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Reglement Commissie cao-zaken ten behoeve  
van de cao Grafimedia 
   
 
Samenstelling 
De Commissie cao-zaken is paritair van samenstelling en bestaat uit vier leden en vier 
plaatsvervangende leden: 
- twee werkgeversleden en twee plaatsvervangende werkgeversleden; 
- twee werknemersleden en twee plaatsvervangende werknemersleden. 
Vanuit de werkgeversleden kiest de Commissie uit haar midden een voorzitter. Aan de 
Commissie worden twee secretarissen toegevoegd waarvan er een wordt aangewezen 
door de werkgeversleden en een door de werknemersleden. Secretarissen maken deel 
uit van de Commissie en corresponderen namens de Commissie. Voor zowel de 
voorzitter als de secretarissen worden plaatsvervangers aangewezen. 
 
Secretariaat 
Het correspondentieadres van de Commissie is: Boeing Avenue 209, 1119 PD Schiphol-
Rijk. De Commissie is telefonisch te bereiken op 020-5435650 en het e-mailadres is 
ccz@rogb.nl.  
 
Taken en bevoegdheden 
De taken en bevoegdheden van de Commissie bestaan uit: 
1. het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de ROGB; 
2. het desgevraagd adviseren van de ROGB over de vraag of een bedrijf onder de 

werkingssfeerbepalingen van de Grafimedia cao valt;  
3. uitvoering geven aan het gestelde in artikel 1.8.7. van de Grafimedia cao door te 

bemiddelen na mediation indien in ondernemingen geen overeenstemming wordt 
bereikt over afspraken met de medezeggenschap zoals bedoeld in paragraaf 1.8. van 
de Grafimedia cao. Indien de bemiddeling niet leidt tot overeenstemming tussen 
partijen dan beslist de Commissie in de vorm van een bindend advies;  

4. in op zichzelf staande en bijzondere gevallen en op verzoek van iedere 
belanghebbende die gebonden is aan de Grafimedia cao afwijkingen en vrijstellingen 
van bepalingen van de Grafimedia cao toe te staan, al dan niet voor een daarbij vast 
te stellen termijn; 

5. op verzoek van iedere belanghebbende die gebonden is aan de Grafimedia cao de 
juiste uitleg van bepalingen van de Grafimedia cao te geven, indien deze onduidelijk 
mochten blijken te zijn;  

6. te beslissen in geschillen tussen werkgever en werknemer(s) daar waar het de 
indeling van functies betreft alsmede het gevraagd en ongevraagd adviseren van 
cao-partijen over het functie-indelingsinstrument;   

7. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de ROGB en cao-partijen over de 
werkingssfeer van de cao en voorstellen te doen voor actualisatie dan wel 
verduidelijking van de werkingssfeer;    

8. het op verzoek van een belanghebbende die mogelijk recht zou hebben op een 
uitkering op grond van de Regeling Vervroegd Uittreden Grafimedia, de juiste uitleg 
van het begrip ‘zwaar beroep’ te geven, voor zover hierover onduidelijkheid bestaat; 
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9. het beslissen over het recht op uitkering in gevallen waarin onduidelijkheid bestaat 
over de termijn van 10 jaar uit artikel 11, lid 1 onder c van het reglement Regeling 
Vervoegd Uittreden Grafimedia; 

10. Het beslissen in gevallen waarin een betrokkene beroep instelt tegen een 
beschikking van de uitkeringsorganisatie zoals bedoeld in artikel 19 van het 
reglement Regeling Vervroegd Uittreden Grafimedia; 

11. Het beslissen in gevallen waarin een betrokkene een beroep doet op de 
hardheidsclausule als bedoeld in artikel 20 van het reglement Regeling Vervroegd 
Uittreden Grafimedia; 

12. het op verzoek van en in samenwerking met de ROGB te beslissen in alle situaties 
waarin de Grafimedia cao niet voorziet; 

13. de bevoegdheid tot het inschakelen van deskundigen. 
 
Voornoemde aan de Commissie toebedeelde taken en bevoegdheden laten onverlet de 
mogelijkheid aan belanghebbenden om zich te wenden tot de rechter. 
 
