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Reglement Geschillencommissie  
cao Uitvaartbranche 2020-2022 

 

Algemeen 

 

Artikel 1 

De geschillencommissie voor de CAO Uitvaartbranche is opgericht in het kader van de CAO 

uitvaartbranche. Alle vigerende cao-teksten betreffende de geschillencommissie zijn van toepassing 

op de samenstelling en het functioneren van de geschillencommissie.  

 

Samenstelling geschillencommissie 

 

Artikel 2 

De geschillencommissie bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangende leden. Hiervan worden drie 

leden en drie plaatsvervangende leden aangewezen door de werkgeversorganisaties en drie leden en 

drie plaatsvervangende leden aangewezen door de werknemersorganisaties. 

 

Artikel 3 

De geschillencommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De functie van 

voorzitter wordt op roulatiebasis ingevuld waarbij de ene maal de voorzitter wordt geleverd door een 

van de werknemerspartijen en de andere maal door een van de werkgeverspartijen. 

 

Artikel 4 

De leden en plaatsvervangende leden hebben zitting voor 3 jaar. In vacatures wordt door de 

betreffende werknemers- ofwel werkgeverspartij voorzien. Herbenoeming is mogelijk. 

 

Artikel 5 

Het lidmaatschap van de geschillencommissie eindigt door bedanken, overlijden of de verklaring van 

de organisatie welke de benoeming deed dat de betrokkene niet meer als lid fungeert. 

 

Werkwijze van de geschillencommissie 

 

Artikel 6 

1. De Geschillencommissie neemt haar besluiten bij gewone meerderheid van stemmen en geeft 

haar beslissing schriftelijk en met redenen omkleed, 

2. Als de geschillencommissie niet voltallig is, kan slechts tot stemming worden overgegaan 

indien ten hoogste een lid-werkgever en/of een lid-werknemer afwezig zijn en geen der 

aanwezige leden tegen de stemming bezwaar maakt. 

3. Als een van de leden bezwaar maakt, wordt een tweede vergadering uitgeschreven waarin, 

ongeacht het aantal leden een besluit kan worden genomen. In de convocatie zal het doel van 

deze vergadering worden vermeld. 

4. Bij staking van de stemmen wordt de zaak verdaagd tot een volgende vergadering. Indien ook 

bij de alsdan te houden nadere beraadslaging geen besluit kan worden genomen, onthoudt de 

commissie zich van een uitspraak en hebben partijen bij het geschil de bevoegdheid het 

geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter. 

5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

6. Plaatsvervangende leden kunnen slechts deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen 

als de leden die zij vervangen niet aanwezig zijn. 
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Behandeling van geschillen 

 

Artikel 7 

Een lid van de geschillencommissie dat rechtstreeks bij een te behandelen geschil is betrokken, 

neemt niet aan de behandeling van het geschil deel. In zijn plaats treedt alsdan zijn vervanger op. 

 

Artikel 8 

1. Geschillen worden in eerste instantie in behandeling genomen door een door de 

geschillencommissie uit haar midden benoemde werkcommissie. 

2. De werkcommissie bestaat uit twee leden, te weten de voorzitter en de secretaris van de 

geschillencommissie. 

3. De dagelijkse gang van zaken van de werkcommissie wordt, met machtiging van de 

geschillencommissie, geregeld door de secretaris. 

4. De werkcommissie kan partijen, nadat deze hun standpunt schriftelijk hebben uiteengezet, 

desgewenst horen. Vervolgens legt de werkcommissie haar, indien mogelijk unaniem, advies 

voor aan de geschillencommissie, die op basis daarvan een besluit neemt. 

5. De geschillencommissie is bevoegd alvorens en besluit te nemen nadere inlichtingen in te 

winnen, zowel van partijen in het geschil als van 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 tenminste en 

week. 

6. De werkcommissie kan, als de zaak daartoe vatbaar voorkomt, aan partijen bemiddeling 

aanbieden. 

 

Artikel 9 

De beslissing van de geschillencommissie wordt, uiterlijk zes maanden nadat het geschil aanhangig is 

gemaakt, met redenen omkleed en door de secretaris ondertekend schriftelijk ter kennis gebracht van 

partijen in het geschil. Afschriften van genomen beslissingen worden door de secretaris aan de leden 

en plaatsvervangende leden van de geschillencommissie toegezonden. 

 

Artikel 10 

1. De geschillencommissie kan de kosten voor de behandeling van het geschil geheel of 

gedeeltelijk ten laste brengen van de verliezende partij. 

2. Worden partijen over en weer op enige punten in het ongelijk gesteld, dan kan de 

geschillencommissie de kosten geheel of gedeeltelijk tussen partijen verdelen. 

3. Voordat de geschillencommissie kosten maakt voor de behandeling van een geschil door het 

inwinnen van extern advies of het horen van getuigen, worden de partijen bij het geschil 

hiervan op de hoogte gesteld. De partijen bij het geschil worden eveneens op de hoogte 

gesteld van de doorbelasting van deze kosten zoals in dit artikel wordt beschreven. 

Desgewenst kunnen partijen bij het geschil de behandeling door de geschillencommissie laten 

staken. 

 

Dispensaties 

 

Artikel 11 

1. Aanvragen voor toestemming tot afwijking van de in de CAO vastgestelde lonen en andere 

arbeidsvoorwaarden moeten, voorzien van een toelichting, aangevende de omstandigheden 

welke aanleiding zijn tot het verzoek, bij het secretariaat van de geschillencommissie worden 

ingediend. 

2. Als de geschillencommissie aanleiding vindt een verzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen, 

wordt deze afwijzing met redenen omkleed. 
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3. De geschillencommissie kan een door haar te bepalen vergoeding in rekening brengen voor 

de behandeling van dispensatieaanvragen. 

 

Wijziging 

 

Artikel 12 

De geschillencommissie is bevoegd tot wijziging van dit reglement met dien verstande dat de 

wijzigingen niet in strijd zijn met de op dat moment vigerende CAO. Wijzigingen geschieden met 4/6 

meerderheid van stemmen. Over punten waarin het reglement niet voorziet, beslist de 

geschillencommissie met algemene stemmen van de aanwezigen. 

 

Inwerkingtreding 

 

Artikel 13 

Inwerkingtreding datum is 1 juli 2014. 

 

 

 

 

 


