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Aanhangsel 1 bij het Personeelsreglement
Bemiddelingsprocedure

Artikel 1
Onderwerp
In toepassing van artikel 39 van het Personeelsreglement van het secretariaat van de
Centrale Commissie, wordt een bemiddelingsprocedure ingesteld met een bemiddelaar en
plaatsvervangend bemiddelaar. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de bemiddelaar
en mutatis mutandis op zijn plaatsvervanger.

Artikel 2
Benoeming
1.
De bemiddelaar wordt benoemd voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van een
verlenging van het mandaat door de president van het administratief tribunaal van de Raad van
Europa ("TACE").
2.
De bemiddelaar wordt buiten de CCR aangewezen. Voormalige personeelsleden,
personeelsleden die nog in dienst van de CCR zijn, voormalige of actuele leden van nationale
delegaties komen niet als bemiddelaar in aanmerking, tenzij de persoon in kwestie deze activiteit
meer dan vijf jaar geleden beëindigd heeft.
3.
De bemiddelaar dient volledig onafhankelijk te zijn en in een van de lidstaten van de CCR over
de vereiste competenties te beschikken voor de uitoefening van zijn jurisdictionele functies,
bemiddeling of voor de bijlegging van het geschil. Hij dient met name te beschikken over erkende
kennis van zaken op het gebied van het arbeidsrecht en/of administratief recht, bij voorkeur binnen
een internationale context en voor zover mogelijk, twee van de werktalen van de CCR beheersen.
4.
In geval van ontslag of overlijden van de bemiddelaar, wordt hij vervangen volgens de in het
eerste lid beschreven procedure voor de duur van het nog te vervullen mandaat.

Artikel 3
Bevoegdheid
De bemiddelaar is bevoegd kennis te nemen van elk verzoek om bemiddeling dat
overeenkomstig artikel 39 van het Personeelsreglement wordt ingediend.

Artikel 4
Deontologie
1.
De bemiddelaar oefent zijn functies geheel onafhankelijk uit. Hij is niet aan instructies
gebonden en bekleedt gedurende de uitoefening van zijn mandaat geen functies die onverenigbaar
zijn met de vereiste onafhankelijkheid, onpartijdigheid en beschikbaarheid uit hoofde van zijn
mandaat.
2.
De gerechtelijke deontologische code die geldt voor leden van het Administratief tribunaal
voor geschillen van de Verenigde Naties en van het Tribunaal van hoger beroep van de Verenigde
Naties, resolutie A/RES/66/106 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 9
december 2011, is mutatis mutandis van toepassing op de bemiddelaar, tenzij het onderhavige statuut
uitdrukkelijk anders vermeldt.
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Artikel 5
Secretariaat
1.
De secretaris-generaal en de bemiddelaar benoemen na overleg met het personeelscomité in
gezamenlijk overleg een secretaris van de bemiddelaar, alsmede een plaatsvervangend secretaris,
die beiden bij de CCR in dienst kunnen zijn.
2.
De secretaris en zijn plaatsvervanger verrichten hun taken uitsluitend onder de
verantwoordelijkheid van de bemiddelaar.

Artikel 6
Aanhangigmaking
1.
Verzoeken om bemiddeling moeten binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf de
ontvangst van de beslissing waarin het interne bezwaarschrift wordt verworpen, bij het secretariaat
van de bemiddelaar worden ingediend. Indien over het interne bezwaarschrift geen beslissing werd
genomen, gaat de termijn voor het indienen van het verzoek in op de dag van de impliciete verwerping
overeenkomstig artikel 38 van het Personeelsreglement.
2.
Voor verzoeken die worden ingediend door voormalige werknemers, belanghebbenden van
medewerkers en voormalig medewerkers, geldt een termijn voor het indienen van het verzoek om
bemiddeling van negentig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de beslissing over de afwijzing
van het bezwaarschrift. Indien over het interne bezwaarschrift geen beslissing werd genomen, gaat de
termijn voor het indienen van het verzoek in op de dag van de impliciete verwerping overeenkomstig
artikel 38 van het Personeelsreglement.
3.
De bemiddelaar wijst de zaak, rekening houdend met de talenkennis van de partijen en
eventuele belangenconflicten, ofwel aan zichzelf toe of aan zijn plaatsvervanger.

Artikel 7
Wraking
De president van het TACE doet een uitspraak over de onbevoegdheid van de bemiddelaar
op verzoek van een van beide partijen, op het moment dat het verzoek om bemiddeling is ingediend,
of later, binnen een termijn van dertig dagen na de indiening van een dergelijk verzoek. In dit geval
stelt het secretariaat van de bemiddelaar de bemiddelaar en de tegenpartij daarvan op te hoogte en
legt het secretariaat dit verzoek binnen twee weken na ontvangst voor aan de president van het
TACE. Na het verzoek onderzocht te hebben, neemt de president van het TACE een met redenen
omkleed besluit, dat binnen dertig dagen na de ontvangst van het verzoek door de griffier van dit
tribunaal aan beide partijen wordt meegedeeld.

