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Bestuurders VO 2017
Verbindendverklaring CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 

2017 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst Bestuurders VO

UAW Nr. 11862

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen mede namens de 
overige partij bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen 
verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen;

Partij ter andere zijde: Onderwijsbestuurdersvereniging.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I 
Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeids-
overeenkomst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III en IV is bepaald:

1. Algemene Bepalingen 

1.1 Begripsbepalingen 

Arbeidsduur het aantal uren dat de werknemer in een bepaalde periode arbeid verricht
CAO de door partijen overeengekomen regeling van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers
Functie het samenstel van werkzaamheden, dat de werknemer krachtens zijn dienstverband moet 
verrichten
Functiecontract een dienstverband van de werknemer voor bepaalde tijd (maximaal 5 jaar) met een 
strategische opdracht van de werkgever, welke in de individuele arbeidsovereenkomst nader wordt 
gespecificeerd
Instelling een school of scholengroep voor voortgezet onderwijs elk van de volgende organisaties:
Partijen Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
– De werkgeversorganisatie;
Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV)
– De werknemersorganisatie.
Voortgezet onderwijs scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet 
onderwijs 1963 (Staatsblad 40).
Werkgever raad van toezicht van de instelling
Werknemer statutair bestuurder van een instelling voor voortgezet onderwijs met een arbeidsovereen-
komst

1.2 Overige bepalingen 

1. Werkingssfeer

Deze CAO is van toepassing op de werkgevers van instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs en 
de werknemers in dienst van deze werkgever.
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3. Betrekkingsomvang

De rechten en plichten die de werkgever en de werknemer op grond van deze CAO ten opzichte van 
elkaar hebben, gelden naar rato van de betrekkingsomvang.

2. Dienstverband 

2.1 Aard van het dienstverband 

Het dienstverband kan worden aangegaan:
– voor bepaalde tijd (art. 2.2.), dan wel
– voor onbepaalde tijd, dan wel
– op basis van een functiecontract (art. 2.3.).

2.2 Dienstverband voor bepaalde tijd 

1. Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van maximaal 12 maanden.
2. Het dienstverband eindigt na afloop van de termijn van rechtswege of kan worden omgezet in een 

dienstverband voor onbepaalde tijd.

2.3 Functiecontract 

1. In een functiecontract wordt de looptijd in overleg tussen werknemer en werkgever vastgesteld 
met een maximum van vijf jaar.

2. In afwijking van het gestelde in de artikel 7:668a lid 7 van het Burgerlijk Wetboek kan het functie-
contract van maximaal vijf jaar maximaal twee keer worden verlengd.

3. Het functiecontract eindigt na afloop van het contract zonder dat opzegging is vereist.

2.4 Arbeidsduur 

De wekelijkse arbeidsduur bij een volledige betrekking wordt vastgesteld op 40 uur.

2.5 Vakantieverlof 

1. De werknemer heeft, met behoud van salaris, recht op 30 vakantiedagen per jaar, telkens op te 
nemen in het betreffende jaar.

2. Het vakantieverlof zoals bedoeld in lid 1, is exclusief de volgende feestdagen:
• Nieuwjaarsdag
• Tweede Paasdag
• Koningsdag (27 april)
• 5 mei
• Hemelvaartsdag
• Tweede Pinksterdag
• Eerste en Tweede Kerstdag

3. Overgangsregeling 

De werknemer die op basis van een bestaande arbeidsovereenkomst een hogere bezoldiging ontvangt 
dan conform de bepalingen voor hem zouden gelden, geldt de overgangsregeling die vergelijkbaar is 
met die van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector: 4 jaar 
behoud van de bezoldiging conform de bestaande arbeidsovereenkomst, daarna afbouw in 3 jaar tijd 
naar het niveau van de cao zoals die op dat moment geldt.

4. Bezoldiging 

4.1 Bezoldigingsmaximum 

1. De Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren vormt het kader van de bezoldiging en 
wordt derhalve gerespecteerd.

2. Werkgever en werknemer komen, ongeacht de betrekkingsomvang, geen bezoldiging overeen die 
per kalenderjaar meer bedraagt dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 4.2.

