3.a.

Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het
katholiek onderwijs (gewijzigd per 1-7-2008)

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN
a. bevoegd gezag: het schoolbestuur respectievelijk de rechtspersoon waarvan de
instelling uitgaat;
b. centrales: de vakorganisaties voor overheids- en onderwijspersoneel als bedoeld in
de CAO VO of de CAO PO;
c. commissie: de landelijke bezwarencommissie functiewaardering als bedoeld in artikel
5.2, aanhef en onder a, van de CAO VO 2006-2007 of de externe
bezwarencommissie functiewaardering als bedoeld in artikel 5.6, onder 1, eerste
gedachtestreepje, van de CAO PO 2006-2008;
d. functie: het samenstel van werkzaamheden dat door de werknemer krachtens zijn
arbeidsovereenkomst moet worden verricht zoals vastgelegd in het functieboek van
de instelling;
e. instelling: een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de WVO, een
basisschool of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de WPO, een
school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een instelling als
bedoeld in artikel 8, tweede volzin, in de WEC en een centrale dienst als bedoeld als
in de WVO, de WPO of de WEC;
f. werkdag: een dag waarop de instelling geopend is;
g. werknemer: degene die op grond van een arbeidsovereenkomst met het bevoegd
gezag werkzaam is bij de instelling en die bij de commissie in bezwaar is gekomen;
h. 'VBKO': Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen,
gevestigd te Den Haag.
ARTIKEL 2. INSTANDHOUDING, TAAK EN COMPETENTIE VAN DE COMMISSIE
1. De commissie wordt in stand gehouden door de VBKO.
2. De commissie strekt haar werkkring uit over de instellingen die bij haar zijn

aangesloten volgens het bepaalde in artikel 3 van dit reglement.
3. De commissie heeft tot taak:

a. op verzoek van een werknemer van een instelling als bedoeld in de WVO een
bindende uitspraak te doen op het bezwaar van de werknemer op grond van
de bepalingen in de CAO-VO inzake de invoering van FUWA-VO dan wel op
het bezwaar van de werknemer op grond van de bepalingen in de CAO-VO
inzake de functiewaardering;
b. op verzoek van een werknemer van een instelling als bedoeld in de WPO of
de WEC een bindende uitspraak te doen op het bezwaar van de werknemer
op grond van de bepalingen in de CAO-PO inzake de functiewaardering
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ARTIKEL 3. AANSLUITING BIJ DE COMMISSIE
1. Bij de commissie kunnen zijn aangesloten instellingen voor katholiek onderwijs,

2.

3.
4.

5.

alsmede andere instellingen waarvan tenminste één instelling voor katholiek
onderwijs onderdeel uitmaakt
Een instelling die ressorteert onder een bevoegd gezag dat is aangesloten bij de
VBKO èn dat financieel bijdraagt aan de instandhouding van de bezwarencommissie
is bij de commissie aangesloten.
De aansluiting brengt voor het bevoegd gezag de verplichting mee zich aan de
bepalingen van dit reglement te houden.
Middels een daartoe strekkend schrijven - aangetekend te richten aan de VBKO - kan
de aansluiting van een instelling bij de commissie worden beëindigd. De VBKO stelt
de commissie hiervan op de hoogte.
Beëindiging van de aansluiting ontslaat het bevoegd gezag niet van het nakomen van
de op het ogenblik van de beëindiging reeds bestaande verplichtingen tegenover de
VBKO of tegenover de commissie.

