
Reglement Vaste Commissie 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

Artikel 1 

In de cao Tentoonstellingsbedrijven is op grond van artikel 29 van die cao de Vaste Commissie 

ingesteld met taken en bevoegdheden op het gebied van: 

- Het oplossen van interpretatieverschillen omtrent de cao tussen een werkgever en een 

werknemer of werknemersvertegenwoordiging. 

- Het beoordelen van beroepen tegen een functie-indeling. 

- Het oordelen over verzoeken om dispensatie van de cao of bepalingen van de cao. 

- Indien zulks nodig is, in de vorm van algemene voorschriften of bindende besluiten uitleg te 

geven aan de bepalingen van de cao. 

- Aan partijen bij deze cao voorstellen te doen in alle gevallen, waarin de cao niet voorziet. 

- De onderwerpen te behartigen, welke door contractspartijen aan haar worden gedelegeerd. 

- Uit haar midden een of meer subcommissies in te stellen, waaraan zij onder door haar te 

bepalen voorwaarden een of meer aan haar toekomende taken kan overdragen. 

- Voorts alles te verrichten dat haar bij de cao wordt opgedragen. 

SAMENSTELLING 

Artikel 2 

1. De Vaste Commissie bestaat uit drie leden. Hiervan worden aangewezen: 

a. één lid en een plaatsvervangend lid door de werkgeversorganisatie partij bij deze cao; 

b. één lid en een plaatsvervangend lid door de werknemersorganisaties partij bij deze cao; 

c. één onafhankelijke voorzitter door de werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties 

partij bij deze cao. 

2. Het secretariaat berust bij de werkgeversorganisatie; hiertoe worden voorzieningen 

getroffen. 

3. Het lidmaatschap resp. plaatsvervangend lidmaatschap van de Vaste Commissie eindigt: 

a. door intrekking van de aanwijzing door de organisatie die het betrokken lid resp. 

plaatsvervangend lid heeft aangewezen; 

b. door bedanken; 

c. door overlijden. 

 

VERGADERING VASTE COMMISSIE 

Artikel 3 

1. De Vaste Commissie vergadert wanneer één of meer leden van deze commissie dit 

wenselijk, dan wel noodzakelijk achten. 

2. Het secretariaat bepaalt datum en tijdstip van de vergadering. 

3. In de oproep dient een door het secretariaat opgestelde agenda met onder andere een 

opgave van de te behandelen zaken te worden vermeld.  



 

VEREISTE QUORUM 

Artikel 4 

De Vaste Commissie is alleen bevoegd tot het voeren van beraadslagingen en het nemen van 

besluiten, indien alle leden of hun plaatsvervangende leden ter vergadering aanwezig zijn. 

 

UITNODIGINGEN VOOR DE VERGADERING 

Artikel 5 

Een lid dat verhinderd is aan de uitnodiging gehoor te geven, dient de secretaris onverwijld van 

zijn verhindering in kennis te stellen en draagt zelf zorg voor vervanging door een 

plaatsvervangend lid van de organisatie waardoor hij zelf is aangewezen. 

 

BEHANDELING GESCHILLEN / BEVOEGDHEID 

Artikel 6 

De Vaste Commissie is gerechtigd, ambtshalve over haar bevoegdheid te oordelen. Indien de 

Vaste Commissie zich onbevoegd verklaart van het geschil kennis te nemen, of als de Vaste 

Commissie niet tot een unaniem besluit kan komen, staat het partijen in het geding vrij het 

geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. 

 

DISPENSATIE VAN DE CAO OF AFWIJKING VAN DE CAO-BEPALINGEN 

Artikel 7 

1. Verzoeken tot dispensatie van de cao of om vergunning tot afwijking van de bepalingen van 

deze cao moeten schriftelijk bij het secretariaat van de commissie worden ingediend en 

worden voorzien van een toelichting aangevende de omstandigheden die aanleiding zijn 

voor het verzoek.  

Indien mogelijk dient een verzoek vergezeld te gaan van een advies van de 

ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. 

2. Wanneer de commissie aanleiding vindt een zodanig verzoek geheel of gedeeltelijk af te 

wijzen, dient deze afwijzing met redenen omkleed te geschieden. 

3. Terzake de procedure die bij een verzoek tot dispensatie van de cao (bepalingen) gelden 

dezelfde bepalingen als voor het aanhangig maken van een geschil (artikelen 8 tot en met 

28). 

AANHANGIG MAKEN VAN GESCHILLEN 

Artikel 8 

1. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn wanneer een van de partijen in het geding dat 

aanwezig acht. 

2. Geschillen worden aanhangig gemaakt door een schriftelijk verzoek bij het secretariaat van 

de Vaste Commissie in te dienen om over het geschil een uitspraak te doen. Dit schrijven 

dient te zijn voorzien van een behoorlijke toelichting waarin is vermeld de naam en het 

adres van de wederpartij, de feiten en omstandigheden die tot het geschil aanleiding 

hebben gegeven, de conclusies die daaruit naar de mening van de klager getrokken moeten 

worden en het advies dat op grond daarvan van de commissie wordt gevraagd. 

