BIJLAGE IV
REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE
Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie

ARTIKEL 1
DEFINITIES
CAO:
Beroepscommissie:
Werkgeversvereniging:
Vakbonden:
Eisende partij:
Verwerende partij:
Werkgever:
Werknemer:

CAO voor de Zoetwarenindustrie;
Beroepscommissie Zoetwarenindustrie;
werkgeversvereniging zoals genoemd in de aanhef van de CAO;
de vakbonden zoals genoemd in de aanhef van de CAO;
de partij die een geschil aanhangig maakt;
de partij tegen wie het geschil aanhangig wordt gemaakt;
de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming, zoals gedefinieerd in de
CAO, drijft;
een ieder (m/v) in dienst van de werkgever van wie het functieniveau wordt of
behoort te worden bepaald conform de functiegroepindeling van de CAO.

ARTIKEL 2
ALGEMEEN
Op grond van artikel 53 van de CAO is de Beroepscommissie ingesteld. De Beroepscommissie heeft
taken en bevoegdheden ter bevordering van een eenvormige uitleg en toepassing van de bepalingen van
de CAO en het oplossen van geschillen over uitleg of toepassing van de CAO, alsmede voor het verlenen
van dispensaties van bepalingen van deze overeenkomst.

ARTIKEL 3
BEVOEGDHEID
De Beroepscommissie heeft de taak en de bevoegdheid tot:
a
het beslissen in een geschil tussen een werkgever en een werknemer betreffende de indeling van
de functie van een werknemer in een bepaalde functiegroep. De beslissing van de Commissie is
alleen bindend indien beide partijen hebben verklaard akkoord te gaan met een bindend advies;
b

het bemiddelen c.q. het op verzoek beslissen bij wijze van bindend of niet bindend advies in een
geschil tussen een werkgever en een werknemer over de uitleg of toepassing van één of meer
bepalingen in de CAO. Een beslissing van de Commissie is alleen bindend indien beide partijen
hebben verklaard akkoord te gaan met een bindend advies;

c

op verzoek van de werkgever het verlenen van dispensaties van de bepalingen van deze CAO;

d

het beoordelen van verzoeken van ondernemingen over het toepassen van andere bronnen en
doelen dan genoemd in de CAO a la Carte (artikel 18 lid 2 sub e);

e

gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan het Georganiseerd Overleg voor de
Zoetwarenindustrie naar aanleiding van haar bevindingen onder voornoemde punten a t/m d.

ARTIKEL 4
SAMENSTELLING
1
De Beroepscommissie bestaat uit 6 leden en 6 plaatsvervangende leden. De
werkgeversvereniging benoemt 3 leden en 3 plaatsvervangende leden (de werkgeversdelegatie).

De vakbonden gezamenlijk
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De leden en plaatsvervangende leden der Commissie hebben zitting voor een periode van drie
jaar en zijn direct herbenoembaar.

3

Het lidmaatschap van de Commissie eindigt door aftreden, overlijden of bij verklaring van de
benoemde organisatie.

4

In vacatures wordt voorzien door de desbetreffende organisaties binnen één maand nadat zij zijn
ontstaan.

5

De Commissie benoemt bij meerderheid van stemmen uit haar midden een werkgeversvoorzitter
en een werknemersvoorzitter. In de even kalenderjaren zit de werkgeversvoorzitter de
vergadering(en) voor, in de oneven kalenderjaren de werknemersvoorzitter.

ARTIKEL 5
SECRETARIAAT
1

Het secretariaat van de Commissie wordt vervuld door de secretaris van het Georganiseerd
Overleg voor de Zoetwarenindustrie. Het secretariaat is gevestigd ten kantore van de Vereniging
voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, Postbus 161, 2280 AD Rijswijk, telefoon 070 35 54 700.

2

Het secretariaat draagt zorg voor de schriftelijke behandeling van de binnengekomen zaken en
voor het archief.

3

Het secretariaat toetst of de verstrekte gegevens en bescheiden voldoende zijn voor de
beoordeling van een geschil. Indien deze onvoldoende blijken wordt de eisende partij in de
gelegenheid gesteld om gegevens en bescheiden aan te vullen binnen 2 weken na mededeling
hiervan door het secretariaat.

4

Op grond van de verstrekte gegevens en bescheiden beoordeelt het secretariaat of het geschil
onder de competentie van de Beroepscommissie valt.

ARTIKEL 6
BERAADSLAGING EN STEMMING
1

De Commissie is slechts bevoegd te vergaderen en te besluiten, indien ten minste 4 leden
respectievelijk plaatsvervangende leden aanwezig zijn.