Procedure en termijnen 
Belanghebbenden zoals omschreven onder het kopje “Taken en bevoegdheden” kunnen 
een schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij de Commissie indienen. Het verzoek dient 
ten minste de volgende gegevens te bevatten: 
- NAW-gegevens 
- Naam contactpersoon en telefoonnummer 
- Een nauwkeurige beschrijving van de aard en de strekking van het verzoek 
- Ondertekening door de verzoeker 
Belanghebbende kan ter onderbouwing van het verzoek alle stukken aandragen die door 
belanghebbende geacht worden relevant te zijn voor het te nemen besluit. 
 
Het secretariaat neemt de schriftelijke en gemotiveerde verzoeken in behandeling en 
wel als volgt: 
 
Met betrekking tot de taken genoemd onder de punten 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 
 In geval van de taken genoemd onder de punten 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 en 12  worden 

deze schriftelijk door secretarissen voorbereid en schriftelijk ter goedkeuring aan de 
overige Commissieleden voorgelegd.  

 Indien de Commissieleden eensluidend in hun oordeel zijn dan worden de 
belanghebbenden binnen 30 dagen nadat het verzoek is ingediend, schriftelijk en 
gemotiveerd geïnformeerd over het genomen besluit. 

 Indien blijkt dat er geen eensluidende besluitvorming kan plaatsvinden dan dragen 
secretarissen er zorg voor dat het verzoek alsnog wordt geagendeerd voor de 
eerstvolgende plenaire Commissievergadering. In dit geval worden 
belanghebbenden binnen 30 dagen nadat het verzoek is ingediend schriftelijk en 
gemotiveerd geïnformeerd over de voortgang van de behandeling.  

 Besluitvorming door de Commissie cao-zaken vindt plaats op basis van meerderheid 
van stemmen. Indien meer werkgeversleden dan werknemersleden ter vergadering 
aanwezig zijn, of omgekeerd, dan brengt de groep waarvan het grootste aantal 
aanwezig is, hetzelfde aantal stemmen uit als van de andere groep leden aanwezig 
is.  
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 Indien de stemmen staken worden belanghebbenden over dat feit binnen 30 dagen 
schriftelijk geïnformeerd en wordt hen tevens meegedeeld dat besluitvorming 
tijdelijk voor een door de Commissie te bepalen termijn wordt opgeschort. Tevens 
wordt belanghebbenden dan meegedeeld dat de zaak dan voorligt bij de ROGB die 
zich zal beraden over de te nemen vervolgstappen. 

 
Beoordeling met betrekking tot de taak genoemd onder punt 4 (dispensatie) 
De Commissie zal op basis van de door belanghebbende toegestuurde stukken 
beoordelen of sprake is van een dusdanig gewichtige omstandigheid dat de dispensatie 
geheel of gedeeltelijk toegekend kan worden. Het moet hierbij gaan om een 
omstandigheid op grond waarvan in redelijkheid niet van belanghebbende kan worden 
gevergd dat bepalingen uit de cao onverkort worden toegepast. Hiervan is met name 
sprake als de specifieke bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van andere 
ondernemingen die tot de werkingssfeer van de Grafimedia cao gerekend kunnen 
worden.  
 
Met betrekking tot dispensatie voor collectieve loonsverhoging(en) 
Ingeval het verzoek tot dispensatie een verzoek is op grond van artikel 2.3. Grafimedia 
cao geldt dat, in plaats van hetgeen in dit reglement is opgenomen over dispensatie, het 
reglement Dispensatieregeling Collectieve Loonsverhogingen van toepassing is. Dit 
reglement is als bijlage toegevoegd. 
 
Met betrekking tot de taak genoemd onder punt 3 (bemiddeling bij een vastgelopen 
overleg op ondernemingsniveau tussen werkgever en medezeggenschap) 
De taak genoemd onder punt 3 wordt door secretarissen voorbereid en behandeld.  
De overige Commissieleden worden over de voortgang van behandeling en de 
besluitvorming geïnformeerd. Zij worden bij behandeling van de zaak betrokken indien 
blijkt dat een door secretarissen afgegeven bemiddelingsvoorstel door één der partijen 
of beide partijen wordt afgewezen. De Commissie cao-zaken heeft dan de bevoegdheid 
te beslissen in de vorm van een bindend advies.   
 Voor het aanhangig maken van een vastgelopen overleg op ondernemingsniveau 

