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1. Inleiding

Elke mbo instelling heeft een interne geschillencommissie en is
eveneens aangesloten bij een externe geschillencommissie.
De werknemer die een geschil heeft met zijn werkgever over de
toepassing van de cao kan dit geschil voorleggen aan een interneof externe geschillencommissie.
Legt de werknemer het geschil voor aan de interne
geschillencommissie dan blijft het na afronding van die procedure
mogelijk om het geschil alsnog aan een externe
geschillencommissie voor te leggen; andersom geldt dit niet.
De Commissie voor Geschillen CAO-MBO is een externe commissie conform artikel 12.3 lid 4 van
de cao mbo 2018-2020
Deze Commissie doet uitspraak in geschillen tussen een individuele werknemer en de
werkgever.
De Commissie is op grond van artikel 12.3 lid 1 cao mbo bevoegd om kennis te nemen van:
 geschillen die tussen de werkgever en de werknemer ontstaan over de toepassing van de
cao en
 andere geschillen die de goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer kunnen
schaden, en die met goedvinden van beide partijen aan de Commissie worden
voorgelegd.
De uitspraak van de Commissie is op grond van artikel 12.3 lid 5 cao mbo bindend voor
werkgever en werknemer.
De geanonimiseerde uitspraken van de Commissies van Onderwijsgeschillen worden gepubliceerd
op de website van Onderwijsgeschillen. Ook verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief met daarin
de samenvattingen van alle gepubliceerde uitspraken met links naar de teksten van de uitspraken.
Op de website van Onderwijsgeschillen vindt u meer informatie over de Commissie, waaronder het
reglement en de uitspraken.

2. Samenstelling commissie

4

De Commissie was tijdens het verslagjaar als volgt samengesteld:

mr. P.E.M. Messer – Dinnissen
voorzitter

mr. L.M.G. de Weerd
vicevoorzitter

drs. J.A. van den Berg
lid werkgevers

mr. E.V. Huisman
lid werkgevers

Y.C.G.J.A. Braat (v.a. 15.05.18)
151515.05.2018
lid werknemers
va
v.a.
v.a.

mr. Ch. H. Stokman
lid werknemers
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3. Geschillen
Aangesloten scholen en instellingen
In het verslagjaar waren bij de Commissie 47 besturen/instellingen aangesloten.

Behandelde geschillen
Tijdens dit verslagjaar is de Commissie eenmaal bijeen geweest en heeft zij 1 geschil
mondeling ter zitting behandeld.

Totaal aantal geschillen in behandeling in 2018:
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nieuw aangemeld in 2018:

4



ingetrokken
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uitspraken in 2018

1

Vergelijking verslagjaar met voorgaande jaren :
4
1

2018

3
4
2
2

2017

0

Totaal in behandeling

2

Uitspraken
4

Ingetrokken

3

2016

Niet afgerond 31/12

1
0
8
4

2015

3
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

4. Samenvatting uitspraak commissie
108096 – uitspraak 14 mei 2018
Geschil bindingstoelage cao mbo. De bindingstoelage herleeft niet bij terugkeer in de oude
functie.
Situatie
De werknemer ontvangt in zijn LC-functie een bindingstoelage. Hij accepteert vervolgens
vrijwillig een onderwijsondersteunende functie en verliest daarmee de toelage. Als hij na een
jaar weer terugkeert in zijn oude functie maakt hij aanspraak op de bindingstoelage.
De werkgever kent deze niet toe.
Uitspraak van de Commissie
De werkgever heeft de cao mbo juist toegepast.
Toelichting
Met de vrijwillige overstap naar een andere functie was de werknemer de bindingstoelage
kwijt. Dat is hem ook
vooraf meegedeeld door de werkgever.
Garantie op de toelage is hem niet verstrekt en er is ook verder niets over herleven van de
toelage toegezegd. Toen de werknemer was teruggekeerd in zijn oude functie, had hij recht op
indeling in de salarisschaal en periodiek die op dat moment golden.
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