2

Bij ongelijkheid in de aanwezigheid van de leden van de beide delegaties brengt elk van de leden
zoveel stemmen uit als van de andere delegatie leden aanwezig zijn.

3

De Commissie neemt zijn besluiten bij gewone meerderheid van stemmen en geeft zijn adviezen
schriftelijk en met redenen omkleed. Blanco stemmen worden niet geacht te zijn uitgebracht.

4

Bij staking van stemmen wordt, met inachtneming van de hierna gestelde termijnen, de beslissing
aangehouden tot de volgende vergadering. Indien bij de volgende beraadslaging de stemmen
wederom staken, wordt aan partijen bij de CAO gevraagd gezamenlijk een uitspraak te doen.

5

Een lid van de commissie dat rechtstreeks bij een geschil is betrokken neemt niet aan de
behandeling hiervan deel. In zijn plaats treedt één der plaatsvervangende leden op.

ARTIKEL 7
BEHANDELING GESCHIL TUSSEN EEN WERKGEVER EN EEN WERKNEMER BETREFFENDE
DE INDELING VAN DE FUNCTIE VAN DE WERKNEMER IN EEN BEPAALDE
FUNCTIEGROEP RESPECTIEVELIJK EXTERNE BEROEPSPROCEDURE
FUNCTIEWAARDERING
1

Een geschil tussen een werkgever en een werknemer betreffende de indeling van de functie van
een werknemer in een bepaalde functiegroep wordt door één van de partijen in het geschil
schriftelijk bij het secretariaat van de Commissie aanhangig gemaakt.

2

Dit schrijven dient te zijn voorzien van een toelichting, waarin o.a. vermeld wordt: naam en adres
van de partijen, feiten en omstandigheden die tot het geschil aanleiding hebben gegeven,
conclusie die daaruit naar de mening van klager getrokken moet worden.

3

Het secretariaat stelt terstond de verwerende partij op de hoogte van het geschil door toezending
van een afschrift van het schrijven van de eisende partij.

4

De wederpartij is bevoegd binnen 14 dagen na verzending door het secretariaat van het in het
voorgaande lid bedoelde schrijven, schriftelijk van zijn zienswijze kennis te geven, daarbij
aangevende de gronden waarop het gevraagde advies wordt betwist en een verklaring dat zij
akkoord gaan met een bindend advies indien hierom is gevraagd. De beslissing van de
Commissie is alleen bindend, indien beide partijen hebben verklaard akkoord te gaan met een
bindend advies.

5

Het secretariaat zendt terstond een afschrift van het in het voorgaande lid bedoelde verweerschrift
aan de partij die het geschil aanhangig heeft gemaakt.

6

Ter behandeling van geschillen genoemd in dit artikel stelt de Commissie een subcommissie van
deskundigen in op het gebied van het gehanteerde systeem van functieclassificatie.
Deze subcommissie zal in gelijke mate worden samengesteld uit leden en plaatsvervangende
leden namens de werkgeversvereniging en namens de vakbonden.
De subcommissie stelt zelf richtlijnen vast volgens welke het geschil zal worden behandeld.
De subcommissie zal een bindend advies uitbrengen aan de Commissie.
De subcommissie kan aan zijn bindend advies geen verdere terugwerkende kracht verbinden dan
tot 6 maanden voorafgaande aan de datum waarop het geschil - bij voorkeur schriftelijk - bij de
werkgever aanhangig werd gemaakt.
Het bindend advies wordt schriftelijk ter kennis van partijen in het geschil gebracht, ondertekend
door de voorzitter en de secretaris. In het bindend advies wordt de datum vermeld waarop het
besluit in werking treedt. Het bindend advies kan tevens een regeling bevatten betreffende de
kosten van behandeling van het geschil.
Een lid van de genoemde Subcommissie dat rechtstreeks bij het geschil is betrokken neemt niet
aan de behandeling hiervan deel. In zijn plaats treedt dan één der plaatsvervangende leden op.

a
b
c
d

e

f

7

De deskundige(n) zijn bevoegd een onderzoek op de werkplek van de betrokken werknemer in te
stellen.

8

De Commissie is bevoegd afwijkingen toe te staan van de in dit artikel genoemde termijnen.