4.2 Bezoldiging 

1. De bezoldiging bestaat uit drie onderdelen: beloning (gebaseerd op bruto salaris, vakantie- en 
eindejaarsuitkering), de pensioenbijdrage (werkgeversdeel) en belastbare onkostenvergoedingen.
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2. De werkgever stelt in overleg met de werknemer de beloning vast conform de door partijen 
overeengekomen beloningscode die als bijlage 1 ‘Beloningstabel’ bij deze CAO is opgenomen.

5. Kostenvergoeding 

De werkgever vergoedt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van de 
vigerende wet- en regelgeving de kosten die de werknemer maakt ten behoeve van een passende 
uitoefening van de functie.

6. Sociale zekerheid 

6.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

De werknemer die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk verhinderd is arbeid 
te verrichten, heeft gedurende het eerste ziektejaar recht op doorbetaling van 100% van de bezoldiging 
en het tweede jaar op 70% van de bezoldiging als bedoeld in artikel 4.2. lid 1 en 2.

6.3 Werkloosheidsuitkering 

a. Aanvullende-uitkering 

Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid heeft de (gewezen) werknemer aanspraak op een uitkering 
ingevolge de WW indien hij voldoet aan de bepalingen van de WW. De WW-uitkering wordt gedu-
rende de eerste 6 maanden per dag aangevuld tot 75% en vervolgens gedurende maximaal nog 18 
maanden tot 70% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag. Voor zover na de bovengenoemde 
18 maanden de werknemer recht heeft op WW-uitkering maakt de (gewezen) werknemer aanspraak op 
aanvulling op de WW-uitkering gemaximeerd op 70% van het bruto maandbedrag van 6290,– euro 
inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

b. Reparatie-uitkering 

De werknemer wiens WW-uitkering is toegekend voor een kortere duur dan zou hebben gegolden op 
grond van de WW zoals die luidde op 31 december 2015, heeft recht op een reparatie-uitkering. De 
reparatie-uitkering gaat in zodra het einde van de duur van de WW-uitkering is bereikt. De duur van de 
reparatie-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de duur van de WW-uitkering volgens de WW zoals 
die luidde op 31 december 2015, en de toegekende duur van de WW-uitkering. De uitkering is 
maximaal 70% van het bruto maandbedrag van 6290,– euro inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuit-
kering.

c. Aansluitende uitkering 

De werknemer heeft recht op een aansluitende uitkering op de WW-uitkering of de reparatie-uitkering 
vanaf de leeftijd van 60 jaar. De hoogte van de uitkering bedraagt ten hoogste 186% van het minimum-
loon per maand.

7. Beëindiging van het dienstverband 

7.1 Einde dienstverband van rechtswege 

Van rechtswege eindigt:
a. het dienstverband voor bepaalde tijd door het verstrijken van de tijd waarvoor het is aangegaan,
b. het dienstverband van de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, een en ander 

met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin voornoemde leeftijd is bereikt, 
met dien verstande dat de werkgever in overleg met de werknemer deze ontslagdatum telkenmale 
met maximaal een jaar kan opschorten.

7.2 Beëindiging dienstverband 

1. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan tussentijds worden beëindigd.
2. Het tussentijds beëindigen van een dienstverband voor bepaalde tijd, dan wel het beëindigen van 

een dienstverband voor onbepaalde tijd, geschiedt:
a. door opzegging,
b. door onverwijlde opzegging wegens een voor de werkgever of de werknemer dringende reden 

als bedoeld in art. 7:678, c.q. art. 7:679 van het Burgerlijk Wetboek,
c. door ontbinding van het dienstverband wegens gewichtige reden op grond van art. 7:671b en 

7:671c dan wel wegens wanprestatie als bedoeld in art. 7:686 van het Burgerlijk Wetboek,
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d. met wederzijds goedvinden op het door de werkgever en werknemer overeengekomen tijdstip.
3. Het dienstverband eindigt op de datum waarop werknemer de daadwerkelijke uitoefening van zijn 

taken behorend bij zijn functie beëindigt. Het is niet mogelijk het dienstverband op een later tijdstip 
dan voornoemd te beëindigen.

