GESCHILLENCOMMISSIE RAS
Artikel 1

TAAK GESCHILLENCOMMISSIE RAS
Er bestaat een Geschillencommissie binnen de RAS. Haar taak is het
geven van bindende adviezen in geschillen die betrekking hebben op
de toepassing van deze CAO. Dit met inachtneming van de volgende
bronnen: de CAO-tekst, ondersteunde CAO-verslagen/teksten en
eerder door de Geschillencommissie gegeven uitspraken.

Artikel 2

SAMENSTELLING GESCHILLENCOMMISSIE RAS
a.

De Geschillencommissie bestaat uit maximaal twee ledenwerkgevers en maximaal twee leden-werknemers en een
voorzitter.

b.

De leden van de Geschillencommissie worden benoemd door het
RAS-bestuur, op voordracht van de bij de CAO betrokken
werknemers- en werkgeversorganisatie(s).

c.

Op dezelfde wijze als omschreven onder b van dit artikel worden
maximaal vier plaatsvervangende leden benoemd.

d.

Leden van het RAS-bestuur worden niet benoemd als lid van de
Geschillencommissie.

e.

De leden van de Geschillencommissie oordelen zonder last of
ruggespraak en naar redelijkheid en billijkheid.

f.

De voorzitter van de Geschillencommissie is onafhankelijk en
wordt benoemd door het RAS-bestuur.

g.

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de Geschillencommissie.

Artikel 3

WERKWIJZE GESCHILLENCOMMISSIE RAS
a.

Binnen de Geschillencommissie komen er twee stemmen toe aan
de aanwezige leden-werknemers en twee aan de aanwezige
leden-werkgevers.

b.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen. Indien de stemmen staken brengt de voorzitter de
doorslaggevende stem uit.

c.

De leden, alsmede de voorzitter en de secretaris, zijn gehouden
zoveel mogelijk discretie te bewaren ten aanzien van al datgene
wat hen uit hoofde van het lidmaatschap respectievelijk functie
ter kennis komt.

d.

Artikel 4

Een lid of plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie, dat
rechtstreeks bemoeienis heeft of heeft gehad met het
voorliggende geschil, mag aan de behandeling daarvan en de
beslissing niet deelnemen.
VERZOEK

a.

Alvorens een verzoek bij de Geschillencommissie RAS in te
dienen, dient een klacht mondeling kenbaar te worden gemaakt
bij de direct leidinggevende (indien het een klacht van een
werknemer betreft) dan wel de werknemer (indien het een klacht
van de werkgever betreft). Partijen bij het geschil treden naar
aanleiding daarvan met elkaar in overleg teneinde tot een
minnelijke regeling te komen.

b.

Indien dit niet binnen veertien dagen tot een oplossing leidt,
deelt de klagende partij de wederpartij schriftelijk mede dat hij
voornemens is de klacht voor te leggen aan de
Geschillencommissie.

c.

Indien niet binnen veertien dagen alsnog een minnelijke regeling
wordt getroffen, is er sprake van een geschil volgens dit
reglement.

Artikel 5

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE
a.

Een verzoek tot het doen van een uitspraak in een geschil kan
door iedere CAO-partij optredend namens werkgever(s) en
werknemers(s) en/of door iedere werkgever en werknemer
worden gedaan.

b.

De termijn voor het indienen van een verzoek bedraagt
maximaal zes maanden, te rekenen vanaf het ontstaan van het
geschil volgens artikel 4 onder c van dit reglement.
De kosten voor het indienen van een verzoek bedragen
€ 35,-.

c.

d.

Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris
(Geschillencommissie RAS, Postbus 2216, 5202 CE,
‘s-HERTOGENBOSCH).

e.

Het verzoek bevat een beknopt overzicht van de feiten, een
beargumenteerde omschrijving van de beslissing die de
indiener(-s) wenst/wensen en een kopie van de mededeling van
artikel 4 onder b van dit reglement.

f.

De secretaris zendt een ontvangstbevestiging en een verklaring
dat de partij, die het verzoek heeft gedaan, zich verbindt de
beslissing van de RAS als bindend te aanvaarden. Deze
verklaring dient, ondertekend binnen veertien dagen na
verzending, aan de secretaris te worden geretourneerd.

g.

De secretaris beoordeelt of er sprake is van een geschil en of het
verzoek voldoet aan de voorwaarden van dit reglement. Zonodig
wordt de partij die het verzoek doet in de gelegenheid gesteld
binnen veertien dagen aanvullende informatie te verstrekken.

h.

De secretaris zendt het verzoek vervolgens ter reactie aan de
wederpartij. Tevens zendt hij de wederpartij ter ondertekening
de verklaring dat deze zich verbindt de beslissing van de RAS als
bindend te aanvaarden.
De wederpartij wordt een termijn van veertien dagen na
verzending ter reactie gegund. Indien dringende redenen
daarvoor aanwezig zijn, kan de secretaris deze termijn met
maximaal veertien dagen verlengen.

i.

Indien het geschil naar het oordeel van de secretaris
onvoldoende duidelijk is, wordt een extra ronde van hoor en
wederhoor ingelast waarbij partijen veertien dagen de tijd
krijgen om te reageren.

j.

De laatste reactie van de wederpartij wordt ter kennisneming
toegezonden aan de persoon die het verzoek heeft gedaan.

k.

Indien een partij de in dit artikel onder f en h bedoelde
verklaring niet binnen de daarvoor gestelde termijn retour zendt,
neemt de Geschillencommissie geen beslissing. De secretaris
stelt partijen daarvan in kennis.

l.

Indien de secretaris oordeelt dat het verzoek en de reactie van
de wederpartij duidelijk en volledig zijn, legt hij het verzoek
schriftelijk voor aan de Geschillencommissie.

m. Indien de Geschillencommissie van mening is dat op basis van de
onder artikel 1 van dit reglement genoemde bronnen geen
uitspraak kan worden gedaan, wordt het verzoek nietontvankelijk verklaard. De Geschillencommissie zal het bestuur
van de RAS informeren over de reden van de niet-ontvankelijk
verklaring en de inhoud van de betreffende zaak.
n. Indien de Geschillencommissie dat nodig acht, kan zij besluiten
tot het vragen van een nadere schriftelijk reactie.
o.

De Geschillencommissie kan besluiten tot het houden van een
hoorzitting. Ieder der partijen kan zich bij de hoorzitting laten
bijstaan door getuigen, deskundigen alsmede zich laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde.
Indien een partij zich wil laten bijstaan of vertegenwoordigen,
stelt zij de secretaris tenminste zeven dagen voor de zitting
daarvan op de hoogte.

Artikel 6

p.

De secretaris deelt de uitspraak binnen veertien dagen, nadat de
Geschillencommissie een beslissing heeft genomen, aan partijen
mede.

q.

Deze geschillenprocedure laat onverlet dat partijen het verzoek,
waarmee zij zich tot de Geschillencommissie richten, alsnog aan
de bevoegde rechter voorleggen.
JAARVERSLAG EN RAPPORTAGE

De Geschillencommissie brengt een jaarverslag uit met de
afgehandelde geschillen en verzorgt tevens kwartaalrapportages
voor het RAS-bestuur.

