Uitvoeringsreglement Commissie Controle CAO

Artikel 1
TAAK
Er bestaat een Commissie Controle CAO binnen de RAS (hierna: Commissie).
De Commissie ziet erop toe dat de bepalingen van de CAO’s in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf (hierna: CAO’s) algemeen en volledig worden
nageleefd. De Commissie is ingesteld door de RAS. Op deze wijze wordt invulling
gegeven aan het bepaalde in artikel 2 lid 2 sub n van de Statuten van de RAS.

Artikel 2
TOEZICHT OP NALEVING CAO
1.
De Commissie ziet toe op naleving van de CAO’s.
2.
De Commissie houdt dit toezicht door het uitvoeren van controles.
3.
De Commissie kan de controles op de naleving van de CAO’s opdragen aan
een daartoe aangewezen instelling.
4.
De werkgever is verplicht te allen tijde medewerking te verlenen aan de
controles.

Artikel 3
SAMENSTELLING EN BESLUITVORMING COMMISSIE
1.
De Commissie bestaat uit minimaal twee leden van werkgeverszijde en
twee leden van werknemerszijde.
2.
De leden van de Commissie worden aangewezen door het bestuur van de
RAS, op voordracht van de bij de CAO betrokken werknemers- en
wergeversorganisatie(s).
3.
De leden van de Commissie oordelen zonder last of ruggespraak en naar
redelijkheid en billijkheid. De leden zijn gehouden zoveel mogelijk discretie
te bewaren ten aanzien van al datgene wat hen uit hoofde van het
lidmaatschap respectievelijk functie ter kennis komt.
4.
De leden kiezen uit hun midden jaarlijks een voorzitter.
5.
Binnen de Commissie komen er twee stemmen toe aan de aanwezige
leden-werknemers en twee aan de aanwezige leden wergevers.
6.
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Als de
stemmen staken wordt het bestuur van de RAS gevraagd een besluit te
nemen.

Artikel 4
CONTROLES
1. De door de Commissie te houden controles dienen met voldoende
waarborgen te zijn omkleed.
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2.
3.

4.
5.

De Commissie controleert steekproefsgewijs alle werkgevers die vallen
onder de werkingssfeer van de CAO’s.
Bij het ter plaatse controleren van de werkgever dient ruim voor aanvang
van een controle, aan de werkgever te zijn gemeld dat er een onderzoek
gaat plaatsvinden.
De Commissie kondigt haar controles bij de werkgever schriftelijk aan onder
vermelding van datum en plaats van het onderzoek.
Bij schriftelijk onderzoek door de Commissie, dient de werkgever op
duidelijke wijze te worden meegedeeld welke gegevens binnen welke
termijn hij aan de Commissie beschikbaar dient te stellen.

Artikel 5
ERNST EN VERWIJTBAARBEID VAN OVERTREDINGEN
1. De Commissie stelt de te controleren CAO-artikelen periodiek vast en kan
nadere regels stellen over de mate van verwijtbaarheid en ernst van
overtredingen van de CAO’s.
2. De Commissie beoordeelt de verwijtbaarheid en ernst van bij de controle
geconstateerde overtredingen van de CAO’s.

Artikel 6
HERCONTROLES
1. Indien de mate van verwijtbaarheid en ernst van de overtreding hiertoe
aanleiding geven kan de Commissie een eerste hercontrole uitvoeren.
2. Afhankelijk van de uitkomst van een eerste hercontrole kan de Commissie
besluiten tot een tweede hercontrole.

Artikel 7
KOSTEN HERCONTROLE
1. De directe kosten van een eerste of tweede hercontrole worden door of
namens de Commissie doorbelast aan de betreffende werkgever met een
minimum van € 370.
2. De werkgever is verplicht de kosten van een hercontrole te voldoen binnen
de betalingstermijnen als genoemd in het reglement van de Stichting RAS.
3. Indien de werkgever niet aan de verplichting in lid 2 van dit artikel voldoet,
is de werkgever in verzuim en komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke
invorderingskosten voor zijn rekening; dit alles vermeerderd met de
wettelijke rente.

Artikel 8
FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING
1. Bij het stelselmatig niet naleven van de CAO’s, zoals bedoeld in artikel 9 van
het reglement, is de werkgever verplicht aan de RAS een forfaitaire
schadevergoeding te betalen.
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De forfaitaire schadevergoeding bedraagt 0,1% van de loonsom in het jaar
voorafgaand aan het jaar waarin de procedure als bedoeld in artikel 9
aanhangig is gemaakt met een minimum van € 2.500,00 en een maximum
van € 10.000,00.
2. De forfaitaire schadevergoeding dient ter dekking van de kosten die de
Commissie maakt terzake van het toezicht houden op de naleving van de
CAO’s en terzake van de aanhangig gemaakte procedure.
3. De RAS hoeft niet aan te tonen, dat zij de schade in de omvang als door
haar gevorderd, ook daadwerkelijk heeft geleden.
4. Het bestuur van de RAS kan besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van
het vorderen van deze schadevergoeding indien, naar het oordeel van het
bestuur, bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 9
SANCTIE
Indien de Commissie na tenminste twee hercontroles concludeert dat de
werkgever de CAO overtreedt en indien de Commissie concludeert dat de
geconstateerde overtredingen na de tweede hercontrole niet zijn beëindigd, is er
volgens de Commissie sprake van het stelselmatig niet naleven van de CAO en
zijn er de volgende mogelijkheden:
a. het via de RAS instellen van een schadevergoedingsactie als bedoeld in
artikel 15 van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Wet CAO) en
artikel 3 lid 4 van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend
verklaren van bepalingen van CAO’s (Wet AVV). De bevoegdheid tot het
instellen van een dergelijke schadevergoedingsactie (als bedoeld in de Wet
AVV en Wet CAO) dragen CAO-partijen daartoe over aan de RAS.
b. een schadevergoedingsactie kan worden ingesteld twee weken nadat de
werkgever schriftelijk over dit besluit van het bestuur op de hoogte is
gesteld.
c. besluiten tot publicatie van het aanhangig maken van de procedure als
bedoeld onder sub a van dit artikel.

Artikel 10
INFORMATIEPLICHT VAN DE WERKGEVER
1.
De werkgever is verplicht aan de Commissie tijdig alle gegevens te
verstrekken ter uitvoering van dit reglement. Daarbij dient de werkgever
ervoor zorg te dragen dat de Commissie de beschikking krijgt over alle
nodig geoordeelde gegevens, op een wijze als door de Commissie
aangegeven.
2.
De werkgever is verplicht aan een door de Commissie aan te wijzen
instelling / persoon inzage te verlenen in de administratie van de werkgever
met betrekking tot de zakelijke gegevens en bescheiden, waarvan de
inzage door de RAS nodig wordt geoordeeld voor een goede uitvoering van
dit reglement.
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3.

Indien een werkgever de verplichtingen uit bovenstaande leden niet
nakomt, geldt dit als een ernstige en verwijtbare overtreding van dit
reglement.

Artikel 11
HARDHEIDSCLAUSULE
In de gevallen, waarin de toepassing van dit reglement tot onvoorziene
onbillijkheden leidt, kan de Commissie een beslissing nemen in afwijking van de
bepalingen in dit uitvoeringsreglement.

Artikel 12
INWERKINGTREDING
Dit reglement is per 1 januari 2010 in werking getreden. Het reglement is
laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2012.

Reglementen RAS en Controle Orgaan - versie mei 2012

Pagina 4 van 4