7.3 Opzeggingstermijn 

1. In geval van opzegging van een dienstverband voor onbepaalde tijd en in geval van tussentijdse 
opzegging van een dienstverband voor bepaalde tijd nemen zowel de werkgever als de werkne-
mer, tenzij er sprake is van opzegging op grond van artikel 7.2.2. onder b, de volgende opzeggings-
termijn in acht:
a. tenminste één maand indien het dienstverband zes maanden of minder heeft geduurd,
b. tenminste twee maanden indien het dienstverband meer dan zes maanden, doch minder dan 

twaalf maanden heeft geduurd,
c. tenminste drie maanden indien het dienstverband twaalf maanden of meer heeft geduurd.

2. Indien de opzeggingstermijn die bij wijze van overgangsbepaling is voorgeschreven op grond van 
art. XXI van de Wet van 14 mei 1998, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en 
zekerheid) langer is dan de opzeggingstermijn, genoemd in dit artikel, geldt voor de werkgever de 
termijn volgens laatstgenoemde Wet.

3. Met wederzijds goedvinden kan van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen worden afgeweken.

8. Uitkering bij overlijden 

1. De uitkering na overlijden van de werknemer is gelijk aan driemaal het met de vakantietoeslag 
verhoogd bruto maandsalaris dat voor de werknemer gold op de dag van het overlijden.

2. In aanmerking voor een uitkering bij overlijden komen in navolgende rangorde:
a. de weduwe of weduwnaar van wie de overledene niet duurzaam gescheiden leefde, waarmee 

wordt gelijkgesteld de partner waarmee de overledene een notarieel vastgelegde samenle-
vingsovereenkomst had gesloten;

b. de minderjarige kinderen van de overledenen;
c. de meerderjarige kinderen, ouders, broers of zusters voor wie de overledene kostwinner was.

3. Onder kinderen in de zin van lid 2 worden mede begrepen natuurlijke kinderen en kinderen voor 
wie de overledene als pleegouder de zorg droeg.

9. Professionalisering en gesprekkencyclus 

1. De werkgever voert periodiek gesprekken met de werknemer over diens functioneren. Over de 
inrichting van de gesprekkencyclus (waaronder de functionerings- en beoordelingsgesprekken) 
worden (vooraf) afspraken gemaakt tussen de werkgever en de werknemer.

2. De werknemer wordt geacht in goed overleg met de werkgever te werken aan zijn professionele 
ontwikkeling.

3. De werkgever en werknemer komen jaarlijks een budget overeen voor professionele ontwikkeling. 
Het bijdragen aan de voorwaarden in budget en tijd voor professionalisering is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van bestuurder en werkgever.

10. Overige rechten en plichten 

10.1 Nevenwerkzaamheden 

1. De werknemer stelt de werkgever in kennis van het aanvaarden van een dienstverband, dan wel 
van alle andere werkzaamheden waarvoor hij salaris, dan wel anderszins inkomen uit arbeid 
ontvangt en van al die nevenwerkzaamheden die voor het uitoefenen van de functie van belang 
kunnen zijn.

2. De werknemer stelt de werkgever eveneens in kennis van elke wijziging in de aard en de omvang 
van de in lid 1 bedoelde werkzaamheden.

3. Als de in lid 1 bedoelde werkzaamheden naar het oordeel van de werkgever redelijkerwijs in strijd 
zijn met de belangen van de instelling, zijn zij niet toegestaan.

4. Nevenwerkzaamheden waarvoor de werknemer geen salaris dan wel anderszins inkomen uit 
arbeid ontvangt, worden door de werknemer niet langer verricht indien deze redelijkerwijs in strijd 
zijn met de belangen van de instelling.

10.2 Geheimhouding 

1. Zowel de werkgever als de werknemer nemen met betrekking tot hetgeen in of uit hoofde van hun 
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functie vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in 
acht.

2. De in lid 1 genoemde verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

11. Commissie van Geschillen 

11.1 Instelling 

Partijen stellen een Commissie van Geschillen in en brengen deze onder bij de Stichting Onderwijsge-
schillen.