ARTIKEL 4. DE SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE
1. De commissie bestaat uit twee leden, twee plaatsvervangend leden en tenminste
twee voorzitters die de plaatsvervanger van elkaar zijn.
2. De voorzitters worden benoemd door de bevoegde gezagsorganen van de
aangesloten instellingen in overeenstemming met de Centrales van overheids- en
onderwijspersoneel.
3. De voorzitters wijzen een lid en een plaatsvervangend lid aan op voordracht van de
bevoegde gezagsorganen en een lid en een plaatsvervangend lid op voordracht van
de centrales van overheids- en onderwijspersoneel.
ARTIKEL 5. VEREISTEN VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE COMMISSIE
1. A. Voorzitter, lid en plaatsvervangend lid kan niet zijn hij, die werkzaam is bij of deel
uitmaakt van het bevoegd gezag van een instelling, waarover de commissie haar
werkkring uitstrekt.
B. Voorzitter, lid en plaatsvervangend lid, kan niet zijn hij die de leeftijd van 70 jaar
heeft bereikt.
2. De voorzitter is bij voorkeur iemand die de hoedanigheid van meester in de rechten
heeft verkregen op grond van een met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in het
Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.
3. Voorzitter, leden en plaatsvervangende leden dienen zich te kunnen verenigen met
de identiteit van waaruit de instellingen werken.
4. De leden en plaatsvervangend leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar.
De leden en plaatsvervangend leden zijn herbenoembaar.
5. In geval van tussentijds aftreden van een van de leden respectievelijk
plaatsvervangend leden wordt terstond in de vacature voorzien.
Een lid benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip
waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
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ARTIKEL 6. KENNISGEVING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE
De voorzitters van de commissie zorgen er voor dat de samenstelling van de commissie,
alsmede eventuele wijzigingen daarin, ter kennis worden gebracht van de VBKO en van de
centrales van overheids- en onderwijspersoneel.
ARTIKEL 7. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE COMMISSIE
1. De commissie legt de regeling van haar werkzaamheden zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen 6 maanden na haar benoeming vast in een huishoudelijk reglement en
voorziet daarin in haar secretariaat.
2. De voorzitters zorgen er voor dat dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan ter
kennis worden gebracht van de VBKO en de centrales van overheids- en
onderwijspersoneel.
ARTIKEL 8. BEKENDMAKING AAN DE BEVOEGDE GEZAGSORGANEN EN DE
GELEDINGEN
1. De VBKO draagt zorg voor bekendmaking aan de bij de commissie aangesloten
bevoegde gezagsorganen van dit reglement, van de samenstelling van de
commissie, van het kantooradres van de secretaris van de commissie en van het
huishoudelijk reglement van de commissie.
2. Het bevoegd gezag zorgt er voor dat het reglement, de samenstelling van de
commissie, het kantooradres van de secretaris van de commissie, alsmede het
huishoudelijk reglement van de commissie op een voor het personeel toegankelijke
plaats in de instelling ter inzage beschikbaar is.
3. Deze kennisgevingen worden bij wijzigingen steeds onverwijld aangepast.
ARTIKEL 9. HET AANTEKENEN VAN BEZWAAR INZAKE FUNCTIEWAARDERING IN HET PO
1. De werknemer van een instelling als bedoeld in de WPO of de WEC kan bij de
commissie gemotiveerd bezwaar aantekenen indien hij zich niet kan verenigen met
het besluit dat de werkgever heeft genomen inzake:
a. de waardering van zijn functie;
b. de beschrijving van zijn functie in relatie tot de hem opgedragen werkzaamheden.
2. Indien de werkgever een interne bezwarencommissie functiewaardering heeft
ingesteld dient de werknemer eerst bezwaar aan te tekenen bij de interne
bezwarencommissie.
Als de werknemer zich niet kan verenigen met het besluit dat de werkgever na
ontvangst van het advies van de interne bezwarencommissie heeft genomen, kan hij
gemotiveerd bezwaar aantekenen bij de externe bezwarencommissie
functiewaardering.
3. Voor de indiening van het bezwaar geldt een termijn van 6 weken na de ontvangst
van het schriftelijke (nieuwe) besluit van de werkgever.
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ARTIKEL 10. HET AANTEKENEN VAN BEZWAAR INZAKE FUNCTIEWAARDERING IN HET VO
1. De werknemer van een instelling als bedoeld in de WVO kan gedurende de invoering
van FUWA-VO bij de commissie gemotiveerd bezwaar aantekenen indien hij zich niet