geldt dat zowel werkgever als werknemers/het vertegenwoordigend overleg een 
schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot bemiddeling bij de Commissie kunnen 
indienen.  
Secretarissen van de Commissie nemen een dergelijk verzoek in behandeling door 
de wederpartij in de gelegenheid te stellen schriftelijk en gemotiveerd te reageren 
op eerdergenoemd verzoek.  
De wederpartij heeft maximaal 3 weken de tijd te reageren gerekend vanaf de 
dagtekening van de brief waarin secretarissen aan de wederpartij reactie vragen.  
Secretarissen van de Commissie streven ernaar, gerekend vanaf het moment 
waarop de reactie van de wederpartij bij hen bekend is, binnen 2 maanden een 
bemiddeling tussen partijen te realiseren. Binnen de termijn van 2 maanden hebben 
secretarissen de bevoegdheid een of meerdere hoorzitting(en) tussen partijen te 
beleggen. Indien daartoe gegronde redenen zijn hebben secretarissen de 
bevoegdheid van de hiervoor vermelde termijnen af te wijken. Partijen worden 
ingeval van termijnafwijking geïnformeerd. In het kader van een bemiddeling geven 
secretarissen aan beide partijen een bemiddelingsvoorstel, dat beide partijen 
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binnen de door secretarissen gestelde termijn (gemotiveerd) kunnen aanvaarden of 
verwerpen.  
Bij aanvaarding van het bemiddelingsvoorstel is de procedure afgerond.  
Indien een van beide partijen het bemiddelingsvoorstel niet aanvaardt, wordt de 
zaak geagendeerd voor de eerstvolgende plenaire Commissievergadering. De 
Commissie heeft dan de bevoegdheid te beslissen in de vorm van een bindend 
advies.   

 Besluitvorming door de Commissie cao-zaken vindt plaats op basis van meerderheid 
van stemmen. Indien meer werkgeversleden dan werknemersleden ter vergadering 
aanwezig zijn, of omgekeerd, dan brengt de groep waarvan het grootste aantal 
aanwezig is, hetzelfde aantal stemmen uit als van de andere groep leden aanwezig 
is.  

 Indien de stemmen staken worden belanghebbenden over dat feit geïnformeerd en 
wordt hen tevens meegedeeld dat besluitvorming tijdelijk voor een door de 
Commissie te bepalen termijn wordt opgeschort. Tevens wordt belanghebbenden 
dan meegedeeld dat de zaak dan voorligt bij de ROGB die zich zal beraden over de te 
nemen vervolgstappen. 
 

Met betrekking tot de taak genoemd onder punt 6 (te beslissen in geschillen tussen 
werkgever en werknemer(s) over de indeling van functies alsmede het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van cao-partijen over het functie-indelingsinstrument) 
 De taak genoemd onder punt 6 wordt door secretarissen voorbereid en behandeld. 

De overige Commissieleden worden over de voortgang van behandeling en het 
gegeven bindend advies geïnformeerd. De Commissie cao-zaken wordt bij de 
behandeling van het beroep betrokken indien blijkt dat secretarissen onderling 
verdeeld zijn en niet een beslissing naar aanleiding van het beroep kunnen nemen. 

 Voor het aanhangig maken van een geschil over functie-indeling geldt dat alle 
werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de Grafimedia cao tegen een 
besluit van hun werkgever betreffende de indeling van hun functie in beroep 
kunnen gaan bij de Commissie cao-zaken. Het geschil wordt door secretarissen van 
de Commissie cao-zaken in behandeling genomen indien de interne 
bezwaarprocedure is afgerond. 

 
Met betrekking tot de interne bezwaarprocedure in het bedrijf geldt: 
 Door of namens de werkgever wordt ter indeling van functies gehandeld volgens het 

Stappenplan zoals vermeld in het Handboek Functie-indeling dat deel uitmaakt van 
de Grafimedia cao. 

 De functiebeschrijving c.q. de vragenlijst functiebeeld dient op schrift gesteld te zijn. 
De functievervullers en hun leiding dienen door middel van parafering te 
onderschrijven dat over de vastlegging van de werkelijke functie-inhoud 
overeenstemming bestaat. 

 Indien ondanks zorgvuldig overleg de werknemer bezwaar blijft maken tegen 
(onderdelen van) zijn functie-inhoud, dan dient de werknemer dit bezwaar 
schriftelijk te motiveren. Indien dit bezwaar alsnog niet leidt tot overeenstemming 
over de functie-inhoud, dan wordt het bezwaarschrift toegevoegd aan de 
vastlegging van de functie-inhoud. De werkgever is bevoegd de inhoud van functies 
te bepalen. 
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 Door of namens de werkgever wordt de functie ingedeeld op basis van de 
geaccordeerde vastlegging van de functie-inhoud, dan wel in geval van bezwaar 
door de werknemer op basis van de door de werkgever vastgestelde functie-inhoud, 
zoals in het vorige lid gesteld. 