11.2 Samenstelling 

De Commissie bestaat uit drie leden, van wie één lid wordt aangewezen door de werkgevers-
organisatie en één door de werknemersorganisatie. De aldus aangewezen leden kiezen gezamenlijk 
een onafhankelijke voorzitter.

11.3 Reglement 

Het reglement als opgenomen in bijlage 2 ‘Reglement van de Commissie van Geschillen’.

11.4 Kosten 

Partijen dragen gezamenlijk de kosten van instandhouding van de Commissie.

11.5 Bevoegdheid 

1. De Commissie oordeelt op verzoek van werkgever dan wel werknemer over geschillen:
a. die naar hun mening de onderlinge verstandhouding schaden of kunnen schaden;
b. omtrent de interpretatie van bepalingen van deze CAO.

2. De uitspraak van de Commissie is alleen dan bindend wanneer werknemer en werkgever de 
commissie hiertoe in een gezamenlijk schrijven hebben verzocht.

12. Slotbepaling 

2. De bij deze CAO behorende Bijlage maken integraal deel uit van deze CAO.

BIJLAGE 1: BELONING 

I Bezoldiging 

De WNT (beter bekend als WNT II) bevat de bezoldiging naast beloning (gebaseerd op bruto salaris, 
vakantie- en eindejaarsuitkering) ook de pensioenbijdrage (werkgeversdeel) en mogelijke belastbare 
onkostenvergoedingen. In deze bijlage wordt uitsluitend gewerkt met het begrip beloning, de 
beloningstabel bevat daarmee bedragen die sterk afwijken van de bedragen die in de Regeling 
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren zijn opgenomen.

A. Bedrag voor beloning

De beloningscomponent is samengesteld uit twaalf maal een maandsalaris (bruto jaarsalaris), een 
eindejaarsuitkering (EJU) (7,4% van het bruto jaarsalaris) en vakantiegeld (8% van het bruto jaarsala-
ris).

Werkgever en werknemer maken afspraken over:
• Het aantal termijnen waarin het jaarsalaris wordt uitgekeerd;
• Of het vakantiegeld in bovenstaande termijnen wordt uitgekeerd of eenmaal per jaar;
• Of de EJU in termijnen wordt uitgekeerd of eenmaal per jaar.

Op basis van het leerlingenaantal wordt de bestuurder ingeschaald in één van de schalen B1–B5. De 
werkgever bepaalt op basis van een aantal factoren waaronder het salarisniveau van werknemer bij 
zijn/haar vorige werkgever, de relevante werkervaring van de werknemer en de complexiteit van de 
opdracht in welke regel van de schaal de werknemer wordt ingeschaald. Afhankelijk van de structurele 
complexiteit van de functie deelt de werkgever de werknemer in op het minimum of het maximum 
van de regel, of er tussenin. Zulks ter beoordeling van de werkgever.
Alle afspraken met betrekking tot de beloning komen aan de orde in de functionerings- en beoorde-
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lingscyclus van de werknemer. De werkgever verantwoordt zich over de inschaling van werknemer in 
het Jaarverslag en vermeldt daarbij expliciet de gehanteerde salarisschaal, inclusief de regel.

B. Pensioenbijdrage

De werknemer heeft recht op een pensioenbijdrage van de werkgever die overeenkomt met de 
regeling voor andere werknemers van de onderwijsinstelling.

II Inschaling 

De complexiteit van de bestuursfunctie wordt bepaald door een aantal factoren, zoals leerlingaantal, 
complexiteit en aantal onderwijstypen.

Op basis van het onderzoek naar de beloning van bestuurders in relatie tot de complexiteit van de 
bestuursfunctie is naar voren gekomen dat het leerlingaantal het meest discriminerende gegeven is. 
Daarom is het leerlingaantal het vertrekpunt voor de inschaling van bestuurders.

