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Reglement  

dispensatieregeling collectieve loonsverhogingen 
 
Samenstelling Commissie cao-zaken 
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.   
 
Taak 
De Commissie cao-zaken heeft tot taak in op zichzelf staande en bijzondere gevallen en 
op verzoek van iedere belanghebbende die gebonden is aan de Grafimedia cao, verder 
te noemen verzoeker, afwijkingen en vrijstellingen van de collectieve loonsverhogingen 
van de Grafimedia cao toe te staan, al dan niet onder daaraan verbonden voorwaarden 
en een vast te stellen termijn; 
 
Procedure en termijnen 
Een verzoeker zoals omschreven onder het kopje “Taak” kan uiterlijk tot twee maanden 
voorafgaand aan de invoeringsdatum van een collectieve loonsverhoging een schriftelijk 
en gemotiveerd verzoek tot dispensatie bij de Commissie cao-zaken indienen.  
Het dispensatieverzoek dient de volgende gegevens te bevatten: 
 
Gegevens bedrijf (groep bedrijven) 
1. NAW-gegevens  
2. Naam contactpersoon en telefoonnummer 
3. Totaal aantal werkzame personen 
4. Aantal werkzame personen die onder de Grafimedia cao vallen 
 
Financiële gegevens 
1. Jaarrekeningen (verlies- en winstrekening en balans) van de twee boekjaren 

voorafgaand aan het jaar van indienen van de aanvraag. De jaarrekeningen dienen te 
zijn voorzien van een accountantsverklaring en/of een verklaring van juistheid door 
een financieel deskundige.  

2. Prognose van het resultaat in het lopende boekjaar plus onderbouwing 
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3. Begroting komende boekjaar  
4. Liquiditeitsprognose lopende boekjaar en volgend boekjaar 
5. Berekening van de beschikbare loonruimte in het lopende en volgende boekjaar.  
 
Uit deze gegevens dienen de volgende componenten duidelijk te herleiden zijn: 
- Bedrijfsopbrengst: de som van alle operationele opbrengsten (de 

bedrijfsopbrengsten van de onderneming). Bijvoorbeeld:  
o netto-omzet + wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk 

+ geactiveerde productie voor het eigen bedrijf + overige 
bedrijfsopbrengsten 

o netto-omzet + overige bedrijfsopbrengsten 
- Brutomarge: bruto winst of bruto omzet/bedrijfsresultaat, ook bekend als 

toegevoegde waarde, kan een percentage zijn (bedrijfsresultaat / omzet) 
- Kostentotaal (de som van de operationele kosten bedrijfsresultaat): het saldo van de 

operationele opbrengsten en operationele kosten voor aftrek van de rentelasten en 
belasting 

- Nettoresultaat (het saldo van de totale opbrengsten en de totale kosten, het ‘getal 
onder aan de streep’): het resultaat na aftrek van alle kosten en rekening houdend 
met resultaat deelnemingen, afschrijvingen, renteopbrengsten en opbrengsten uit 
effecten, in het geval van buitengewone resultaten is het netto resultaat ook na de 
post buitengewoon resultaat. 

- Eigen vermogen: het saldo van het balanstotaal en de verplichtingen 
- Balanstotaal: de som van alle activa (bezittingen) 
- Investeringsplan: beschrijving van de voorgenomen investeringen met bijbehorende 

kosten.  
- Reorganisaties: beschrijving van de uitgevoerde reorganisaties in de twee boekjaren 

voorafgaand aan de aanvraag, lopende reorganisaties en voorgenomen 
reorganisaties. Een overzicht van de bij deze reorganisaties behorende kosten.  

 
6. % van het aantal werkzame personen dat exact conform de functieschaalsalarissen 

wordt betaald. 
7. % van het aantal werkzame personen dat boven het functieschaalsalaris wordt 

betaald met een specificatie van de hoogte van de afwijking per werknemer.  
8. Heeft de invoering van BETSY plaatsgevonden? 
9. Beschrijving van de oorzaak van de ontoereikende financiële situatie.  
10. Beschrijving van de gevolgen voor het bedrijf en de medewerkers als de gevraagde 

dispensatie niet wordt verleend.  
11. De stappen die zijn ondernomen om de financiële situatie van het bedrijf te 

verbeteren. 
 

Indien verzoeker niet over alle gegevens beschikt of sommige onderdelen niet kan 
onderbouwen, dient gemotiveerd aangegeven te worden waarom dat niet kan.  
 
Indien gewenst kan de Commissie cao-zaken een onafhankelijk (financieel) deskundige 
aanstellen om nader onderzoek te doen. De kosten daarvan worden betaald door 
verzoeker.  
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De werknemersvertegenwoordigers zijn gerechtigd hun leden die werkzaam zijn bij 
verzoeker te horen. 
 
Het secretariaat neemt de schriftelijke en gemotiveerde verzoeken in behandeling en 
wel als volgt: 
 de werkgeverssecretaris beoordeelt of alle relevante stukken voor het te nemen 

besluit aanwezig zijn. 
 verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd als het verzoekschrift en de bijbehorende 

stukken in goede orde zijn ontvangen.  
 het verzoek wordt behandeld in de eerstvolgende Commissievergadering van de 

Commissie cao-zaken.  
 het verzoekschrift en de bijbehorende stukken worden uiterlijk één week voor de 

Commissievergadering aan de leden van de Commissie cao-zaken toegestuurd. 
 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.  

 de Commissie cao-zaken streeft er naar binnen 30 dagen nadat het verzoek is 
binnengekomen, een besluit te nemen en verzoeker over het genomen besluit 
schriftelijk en gemotiveerd te informeren. 

 indien de stemmen staken wordt verzoeker over dat feit geïnformeerd en wordt 
tevens meegedeeld dat besluitvorming tijdelijk voor een door de Commissie cao-
zaken te bepalen termijn wordt opgeschort. Tevens wordt verzoeker dan 
meegedeeld dat de zaak dan voorligt bij de ROGB die zich zal beraden over de te 
nemen vervolgstappen. 
 

Beoordeling 
De Commissie zal op basis van de door verzoeker toegestuurde stukken beoordelen of 
sprake is van een dusdanig gewichtige omstandigheid dat de dispensatie geheel of 
gedeeltelijk toegekend kan worden. Hiervan is met name sprake als verzoeker een 
dusdanige slechte financiële positie heeft op grond waarvan in redelijkheid niet kan 
worden gevergd dat de collectieve loonsverhogingen uit de cao onverkort worden 
toegepast.  
 
Dispensatietermijn  
In beginsel geldt dat de loonsverhogingen waarvoor dispensatie wordt verkregen, alsnog 
binnen de looptijd van de cao moeten worden verstrekt aan de werknemers. De 
Commissie cao-zaken kan besluiten hierop een uitzondering te maken. 
 
Verzoeker kan gedurende de looptijd slechts eenmaal dispensatie van de collectieve 
verhogingen aanvragen. De Commissie cao-zaken kan besluiten hierop een uitzondering 
te maken. 