 Indien de werknemer onoverkomelijke problemen heeft met de indeling van zijn 
functie, dan kan hij tegen de indeling bezwaar aantekenen bij de werkgever volgens 
de binnen de onderneming daartoe gestelde procedure. 

 
Met betrekking tot de beroepsprocedure voor de Commissie cao-zaken geldt: 
 Indien na interne behandeling de werknemer zijn bezwaar tegen de indeling van zijn 

functie handhaaft, dan kan hij bij de Commissie cao-zaken in beroep gaan. Dit 
beroep dient door de werknemer schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend 
uiterlijk zes weken nadat de werknemer in kennis is gesteld van het resultaat van de 
interne bezwaarprocedure. 

 Secretarissen van de Commissie cao-zaken zullen aan de werkgever om een 
schriftelijke reactie op het beroepschrift vragen. De inzendingstermijn voor deze 
reactie, die eveneens schriftelijk en gemotiveerd dient te zijn alsmede voorzien van 
alle onderliggende stukken, wordt door secretarissen van de Commissie bepaald. 

 De reactie van de werkgever zal ten minste dienen te bevatten: 
- een organisatieschema 
- een overzicht van de relevante overige functies en hun indeling; 
- het betreffende functiedocument;  
- de bijbehorende stukken uit de interne bezwaarprocedure. 

 Secretarissen van de Commissie kunnen na de wisseling van de schriftelijke stukken 
partijen horen. Secretarissen kunnen schriftelijk vragen aan partijen voorleggen. 
Partijen kunnen zich laten bijstaan door deskundigen. 

 Komen secretarissen van de Commissie op basis van de onderliggende stukken 
vooralsnog niet tot een beslissing, vanwege het ontbreken van voldoende relevante 
informatie dan wel omdat naar hun oordeel nader onderzoek door een deskundige 
is vereist, dan zullen zij partijen hiervan op de hoogte stellen. 
Het is aan partijen om te besluiten op welke wijze zij de aanvullende informatie 
zullen verstrekken. 
De kosten verbonden aan nader onderzoek door een deskundige zijn voor rekening 
van werkgever. 

 Secretarissen van de Commissie streven ernaar binnen 6 weken nadat de zaak 
aanhangig is gemaakt de beslissing aan partijen mede te delen. Indien deze termijn 
niet gehaald wordt zullen secretarissen van de Commissie partijen hiervan op de 
hoogte stellen. 

 Indien de beslissing inhoudt, dat de indeling van de betreffende functie anders luidt 
dan de indeling door de werkgever, dan dient de ingangsdatum in het besluit te zijn 
opgenomen. Beslissingen, die tot gevolg hebben dat de werknemer aanspraak kan 
maken op een hoger salaris, kunnen slechts terugwerkende kracht hebben tot een 
maximum van één jaar, in beginsel te rekenen vanaf de datum, waarop de 
werknemer de interne bezwaarprocedure heeft aangespannen. 
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 Indien blijkt dat er geen eensluidende besluitvorming door secretarissen kan 
plaatsvinden dan dragen secretarissen er zorg voor dat het verzoek wordt 
geagendeerd voor de eerstvolgende plenaire Commissievergadering. 

 Besluitvorming door de Commissie cao-zaken vindt plaats op basis van meerderheid 
van stemmen. Indien meer werkgeversleden dan werknemersleden ter vergadering 
aanwezig zijn, of omgekeerd, dan brengt de groep waarvan het grootste aantal 
aanwezig is, hetzelfde aantal stemmen uit als van de andere groep leden aanwezig 
is.  

 Indien de stemmen staken worden belanghebbenden over dat feit geïnformeerd en 
wordt hen tevens meegedeeld dat besluitvorming tijdelijk voor een door de 
Commissie te bepalen termijn wordt opgeschort. Tevens wordt belanghebbenden 
dan meegedeeld dat de zaak dan voorligt bij de ROGB die zich zal beraden over de te 
nemen vervolgstappen. 

 Tegen de beslissing van de Commissie staat geen hoger beroep open. 
 