Hoe meer leerlingen de organisatie heeft, hoe meer werknemers (fte) er in dienst zijn. De complexiteit 
neemt ook op andere terreinen navenant toe: meer leerlingen betekent vaak meer scholen en meer 
schooltypes, meer gemeentes en/of grotestedenproblematiek.

 ll.-aantal  schaal

 ≤ 500 B1

501–2.000 B2

 2.001– 4.000 B3

4.001–12.500 B4

 ≥ 12.501 B5

III Beloningstabel 2017 

 Dienstverband (on)bepaalde tijd  Functiecontract   

 B1 regel minimum maximum B1 regel minimum maximum

B1-1 € 84.830 € 89.071 B1-1 € 88.518 € 97.370

 B1-2 € 87.190 € 91.549 B1-2 € 90.980 € 100.079

B1-3 € 89.567 € 94.045 B1-3 € 93.461 € 102.807

 B1-4 € 91.961 € 96.559 B1-4 € 95.959 € 105.555

B1-5 € 94.456 € 99.178 B1-5 € 98.562 € 108.418

 B1-6 € 97.034 € 101.887 B1-6 € 101.254 € 111.379

B1-7 € 99.682 € 104.666 B1-7 € 104.016 € 114.417

 

B2 regel minimum maximum B2 regel minimum maximum

 B2-1 € 91.961 € 96.559 B2-1 € 95.959 € 105.555

B2-2 € 94.456 € 99.178 B2-2 € 98.562 € 108.418

 B2-3 € 97.034 € 101.887 B2-3 € 101.254 € 111.379

B2-4 € 99.682 € 104.666 B2-4 € 104.016 € 114.417

 B2-5 € 102.851 € 107.994 B2-5 € 107.323 € 118.055

B2-6 € 106.138 € 111.445 B2-6 € 110.753 € 121.828

 B2-7 € 109.493 € 114.968 B2-7 € 114.253 € 125.678

 B3 regel minimum maximum B3 regel minimum maximum

B3-1 € 99.682 € 104.666 B3-1 € 104.016 € 114.417

 B3-2 € 102.851 € 107.994 B3-2 € 107.323 € 118.055

B3-3 € 106.138 € 111.445 B3-3 € 110.753 € 121.828

 B3-4 € 109.493 € 114.968 B3-4 € 114.253 € 125.678

B3-5 € 113.017 € 118.667 B3-5 € 117.930 € 129.723

 B3-6 € 116.591 € 122.420 B3-6 € 121.659 € 133.825

B3-7 € 120.316 € 126.332 B3-7 € 125.547 € 138.102

 

B4 regel minimum maximum B4 regel minimum maximum
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Dienstverband (on)bepaalde tijd  Functiecontract   

 B4-1 € 109.493 € 114.968 B4-1 € 114.253 € 125.678

B4-2 € 113.017 € 118.667 B4-2 € 117.930 € 129.723

 B4-3 € 116.591 € 122.420 B4-3 € 121.659 € 133.825

B4-4 € 120.316 € 126.332 B4-4 € 125.547 € 138.102

 B4-5 € 124.176 € 130.385 B4-5 € 129.575 € 142.533

B4-6 € 128.122 € 134.527 B4-6 € 133.692 € 147.061

 B4-7 € 132.200 € 138.811 B4-7 € 137.948 € 150.689

 B5 regel minimum maximum B5 regel minimum maximum

B5-1 € 123.249 € 129.412 B5-1 € 142.057 € 142.900

 B5-2 € 126.553 € 132.881 B5-2 € 143.629 € 144.331

B5-3 € 129.858 € 136.350 B5-3 € 145.201 € 145.763

 B5-4 € 133.162 € 139.820 B5-4 € 146.773 € 147.194

B5-5 € 136.769 € 143.608 B5-5 € 148.345 € 148.626

 B5-6 € 140.377 € 147.396 B5-6 € 149.917 € 150.057

B5-7 € 143.108 € 150.263 B5-7 € 151.489 € 151.489

BIJLAGE 2 REGLEMENT COMMISSIE VOOR GESCHILLEN CAO BESTUURDERS VO 

Reglement van de Commissie van Geschillen, als bedoeld in artikel 11 CAO bestuurders VO 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

• CAO: de geldende CAO bestuurders VO
• Commissie: de Commissie als bedoeld in artikel 9.1 CAO
• Instelling: een school of scholengroep voor voortgezet onderwijs
• Werkgever: de raad van toezicht van de instelling
• Werknemer: de statutair bestuurder van een instelling voor voortgezet onderwijs met een 

arbeidsovereenkomst.