ARTIKEL 8
BESLUIT INZAKE GESCHIL TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER BETREFFENDE
DE INDELING VAN DE FUNCTIE VAN EEN WERKNEMER IN EEN BEPAALDE
FUNCTIEGROEP. BESLUIT EXTERNE BEROEPSPROCEDURE FUNCTIEWAARDERING
1

De Commissie kan bij het nemen van haar beslissing alleen afwijken van het advies van de in
artikel 7 genoemde deskundigen op grond van zwaarwichtige, met argumenten omklede,
redenen.

2 De Commissie kan aan haar advies geen verdere terugwerkende kracht verbinden
dan tot 6 maanden, voorafgaande aan de datum waarop het geschil aantoonbaar,
bij voorkeur schriftelijk, bij de werkgever aanhangig werd gemaakt.
3 Het advies wordt schriftelijk ter kennis van partijen in het geschil gebracht, ondertekend
door beide voorzitters en de secretaris. Een afschrift van dit advies
wordt toegezonden aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie.
4 In het advies wordt de datum vermeld waarop het besluit van de Commissie in
werking treedt.

ARTIKEL 9
BEHANDELING GESCHIL TUSSEN EEN WERKGEVER EN EEN WERKNEMER
OVER DE UITLEG OF TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN IN DEZE CAO
1

Een geschil tussen een werkgever en werknemer over de uitleg of toepassing van één of
meerdere bepalingen van de CAO wordt door één van de partijen schriftelijk bij het secretariaat
van de Commissie aanhangig gemaakt.

2

Dit schrijven dient te zijn voorzien van een behoorlijke toelichting, waarin vermeld naam en adres
van de verwerende partij, feiten en omstandigheden die tot het geschil aanleiding hebben
gegeven en de conclusie die daaruit naar de mening van de klager getrokken moet worden.

3

Het secretariaat stelt terstond de verwerende partij in kennis van het geschil door toezending van
een afschrift van het schrijven van de eisende partij. De verwerende partij is bevoegd binnen 14
dagen na toezending schriftelijk een verweerschrift bij het secretariaat in te dienen, tezamen met
een verklaring dat zij akkoord gaan met een bindend advies indien hierom is gevraagd. De
beslissing van de Commissie is alleen bindend, indien beide partijen hebben verklaard akkoord te
gaan met een bindend advies.

4

Het secretariaat zendt terstond een afschrift van het verweerschrift aan de eisende partij.

5

Zowel aan de eisende partij als aan de verwerende partij zendt het secretariaat een mededeling,
dat de gedingstukken aan de commissieleden zijn overlegd.

6

De Commissie vangt binnen 1 maand na ontvangst van het verweerschrift aan met de
behandeling van het geschil. De behandeling wordt binnen 3 maanden na aanvang afgerond.

7

De Commissie bepaalt de wijze van behandeling. Zij is onder meer bevoegd partijen in het geschil
op te roepen voor mondeling overleg en deskundigen in te schakelen.

ARTIKEL 10
BESLUIT INZAKE GESCHIL TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER OVER DE
UITLEG OF TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN IN DEZE CAO
1

Het advies wordt schriftelijk medegedeeld aan beide partijen, ondertekend door beide voorzitters
en de secretaris. Een afschrift van het advies wordt toegezonden aan de leden en
plaatsvervangende leden van de Commissie. De beslissing van de Commissie is alleen bindend,
indien beide partijen hebben verklaard akkoord te gaan met een bindend advies.

2

De Commissie kan aan haar advies geen verdere terugwerkende kracht verbinden, dan tot 6
maanden voorafgaande aan de datum waarop het geschil aanhangig werd gemaakt.

3

Indien het besluit van de Commissie niet leidt tot een voor beide partijen in het geschil
aanvaardbare oplossing, hebben partijen de bevoegdheid het geschil aan de burgerlijke rechter
voor te leggen.

ARTIKEL 11
BEHANDELING VERZOEK VAN DE WERKGEVER VOOR HET VERLENEN VAN
DISPENSATIES VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE CAO
1

Een verzoek voor het verlenen van dispensatie van de bepalingen van de CAO dient door de
werkgever schriftelijk te worden ingediend, voorzien van de benodigde informatie en toelichting.
Op het verzoek beslist de Commissie binnen 3 maanden na indiening.

2

Indien de Commissie een in lid 1 genoemd verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst, geschiedt deze
afwijzing met redenen omkleed.

ARTIKEL 12
SCHRIFTELIJKE BEHANDELING
De Commissie is bevoegd de opgedragen taken schriftelijk te behandelen. Dit reglement is dan van
overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 13
WIJZIGING REGLEMENT
Dit reglement kan door partijen betrokken bij de CAO worden gewijzigd.