kan verenigen met het besluit dat de werkgever na ontvangst van het advies van de
interne bezwarencommissie heeft genomen inzake:
a. de waardering van zijn functie;
b. de wijze waarop de in het invoeringsplan FUWA-VO beschreven procedure is
gevolgd voor zover betrekking hebbend op de werknemer, die bezwaar aantekent;
2. De beschrijving van zijn functie in relatie tot de hem opgedragen werkzaamheden.
a. Voor de indiening van het bezwaar bedoeld in lid 1 van dit artikel
geldt een termijn van 20 werkdagen na ontvangst van het schriftelijk besluit van de
werkgever.
3. De werknemer van een instelling als bedoeld in de WVO kan bij de commissie
gemotiveerd bezwaar aantekenen anders dan in samenhang met de invoering van
FUWA-VO indien hij zich niet kan verenigen met:
a. de waardering van zijn functie
b. de beschrijving van zijn functie in relatie tot de hem opgedragen werkzaamheden.
c. Een bezwaar als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt zo spoedig mogelijk
ingediend nadat de werknemer schriftelijk bericht van de werkgever heeft ontvangen
op zijn verzoek om vaststelling dan wel wijziging van de waardering van de functie
dan wel van de beschrijving van de functie.
ARTIKEL 11. INDIENING VAN HET BEZWAARSCHRIFT EN HET VERWEERSCHRIFT
1. De werknemer, die bezwaar heeft aangetekend als bedoeld in artikel 9 of artikel 10
van dit reglement, dient bij de commissie een gedateerd en door hem of zijn
raadsman ondertekend gemotiveerd bezwaarschrift in.
Bij het bezwaarschrift worden gevoegd:
a. een afschrift van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
b. indien van toepassing: het advies van de interne bezwarencommissie en het
‘nieuwe’ besluit van het bevoegd gezag;
c. een afschrift van de arbeidsovereenkomst;
d. afschriften van de stukken die op het bezwaar betrekking hebben;
e. de namen en de correspondentieadressen van de werknemer en van het bevoegd
gezag van de instelling waar de werknemer werkzaam is.
Bij het bezwaarschrift worden voorts alle op de zaak betrekking hebbende stukken
overgelegd.
2. De werknemer verzoekt de commissie om een voor partijen bindende uitspraak.
3. De stukken worden ingediend bij de commissie door toezending aan het bekend
gemaakte kantooradres van de secretaris.
4. Indien het bezwaarschrift niet voldoet aan de eisen welke in de voorgaande artikelen
daaraan worden gesteld, wijst de voorzitter de verzoeker op het verzuim en stelt deze
in de gelegenheid binnen een termijn van twee weken het verzuim te herstellen.
5. Van alle door de verzoeker aan de commissie overgelegde stukken ontvangt de
wederpartij onverwijld een afschrift.
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6. De commissie stelt de wederpartij in de gelegenheid om binnen een termijn van vier
weken schriftelijk verweer te voeren.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEID COMMISSIE
Indien de commissie van oordeel is dat zij niet bevoegd is het bezwaar te behandelen kan de
commissie zonder nader onderzoek terstond op het bezwaar beslissen.
ARTIKEL 13. INTREKKEN VAN HET BEZWAAR
De werknemer kan zijn bezwaar schriftelijk en ter zitting ook mondeling intrekken.
De secretaris doet van een schriftelijk intrekking van het bezwaar onverwijld mededeling aan
het bevoegd gezag.
ARTIKEL 14. DE HOORZITTING
1. De voorzitter bepaalt de plaats waar en de dag en het uur waarop het bezwaar
mondeling zal worden behandeld in een hoorzitting.
2. De hoorzitting vindt uiterlijk binnen zes weken na de ontvangst van de laatste
schriftuur plaats.
3. Partijen worden per aangetekende brief voor de hoorzitting opgeroepen. Zij kunnen
zich door een gemachtigde laten vervangen of zich door een raadsman laten
bijstaan. De commissie kan van de gemachtigde een schriftelijke machtiging
verlangen.
4. Indien een partij de voorzitter verzoekt de hoorzitting op een andere dag te bepalen,
wordt alvorens daarop te beslissen de andere partij door de voorzitter in de
gelegenheid gesteld haar standpunt dienaangaande kenbaar te maken.
5. De commissie kan ambtshalve of op verzoek van partijen getuigen en deskundigen
oproepen voor de hoorzitting.
6. Partijen kunnen getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen met dien verstande
dat zij de namen van die personen uiterlijk op de vierde dag voor de zittingsdatum
schriftelijk opgeven aan de secretaris van de commissie en aan de wederpartij.
7. Indien de commissie zulks ter beslissing van de zaak nodig acht, kan zij al dan niet
op grond van een daartoe strekkend verzoek van een partij getuigen en deskundigen
ter zitting horen. Indien zij van deze bevoegdheid gebruik maakt, doet de voorzitter
