de hoogte brengen. 

De begeleidingscommissie is bevoegd - indien en voor zover dit in redelijkheid voor een goede uitvoering 
van haar taken noodzakelijk is - werknemers, leidinggevenden en directies te horen. Zowel de 
werknemers als de werkgever zullen op zodanige wijze informatie verstrekken dat de 
begeleidingscommissie zich een oordeel kan vormen over de onder punten 1 tot en met 6 genoemde 
kwesties. 

De begeleidingscommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen van binnen of buiten de 
onderneming. De in de Wet op de Ondernemingsraden vastgelegde bepalingen terzake van het betrekken 
van bedoelde deskundigen zal te dezen van overeenkomstige toepassing zijn. 

Het indienen en de daarop volgende behandeling van een verzoek door de begeleidingscommissie heeft 
een opschortende werking op de uitvoering van de bepalingen in de sociale regeling. Dat wil zeggen dat 
alle daarin van toepassing zijnde stappen tijdelijk stopgezet worden en gemaakt zullen worden conform de 
uiteindelijke beslissing van de werkgever, welke gebaseerd is op het advies van de 
begeleidingscommissie. In ieder geval zal de termijn van max. 6 maanden waarin een werknemer in de 
mobiliteitspool geplaatst wordt, niet overschreden worden als gevolg van de behandeling van het verzoek 
door de begeleidingscommissie. 

De secretaris is belast met het bijeenroepen van de begeleidingscommissie, met het beheren van de 
inkomende en uitgaande stukken en met de algemene berichtgevingen over de begeleidingscommissie 
aan de betrokkenen. Ten behoeve van de leden van de begeleidingscommissie maakt de secretaris een 
verslag van elke bijeenkomst. 

De voorzitter is namens de begeleidingscommissie verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de 
beroepen die op de begeleidingscommissie worden gedaan en voor de rapportage aan de CEO van FF. 

Geheimhouding 

De leden van de begeleidingscommissie zijn tot geheimhouding verplicht. Deze geheimhoudingsplicht 
blijft van toepassing, ook al maken zij geen deel meer uit van de begeleidingscommissie. 

Kosten van de begeleidingscommissie 

Alle kosten van de begeleidingscommissie zijn voor rekening van FF. 

Beroepsmogelijlcheden van de begeleidingscommissie 

Indien de begeleidingscommissie in haar taak belemmerd wordt, zal zij een beroep kunnen doen op de 
CEO van FF. 
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