Bijlage 10. Reglement geschillen
Artikel 1 - Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.
Bureau: de Stichting Technisch Bureau Bouw & Infra, kantoorhoudende te Harderwijk
(Postbus 1128, 3840 BC Harderwijk).
2.
Cao-partijen: de werkgevers- en werknemersorganisaties die de cao hebben afgesloten.
3.
Commissie: de commissie naleving.
4.
De cao: de cao Bouw & Infra. Daaronder wordt mede verstaan de cao Onwerkbaar weer
Bouw & Infra en de cao BTER Bouw & Infra.
5.
Geschillen: geschillen tussen werkgever en werknemer over de toepassing van een of meer
bepalingen van de cao.
6.
Werkgever: de werkgever zoals bedoeld in de cao.
7.
Werknemer: de werknemer zoals bedoeld in de cao.
Artikel 2 - Mandaat
1.
Cao-partijen doen uitspraken over geschillen die hun oorsprong vinden in de cao.
2.
De commissie naleving is namens cao-partijen beslissingsbevoegd om uitspraken te doen.
Artikel 3 - Commissie naleving
1.
Het bureau legt geschillen - voorzien van een aanbeveling - voor aan de commissie
naleving.
2.
De commissie bestaat uit 3 vertegenwoordigers van werkgeverszijde en 3
vertegenwoordigers van werknemerszijde van cao-partijen.
3.
De werkgeversleden worden benoemd door Bouwend Nederland. Twee werknemersleden
worden benoemd door FNV en één werknemerslid wordt benoemd door CNV
Vakmensen.
4.
De commissie wordt ondersteund door een of meer medewerkers van het bureau.
5.
Het secretariaat wordt gevoerd door het bureau.
6.
Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid. Medewerkers van het bureau hebben
geen stemrecht.
7.
Voor het nemen van besluiten moeten ten minste één lid van werkgeverszijde en ten
minste één lid van werknemerszijde aanwezig zijn.
8.
Indien in een commissievergadering meer werkgeversleden aanwezig zijn dan
werknemersleden - of omgekeerd - dan brengen de leden van de groep met de meeste
aanwezigen samen evenveel stemmen uit als de andere groep leden.
9.
Indien de commissie niet tot besluitvorming komt nadat een geschil twee keer is
behandeld, wordt de zaak aan cao-partijen voorgelegd.
10. Bij de behandeling van een geschil kan de commissie besluiten zich door een deskundige
bij te laten staan. De commissie besluit wie als deskundige wordt gevraagd en conformeert
zich aan het oordeel van de deskundige.
Artikel 4 - Geheimhouding
Alle betrokkenen bij een geschil zijn gehouden geheimhouding te bewaren ten aanzien van al
datgene wat hen uit hoofde van hun betrokkenheid ter kennis komt.
Artikel 5 - Indienen van een verzoek
1.
Een verzoek om een uitspraak te doen in een geschil kan door iedere werknemer en
werkgever die door het geschil rechtstreeks in zijn belang is getroffen, worden ingediend.
2.
Een verzoek wordt schriftelijk ingediend bij het bureau onder vermelding van ‘Geschil’.
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3.

4.
5.

Het verzoek dient ten minste te vermelden:
a. naam en adres van de verzoeker;
b. ondertekening door de verzoeker;
c. naam en adres van degene op wie het verzoek betrekking heeft;
d. een nauwkeurige beschrijving van het geschil en de argumenten van verzoeker;
e. of om een bindend advies of niet-bindend advies wordt verzocht;
f. de dagtekening.
De verzoeker verschaft desgevraagd (aanvullende) gegevens en bescheiden die voor de
beoordeling van het verzoek nodig zijn en waarover hij of zij redelijkerwijs de beschikking
kan krijgen.
De verzoeker en degene op wie het verzoek betrekking heeft, kunnen zich door een
gemachtigde laten bijstaan of vertegenwoordigen. Van een gemachtigde kan een
schriftelijke machtiging worden verlangd, tenzij de gemachtigde advocaat of procureur is.

Artikel 6 - Buiten behandeling
Een verzoek wordt niet in behandeling genomen wanneer:
a.
reeds een gerechtelijke procedure is gestart, tenzij de commissie anders besluit;
b.
over het geschil reeds een gerechtelijke uitspraak is gedaan;
c.
het verzoek later dan zes maanden na de einddatum van het dienstverband wordt
ingediend;
d.
het geschil betrekking heeft op een periode langer dan vijf jaar voor het verzoek is
ingediend;
e.
nadat de verzoeker in de gelegenheid is gesteld om het verzoek aan te vullen, de verstrekte
gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het verzoek;
f.
de verzoeker en de partij waarop het verzoek betrekking heeft geen of onvoldoende
inspanning hebben verricht om eerst tot een oplossing te komen.
Artikel 7 - Behandeling van een verzoek
1.
De verzoeker ontvangt van het bureau bericht van het in behandeling nemen van het
verzoek.
2.
De partij waarop het verzoek betrekking heeft, wordt door het bureau schriftelijk in kennis
gesteld van de ontvangst van het verzoek en wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om
binnen drie weken na dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk te reageren.
3.
Een tweede ronde van hoor en wederhoor kan worden toegepast, waarbij termijnen van
twee weken worden gesteld.
4.
Beide partijen ontvangen een exemplaar van dit reglement.
Artikel 8 - Uitspraak
1.
Het bureau deelt de uitspraak schriftelijk mee aan beide partijen.
2.
De uitspraak van de commissie wordt gedaan in de vorm van een niet-bindend advies,
tenzij beide partijen hebben verzocht om een bindende uitspraak.
Artikel 9 - Kosten
1.
Aan het indienen van een verzoek en de behandeling ervan zijn voor de verzoeker en de
partij waarop het verzoek betrekking heeft geen kosten verbonden.
2.
De indiener van een verzoek en de partij waarop het verzoek betrekking heeft, dragen ieder
de eigen kosten en komen niet in aanmerking voor vergoeding daarvan jegens elkander, de
commissie, het bureau of cao-partijen.
Artikel 10 - Wijziging reglement
Cao-partijen zijn bevoegd dit reglement te wijzigen.
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Artikel 11 - Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen cao-partijen.
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