Artikel 8
Bemiddelingsprocedure
1.
Beide partijen kunnen zich, indien zij dit wensen, laten bijstaan door een persoon naar vrije
keuze.
2.
Het verzoek om bemiddeling dient een uiteenzetting van de feiten te bevatten, alsook de
vorderingen en argumenten van verzoeker en daarbij, voor zover van toepassing, eveneens te
vermelden door welke derde de verzoeker zich wenst te laten vertegenwoordigen. Dit verzoek dient te
worden geadresseerd aan het secretariaat van de bemiddelaar, die het verzoek aan de bemiddelaar
en tegenpartij doet toekomen.
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3.
Indien niet nader bepaald in het onderhavige statuut, beslist de bemiddelaar over de te volgen
procedure, waarover hij de partijen binnen een redelijke termijn informeert. Hij dient ervoor te zorgen
dat beide partijen hun standpunten in het kader van een procedure op tegenspraak op voet van
gelijkheid naar voren kunnen brengen. De bemiddelaar kan de partijen daartoe uitnodigen en met
beiden gezamenlijk of afzonderlijk spreken. Hij kan tevens getuigen horen waarvan hij de verklaring
nuttig acht. Indien hij dit nodig acht, kan hij eveneens, op grond van een met redenen omkleed besluit,
een nader onderzoek door één of meer externe, door hem te benoemen deskundigen, in opdracht
geven.
4.
De partijen verplichten zich ertoe met de bemiddelaar samen te werken wanneer hij om
overlegging van documenten of andere bewijsmiddelen verzoekt die hij nodig acht voor het
onderzoeken van het verzoek waarmee hij belast is.
5.
De door een partij aan de bemiddelaar verstrekte inlichtingen worden tevens aan de andere
partij verstrekt, behalve wanneer een partij informatie verstrekt onder de uitdrukkelijke en
gerechtvaardigde voorwaarde dat deze vertrouwelijk dient te blijven. De bemiddelaar beoordeelt of het
vertrouwelijke karakter gerechtvaardigd is.
6.
De gesprekken die de bemiddelaar met de partijen, getuigen en eventuele interveniënten
voert, zijn vertrouwelijk.
7.
De bemiddelaar en de twee partijen streven ernaar de ontmoetingen, gesprekken en een
beslechting van het geschil tot stand te brengen binnen een termijn van negentig dagen te rekenen
vanaf de ontvangst van het verzoek om bemiddeling. Deze termijn kan met instemming van beide
partijen worden verlengd.
8.
De bemiddelaar stelt een akkoord tussen partijen voor. Als de partijen hiermee instemmen, is
het akkoord voor beide partijen bindend en is daarmee het geschil beslecht. De bemiddelaar legt een
termijn voor de tenuitvoerbrenging vast. Vindt de uitvoering niet plaats, kan verzoeker zijn zaak
rechtstreeks aanhangig maken bij het TACE.
9.
Indien de bemiddelaar vaststelt dat er tussen partijen geen overeenstemming kan worden
bereikt, stelt hij een verslag op waarin hij de gevolgde procedure, de feiten, de vorderingen en
argumenten van beide partijen, zijn beoordeling in rechte en ex aequo et bono van de zaak, alsook
zijn met redenen omklede aanbeveling weergeeft.
10.
De bemiddelaar dient zijn verslag uiterlijk honderdtwintig dagen na ontvangst van het verzoek
om bemiddeling van de verzoeker in, tenzij anders met partijen overeengekomen is. In dat geval geeft
de bemiddelaar te kennen binnen welke termijn hij zijn verslag zal indienen.

Artikel 9
Interveniëren door derde partijen
1.
Iedere persoon die het recht heeft een verzoek om bemiddeling in te dienen, kan in een
aanhangig gemaakte zaak interveniëren door erop te wijzen dat zijn of haar rechten door de eventuele
beslissing van de bemiddelaar zouden kunnen worden geraakt. De bemiddelaar doet een uitspraak
over de ontvankelijkheid van het verzoek, besluit over de te volgen procedure en houdt bij zijn voorstel
om tot vergelijk te komen, rekening met de rechten van de verzoekster.
2.
Indien mocht blijken dat, wanneer aan de vorderingen van verzoeker bij de beslechting zou
worden voldaan, de rechten van derden zouden worden geschaad, dient deze derde over het
bemiddelingsverzoek te worden geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de procedure,
overeenkomstig door de bemiddelaar vast te leggen modaliteiten.
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Artikel 10
Toepasselijk recht
In zijn streven een schikking in der minne te vinden en een oplossing voor het geschil voor te
stellen, dient de bemiddelaar de statutaire en reglementaire bepalingen van de CCR, voor zover
toepasselijk, in acht te nemen. De rechten en fundamentele vrijheden zoals deze zijn vastgelegd in
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en
het Europees Sociaal handvest, alsook de algemene rechtsbeginselen, met name die van de
internationale administratieve rechtbanken, vormen eveneens een integraal bestanddeel van het
toepasselijk recht. De bemiddelaar kan eveneens een oplossing ex aequo et bono voorstellen.

Artikel 11
Beslissingen
Het verslag en de beslissingen van de bemiddelaar worden met redenen omkleed en
schriftelijk ingediend. Een authentiek afschrift zal in de archieven van de CCR worden bewaard. In het
geval van een beroep overeenkomstig artikel 40 van het Personeelsreglement, kunnen deze
documenten, voor zover nodig, worden voorgelegd aan het TACE.

Artikel 12
Financiering van de bemiddelingsprocedure
1.
De kosten van de bemiddelingsprocedure gaan ten laste van de CCR, op basis van
redelijkheid en na overlegging van stukken ter rechtvaardiging.
2.
De bemiddelaar ontvangt van de CCR een vergoeding ad litem, die van te voren bij besluit
van de Centrale Commissie op voorstel van de secretaris-generaal en na goedkeuring door het
Comité voor de Begrotingen, is vastgesteld.
3.
De secretaris-generaal treft alle overige administratieve maatregelen die nodig zijn voor een
goede afwikkeling van de bemiddeling in materieel opzicht, zoals bijvoorbeeld het ter beschikking
stellen van tolken en vertalers.