Artikel 2 Geschillen 

1. De Commissie is bevoegd op verzoek van de werkgever dan wel de werknemer te oordelen over:
a. geschillen die naar hun mening de onderlinge verstandhouding schaden dan wel kunnen 

schaden;
b. geschillen omtrent de interpretatie van de bepalingen van de CAO.

Rechtsgang

Artikel 3 Verzoekschrift 

1. Een geschil wordt aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift in zesvoud, dat naam en 
woonplaats van de verzoeker en de verweerder, het onderwerp van geschil en het standpunt van 
verzoeker vermeldt. Bij het verzoekschrift worden de relevante bijlagen bijgesloten, alsmede indien 
van toepassing, een afschrift van de bestreden beslissing indien deze schriftelijk is medegedeeld.

2. De secretaris tekent op de ingekomen stukken de datum van ontvangst aan en doet aan de 
verzoeker bericht van ontvangst toekomen.

3. Indien het verzoek kennelijk bij een andere Commissie moet worden aangebracht, deelt de 
secretaris dit onverwijld aan verzoeker mede.

Artikel 4 Vereenvoudigde behandeling 

1. Indien de Commissie kennelijk onbevoegd is deelt de voorzitter dit onverwijld gemotiveerd aan 
partijen mede. In andere gevallen oordeelt de Commissie of zij bevoegd is.

2. In het geval van een mededeling van onbevoegdheid als bedoeld in de eerste volzin van lid 1 is 
elke partij gerechtigd de Commissie binnen zes weken na de ontvangst daarvan te verzoeken het 
geschil alsnog in behandeling te nemen, bij welk verzoek de stelling dat de Commissie bevoegd is, 
dient gemotiveerd te zijn.
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Artikel 5 Verweerschrift 

1. In andere gevallen dan die als bedoeld in artikel 4 van dit reglement, zendt de secretaris onmiddel-
lijk na ontvangst van het verzoekschrift of hersteld verzoekschrift een exemplaar daarvan met de 
daarbij behorende stukken, aan de verweerder en stelt hem in de gelegenheid binnen een termijn 
van vier weken een verweerschrift in te dienen. De voorzitter kan hiervoor een kortere termijn 
bepalen. Bij elk exemplaar voegt de verweerder afschriften van de voornaamste op de zaak 
betrekking hebbende stukken. De voorzitter kan op basis van een tijdig en met redenen omkleed 
verzoek van de verweerder, de termijn voor verweer verlengen.

2. Na ontvangst van het verweerschrift zendt de secretaris onverwijld een exemplaar daarvan, 
vergezeld van de daarbij behorende afschriften, aan de verzoeker.

Artikel 6 Repliek en dupliek 

De voorzitter kan verzoeker in de gelegenheid stellen schriftelijk te repliceren. In dat geval wordt de 
verweerder in de gelegenheid gesteld schriftelijk te dupliceren. De voorzitter stelt de termijnen voor 
repliek en dupliek vast.

Artikel 7 Vaststelling plaats en tijdstip mondelinge behandeling 

De voorzitter van de Commissie bepaalt op zo kort mogelijke termijn de plaats waar en het tijdstip 
waarop de behandeling van het geschil ter zitting zal plaatsvinden. Aan partijen wordt daarvan tijdig 
kennis gegeven door een schriftelijke uitnodiging. Bij de uitnodiging wordt medegedeeld uit welke 
personen de Commissie die het geschil ter zitting zal behandelen, zal zijn samengesteld.

Artikel 8 Schriftelijke behandeling 

Met eenstemmig goedvinden van de Commissie en partijen kan de behandeling van het geschil 
schriftelijk geschieden.
In dat geval wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld binnen een bepaalde termijn te repliceren 
waarna de verweerder in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een bepaalde termijn te duplice-
ren.

Artikel 9 Wraking en verschoning 

1. Voor of op de zitting kan elk van de zittende leden van de Commissie door een of meer bij het 
geschil betrokken partijen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die het 
vormen van een onpartijdig oordeel door het desbetreffende lid zouden kunnen bemoeilijken. Ook 
kan op grond van zodanige feiten of omstandigheden een lid verzoeken zich te mogen verschonen.