3. Geschillen moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 jaar na hun ontstaan bij de 

Vaste Commissie aanhangig zijn gemaakt. 



WRAKING 

Artikel 9 

1. Een lid of een fungerend plaatsvervangend lid van de Vaste Commissie kan worden 

gewraakt indien gerechtvaardigde twijfel bestaat over zijn onpartijdigheid. 

2. De wrakende partij brengt de wraking, onder opgave van redenen, uiterlijk bij het begin van 

de (mondelinge) behandeling van de zaak ter kennis van de Vaste Commissie. De Vaste 

Commissie beslist onverwijld over de vraag of zij de wraking gegrond acht. 

3. Een gegronde reden tot wraking is per definitie aanwezig indien een lid van de commissie 

rechtstreeks bij het geschil betrokken is. 

WIJZE VAN BEHANDELEN 

Artikel 10 

1. Wanneer een geschil aanhangig wordt gemaakt, stelt het secretariaat terstond de 

wederpartij op de hoogte van het geschil, door toezending van een afschrift van het 

schrijven van de klagende partij. 

2. De wederpartij is bevoegd binnen 14 dagen na verzending door het secretariaat van het in 

het voorgaande lid bedoelde schrijven, schriftelijk van zijn of haar zienswijze kennis te 

geven, daarbij aangevende de gronden waarop het gevraagde advies wordt betwist. 

3. Het secretariaat zendt terstond een afschrift van het in het voorgaande lid bedoelde 

verweerschrift aan de partij die het geschil aanhangig heeft gemaakt. 

4. Partijen in het geschil zijn bevoegd na de wisseling van de in het voorgaande artikel 

bedoelde stukken nogmaals met inachtneming van de termijn van 14 dagen hun zienswijze 

aan het secretariaat kenbaar te maken, waarna de schriftelijke uiteenzetting van het 

wederzijdse standpunt wordt gesloten. 

5. Na van sluiting van de schriftelijke uiteenzetting van het wederzijdse standpunt neemt de 

commissie het geschil in behandeling, met dien verstande dat elk van de geschil hebbende 

partijen het recht heeft om binnen 7 dagen na de beëindiging van de uitwisseling van de 

schriftelijke stukken aan de commissie schriftelijk mede te delen, dat hij of zij prijs stelt op 

een nadere mondelinge toelichting van het ingenomen standpunt. In dat geval kan de 

commissie plaats, datum en uur voor de mondelinge behandeling vaststellen. Het 

secretariaat geeft daarvan kennis aan beide partijen alsmede aan de leden van de 

commissie. 

6. Elk van de partijen in het geschil is bevoegd een of meer getuigen en/of deskundigen bij de 

mondelinge behandeling van het geschil mee te brengen, opdat deze(n) door de commissie 

worden gehoord. 

7. De naam, woonplaats en functie van de mee te brengen getuigen of deskundigen dienen 

tenminste 7 dagen tevoren aan het secretariaat te worden bericht. 

8. De commissie is bevoegd, alvorens een advies te geven, nadere inlichtingen in te winnen 

van zowel partijen als derden. Zij is bevoegd partijen, getuigen en deskundigen ter nadere 

toelichting op te roepen om in haar vergadering te verschijnen. Een dergelijke oproep dient 

te geschieden met inachtneming van een termijn van een week. 

9. De commissie is bevoegd afwijkingen toe te staan van de in de bovengenoemde termijnen. 

10. De Vaste Commissie is vrij in de wijze van behandeling van het geschil mits zij de 

bepalingen van dit reglement in acht neemt. 

 



GETUIGEN EN DESKUNDIGEN 

Artikel 11 

De Vaste Commissie kan een partij in het geding toestaan om getuigen of deskundigen voor te 

brengen. De Vaste Commissie is ook ambtshalve bevoegd getuigen of deskundigen op te 

roepen. 

 

BEWIJSSTUKKEN 

Artikel 12 

De Vaste Commissie is in iedere stand van het geschil bevoegd, de overlegging van 

bewijsstukken te vragen. 

 

REGELS VOOR BEWIJSLEVERING 

Artikel 13 

De Vaste Commissie is vrij ten aanzien van de toepassing van de regelen van het bewijsrecht 

en de waardering van het bewijs. 

 

VERSTEK EN VERZUIM 

Artikel 14 

1. Blijft een verzoeker in het geschil in gebreke zijn verzoek naar behoren te motiveren, 

ondanks het feit dat hij daartoe behoorlijk in de gelegenheid is gesteld en zonder dat hij 

daartoe gegronde redenen heeft aangevoerd, kan de Vaste Commissie de in het verzoek 

verwoorde klachtbehandeling van het geschil, kennelijk ongegrond verklaren. 

2. Blijft een verweerder in gebreke verweer te voeren ondanks het feit dat hij daartoe 

behoorlijk in de gelegenheid is gesteld en zonder dat hij daartoe een gegronde reden heeft 

aangevoerd, kan de Vaste Commissie het geschil ook zonder mondelinge behandeling van 

het geschil bij advies afdoen. 