hiervan vooraf mededeling aan partijen.
8. De voorzitter heeft de leiding van de hoorzitting. Hij geeft elk van de partijen de
gelegenheid zijn standpunt toe te lichten.
ARTIKEL 15. WRAKING OF VERSCHONING.
1. Voor de aanvang van de behandeling van het bezwaar op de hoorzitting kan op
verzoek van een partij een lid van de commissie worden ge¬wraakt:
a. indien hij persoonlijk belang bij het geschil heeft;
b. indien met een van de leden van het bij de zaak betrokken bevoegd gezag of met
de belanghebbende een bloed- of aanverwantschap bestaat tot in de vierde graad
ingesloten;
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c. indien hij een advies in de zaak heeft gegeven of met een van de partijen een
bespreking heeft gevoerd;
d. indien er een hoge graad van vijandschap of vriendschap bestaat tussen hem en
een (of meer leden) van de partijen;
e. indien hij binnen een tijdvak van 5 jaren, voorafgaande aan de datum van
ontvangst van het verzoekschrift door de voorzitter, deel heeft uitgemaakt of in dienst
van het bevoegd gezag van de betrokken instelling is geweest;
f. in andere gevallen waarin daartoe een reden aanwezig is om te twijfelen aan de
objectiviteit van het betrokken commissielid.
De commissie hoort ter vaststelling van de feiten partijen.
2. Ieder lid of plaatsvervangend lid dat weet dat er enige reden van wraking tegen hem
bestaat, is gehouden dit aan de commissie mee te delen.
In dezelfde gevallen als genoemd in het eerste lid van dit artikel kan een lid van de
commissie zich verschonen.
3. Over de wraking of de verschoning wordt zo spoedig mogelijk beslist door de overige
leden van de commissie.
4. Bij staking van stemmen wordt de wraking of de verschoning geacht te zijn
toegewezen.
ARTIKEL 16. SCHRIFTELIJKE BEHANDELING
Met goedvinden van de commissie en partijen kan de behandeling van het bezwaar
schriftelijk geschieden.
ARTIKEL 17. UITSPRAAK
1. Uiterlijk binnen zes weken na de laatste zitting waarop het bezwaar is behandeld,
stelt de commissie de uitspraak vast.
2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. De leden van de commissie
kunnen zich niet van stemming onthouden.
3. De leden en de secretaris van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle
gegevens waarover zij tijdens de behandeling van de zaak de beschikking krijgen en
waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen dan wel redelijkerwijs moeten
vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling
verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling volgt.
4. De uitspraak bevat:
a. de vermelding van de (plaatvervangende) leden van de commissie die over het
bezwaar een beslissing hebben genomen;
b. de vermelding van de partijen en hun vestigingsplaats respectievelijk woonplaats;
c. een weergave van het door partijen aangevoerde;
d. de uitspraak van de commissie en de gronden waarop zij berust.
e. De uitspraak wordt binnen zes weken nadat deze is vastgesteld bij aangetekend
schrijven gezonden aan de partijen.
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ARTIKEL 18. TERMIJNEN
Op de in dit reglement genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.
ARTIKEL 19. KOSTEN VAN DE COMMISSIE
De kosten van de commissie komen ten laste van de bevoegde gezagsorganen van de bij de
commissie aangesloten instellingen.
ARTIKEL 20. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
1. Dit reglement kan worden gewijzigd
a. op voorstel van de commissie
b. op voorstel van de VBKO.
2. Ingeval sprake is van een voorstel van de commissie genoemd in het eerste lid onder
a, vindt overleg plaats van de commissie met de VBKO.
3. Ingeval sprake is van een voorstel van de VBKO vindt overleg plaats met de
commissie. Indien onderling overeenstemming is bereikt wordt het gewijzigde
reglement vastgesteld.
ARTIKEL 21. ONVOORZIENE SITUATIES
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter, gehoord de overige leden
van de commissie.
ARTIKEL 22. CITEERTITEL
Dit reglement kan worden aangehaald als het 'Reglement commissie Functiewaardering voor
het katholiek basisonderwijs, (voortgezet) speci¬aal onderwijs, voort¬gezet onderwijs en
centrale diensten'.
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ARTIKEL 23. INWERKINGTREDING.
Dit reglement is in werking getreden met ingang van 26 augustus 1997 en is gewijzigd op 1
januari 1999, 1 februari 2005 en 1 juli 2008.
Aldus tot stand gekomen in onderlinge overeenstemming tussen VBKO en de commissie.
De commissie heeft dit reglement met ingang van 1 juli 2008 voorlopig vastgesteld.
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