2. De andere zittende leden van de Commissie beslissen zo spoedig mogelijk of de wraking dan wel 
verschoning wordt toegestaan.

3. Bij staking van de stemmen is het verzoek toegestaan.

4. De beslissing op een verzoek om wraking is gemotiveerd en wordt zo spoedig mogelijk aan de 
partijen en het commissielid wiens wraking was verzocht, medegedeeld.

5. Ingeval van misbruik kan de Commissie bepalen dat een volgend verzoek om wraking niet in 
behandeling wordt genomen. Hiervan wordt in de beslissing mededeling gedaan.

6. De beslissing op een verzoek om verschoning is gemotiveerd en wordt zo spoedig mogelijk aan 
partijen en het commissielid dat om verschoning had verzocht, medegedeeld.

Artikel 10 Vervanging ter zitting, getuigen en deskundigen 

1. Een partij kan zich ter zitting door een gemachtigde doen vervangen of zich door een gemachtigde 
doen bijstaan.

2. De Commissie kan van een gemachtigde die geen advocaat is een schriftelijke volmacht verlan-
gen.

3. De Commissie kan ambtshalve getuigen oproepen; indien zij van deze bevoegdheid gebruik maakt, 
doet zij hiervan vooraf mededeling aan de partijen.
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4. De Commissie kan op verzoek van een partij aan deze toestaan om op eigen kosten getuigen en/of 
deskundigen voor te brengen, met dien verstande dat zij de namen van de personen uiterlijk op de 
vierde dag voor de zitting schriftelijk opgeeft aan de secretaris en aan de wederpartij.

5. De Commissie is bevoegd om een van haar leden aan te wijzen om getuigen of deskundigen te 
horen. In dat geval bepaalt de Commissie het tijdstip van het verhoor en de wijze waarop het 
verhoor zal geschieden

Artikel 11 

1. De Commissie kan bij tussenbeslissing een of meer deskundigen benoemen tot het uitbrengen van 
een advies.

2. De Commissie zendt ten spoedigste afschrift van de benoeming en van de aan de deskundige(n) 
gegeven opdracht aan de partijen.

3. De Commissie kan van een partij verlangen, de deskundige(n) de vereiste inlichtingen te verschaf-
fen en de benodigde medewerking te verlenen.

4. Na ontvangst van het deskundigenbericht wordt dit in afschrift door de Commissie ten spoedigste 
aan de partijen toegezonden.

5. Op verzoek van een der partijen en indien de Commissie daar reden toe ziet, wordt/worden de 
deskundige(n) nadien op een zitting van de Commissie gehoord. Indien een partij zulk een verzoek 
wenst te doen, deelt zij dit ten spoedigste mede aan de Commissie en aan de wederpartij.

6. De Commissie stelt de partijen in de gelegenheid, de deskundige(n) vragen te stellen.

Artikel 12 Behandeling ter zitting 

1. Het geschil wordt behandeld in een besloten zitting van de Commissie.

2. De voorzitter heeft de leiding van de zitting. Hij geeft elk van de partijen de gelegenheid haar 
standpunt toe te lichten.

3. Indien voor de sluiting van de zitting blijkt, dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan de 
Commissie bepalen dat de behandeling ter zitting op een door de Commissie te bepalen tijdstip zal 
worden voortgezet. Daarbij kunnen aan partijen aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot 
het te leveren bewijs.

4. Voordat de behandeling ter zitting wordt gesloten, deelt de voorzitter mede wanneer uitspraak zal 
worden gedaan.

Artikel 13 Heropening onderzoek 

Indien de Commissie van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan zij het heropenen. 
De Commissie bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet. De secretaris doet zo 
spoedig mogelijk mededeling daarvan aan partijen.