3. Bij het advies in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt de in het verzoek verwoorde 

klacht toegewezen, tenzij deze aan de Vaste Commissie onrechtmatig of ongegrond 

voorkomt. De Vaste Commissie kan, alvorens te beslissen, van de eiser het bewijs van een 

of meer van zijn stellingen verlangen. 

BESLUITVORMING 

Artikel 15 

1. De Vaste Commissie zal in het geschil dat aan haar oordeel is onderworpen, zo spoedig 

mogelijk een beslissing nemen. De bepaling van het tijdstip, waarop de beslissing over de 

inhoud van het advies wordt genomen, is aan de Vaste Commissie voorbehouden. 

2. Indien de meerderheid van de leden van de Vaste Commissie meent dat de feiten of 

omstandigheden in het geschil niet voldoende duidelijk zijn of meent dat er onvoldoende tijd 

is voor beraad, wordt de behandeling van het geschil tot de volgende vergadering 

aangehouden. 

3. Het besluit van de Vaste Commissie is bindend. 

 

 

 

 



GEHEIMHOUDING 

Artikel 16 

1. De leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie zijn verplicht geheimhouding 

te betrachten omtrent de feiten en bijzonderheden, die hun ten gevolge van het 

lidmaatschap van de Vaste Commissie bekend zijn ook als zij de Vaste Commissie hebben 

verlaten. 

2. Mededelingen over hetgeen ter vergadering van de Vaste Commissie is behandeld of over 

de uitgebrachte stemmen tijdens de beraadslaging worden noch mondeling noch schriftelijk 

bekendgemaakt tenzij met goedkeuring van de Vaste Commissie.  

KOSTEN BEHANDELING GESCHIL 

Artikel 17 

De Vaste Commissie is bevoegd de kosten van de behandeling van een geschil geheel of ten 

dele ten laste van één of van beide partijen in het geding te brengen, indien en voor zover deze 

kosten zijn veroorzaakt door opzet, onwilligheid of nalatigheid van de partij of partijen in het 

geding bij wie de kosten in rekening worden gebracht. 

 

STEMMING 

Artikel 18 

1. Alle leden van de Vaste Commissie hebben één stem. 

2. De Vaste Commissie beslist bij unanimiteit van stemmen. 

3. De stemming vindt mondeling plaats, zowel over personen als over zaken, tenzij een lid een 

schriftelijke stemming wenst. 

4. Indien bij het nemen van een beslissing de stemmen staken, wordt, bij voorkeur na de 

behandeling van andere zaken, nogmaals een stemming gehouden. De zaak wordt geacht 

onbeslist te zijn gebleven, indien de stemmen dan wederom staken.  

SCHRIFTELIJKE BESLISSING 

Artikel 19 

1. Het advies wordt door het secretariaat op schrift gesteld en door de voorzitter ondertekend. 

2. Het advies bevat, naast de beslissing op het geschil, in elk geval: 

a. de gronden voor de in het bindend advies gegeven beslissing; 

b. de namen en woon- of vestigingsplaats van partijen in het geding; 

c. de datum van verzending van het schriftelijke besluit aan partijen in het geding; 

d. de datum van de vergadering waarin het geschil is behandeld. 

3. De Vaste Commissie draagt er zorg voor dat het advies in schriftelijke vorm en ondertekend 

door de voorzitter, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen nadat de beslissing 

daarover tot stand is gekomen, aan partijen in het geding of, indien deze voor hen zijn 

opgetreden, aan hun gemachtigden wordt toegezonden. 

TENUITVOERLEGGING 

Artikel 20 

1. Een door de Vaste Commissie gegeven advies verkrijgt kracht van gewijsde op de dag 

waarop dit aan partijen in het geding is toegezonden. 



2. Het door de Vaste Commissie gegeven advies moet onverwijld worden opgevolgd, nadat dit 

in kracht van gewijsde is gegaan. 

3. De Vaste Commissie kan een langere termijn vaststellen, waarbinnen het advies uiterlijk 

dient te zijn opgevolgd.  

VERBETERING ADVIES 

Artikel 21 

1. Een partij in het geding kan tot dertig dagen nadat het advies aan haar is toegezonden, de 

Vaste Commissie verzoeken, een kennelijke rekenfout of schrijffout in het advies te 

herstellen. 

2. Een verzoek, bedoeld in het vorige lid, wordt in afschrift aan de wederpartij toegezonden. 

3. Gaat de Vaste Commissie tot verbetering over, dan wordt deze verbetering op een apart 

stuk vermeld en, na ondertekening door voorzitter en secretaris, aan partijen in het geding 

toegezonden. Het desbetreffende stuk wordt geacht deel uit te maken van het advies. 

4. Wijst de Vaste Commissie het verzoek tot verbetering af, dan deelt zij dit schriftelijk aan 

partijen in het geding mede. 

5. De Vaste Commissie kan desverzocht bepalen, dat de behandeling van het in dit artikel 

bedoelde verzoek, de termijn waarop het advies dient te worden opgevolgd, opschort. 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

Artikel 22 

De adviezen die door de Vaste Commissie worden gegeven, worden door haar secretariaat 

gezonden aan de werkgevers- en werknemersorganisaties, partij bij de cao.



 