Artikel 14 Beraadslaging en uitspraak 

1. De Commissie beraadslaagt en beslist in besloten vergadering. Zij beslist bij meerderheid van 
stemmen.

2. De Commissie oordeelt naar redelijkheid en billijkheid en grondt haar uitspraak uitsluitend op de 
stukken die voor de zitting zijn overgelegd alsmede op hetgeen ter zitting naar voren is gebracht 
en, behoudens indien de wederpartij hierdoor wordt benadeeld, op de stukken die ter zitting zijn 
overgelegd.

Artikel 15 Uitspraak 

1. Binnen zes werkweken na de laatste zitting dan wel de laatste uitwisseling van stukken doet de 
Commissie uitspraak

2. De uitspraken van de Commissie zijn gedagtekend en houden in:
a. de namen en woonplaatsen van de partijen en de namen van de gemachtigden,

9 Staatscourant 2017 nr. 29650 22 juni 2017



b. de gronden, waarop de uitspraak berust,
c. het oordeel met betrekking tot de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid van het verzoek en 

het oordeel met betrekking tot de gegrondheid of niet-gegrondheid van het verzoek dan wel 
het oordeel met betrekking tot de toepassing van de CAO dan wel het oordeel ten aanzien van 
het geschil dat de goede verstandhouding tussen partijen kan schaden.

d. de eventuele aanbeveling,
e. de namen van de leden van de Commissie die de uitspraak hebben vastgesteld.

3. De uitspraak, door de voorzitter en de secretaris ondertekend, wordt toegezonden aan partijen.

Artikel 16 Intrekking van het geschil 

Verzoeker(s) kan (kunnen) bij schriftelijke, gedagtekende en ondertekende kennisgeving of mondeling 
ter zitting aan de Commissie mededelen dat het geschil wordt ingetrokken.

Artikel 17 Termijnen 

1. Voor de in dit reglement genoemde termijnen worden de periodes van de aan de betrokken 
instelling vastgestelde vakanties niet meegerekend.

2. Indien door dwingende omstandigheden de Commissie niet in staat is geweest binnen de 
daarvoor gestelde termijn uitspraak te doen, deelt de secretaris dit na overleg met de voorzitter 
aan partijen mede en wordt zo spoedig mogelijk uitspraak gedaan.

Artikel 18 Geheimhouding 

1. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken dienen ter vertrouwelijke kennisneming van de 
Commissie. Anderen dan de partijen of de gemachtigden en adviseurs mogen vanwege de 
Commissie deze stukken niet inzien of hiervan afschriften of uittreksels maken.

2. De leden van de Commissie en de secretaris zullen al hetgeen zij in verband met een geschil 
vernemen als vertrouwelijk beschouwen.

3. Zodra de Commissie uitspraak heeft gedaan, zenden de leden de in hun bezit zijnde stukken die op 
het geschil betrekking hebben, aan het secretariaat, dat zorg draagt voor archivering van één 
volledig dossier en voor vernietiging van de overige stukken.

Artikel 19 Aansprakelijkheid 

De Commissie, de leden van de Commissie en van het secretariaat, zijn niet aansprakelijk voor de 
gevolgen van de uitspraken en werkzaamheden.

Artikel 20 Bekendmaking van het reglement en de uitspraken 

Het reglement en de uitspraken van de Commissie worden in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op 
de website van de Stichting: www.onderwijsgeschillen.nl

Artikel 21 Bevoegdheid voorzitter 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter, de overige leden van de Commissie 
gehoord.

Artikel 22 Wijziging en inwerkingtreding van het reglement 

1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan bij de secretaris worden ingediend door:
a. een Commissielid;
b. de partijen bij de CAO.
De secretaris belegt acht weken na ontvangst van dit voorstel een vergadering, waarvoor de 
persoon of organisatie die het voorstel tot wijziging heeft gedaan, de leden en de plaatsvervan-
gende leden van de Commissie worden uitgenodigd. Tegelijk met de uitnodiging voor de 
vergadering wordt het wijzigingsvoorstel toegezonden.

2. Over het wijzigingsvoorstel beslist de Commissie
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Dictum II 
De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 
2017.

Dictum III 
Voor zover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te 
stellen regelen, prevaleren deze regelen.

Dictum IV 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018 en heeft geen terugwerkende 
kracht.

’s-Gravenhage, 19 juni 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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