
Reglement Interpretatiecommissie 
 
Artikel 1  Begrippen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. cao: de CAO Rijk; 
b. SOR: het Sector Overleg Rijk volgens de cao;  
c. commissie: de Interpretatiecommissie volgens de cao; 
d. voorzitter: een aangewezen voorzitter van de commissie volgens dit reglement;   
e. werkgeverslid: een lid van de commissie namens de werkgever volgens de cao;   
f. vakbondslid: een lid van de commissie namens de vakbonden volgens de cao; 
g. secretaris: een medewerker van het CAOP die secretaris is van het SOR; 
h. secretariaat: het bureau van het CAOP dat het secretariaat uitvoert voor de commissie; 
i. verzoek: de brief of e-mail waarin een verzoeker een verschil van mening voorlegt aan de 

commissie; 
j. vakbond(en): de cao partij die namens de werknemers betrokken is bij de cao; 
k. verzoeker: de cao partij die de commissie verzoekt om een uitspraak over een verschil van 

mening;  
l. werkgever: de cao partij die namens de werkgever betrokken is bij de cao. 

 
Artikel 2  Taak 
De commissie heeft tot taak te oordelen over een voorgelegd geschil tussen de werkgever en de 
vakbond over de interpretatie van bepalingen van deze cao. Elk van de partijen bij deze cao is bevoegd 
zich tot de commissie te wenden. 

Artikel 3 Samenstelling 
De commissie bestaat uit 4 leden,  namelijk 2 vertegenwoordigers van de vakbond(en) en 2 
vertegenwoordigers van de werkgever.   
 
Artikel 4 Bevoegdheid 

1. De commissie neemt kennis van alle zaken die door één van de partijen schriftelijk worden 
voorgelegd en doet hierover uitspraak. 

2. De vergadering is gerechtigd tot het vaststellen van uitspraken, mits alle 4 leden aanwezig zijn.  
 
Artikel 5 Werkwijze 

1. De 4 leden van de commissie wijzen beiden uit hun midden een voorzitter aan. 
2. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de andere partij, dan de partij die de vraag 

heeft voorgelegd. 
3. Alle leden worden voor de duur van de cao benoemd. De benoeming vindt plaats in een SOR-

vergadering, nadat de cao is ondertekend. 
 
Artikel 6  Secretariaat 

1. Het secretariaat van de commissie wordt vervuld door het secretariaat van het SOR. 
2. De secretaris bereidt de behandeling van een verzoek voor, maakt het verslag van de 

vergadering en stelt aan de hand van het verslag de concept uitspraak van de commissie op. 
De conceptversie van de uitspraak wordt voorgelegd aan de commissie. Aanpassingen worden 
- als dat nodig is - verwerkt in de definitieve uitspraak. De uitspraak wordt hierna door de 
commissie vastgesteld.   

3. Het secretariaat zorgt voor de planning van de vergadering(en). Daarnaast doet het 
secretariaat de administratieve voorbereiding en de verzending van de uitspraken van de 
commissie. 



4. De secretaris zorgt voor de toegankelijkheid van de uitspraken voor het SOR. 

 
Artikel 6 Termijnen 

1. De oproepingen voor de vergaderingen worden met de agenda en de relevante stukken ten 
minste zeven werkdagen van tevoren aan de leden verzonden. 

2. In spoedeisende gevallen, dit ter beoordeling aan de beide voorzitters, kan deze termijn 
worden bekort. 

 
Artikel 7 Uitspraak commissie 

1. De commissie doet uitspraak zo spoedig mogelijk na kennisneming van de aan haar 
voorgelegde zaak, doch uiterlijk binnen drie maanden, tenzij het een spoedeisend geval 
betreft. 

2. De commissie is bevoegd deskundigen op te roepen of te horen. 
3. De commissie stelt de uitspraak achter gesloten deuren vast. 
4. De uitspraken van de commissie kunnen, met inachtneming van de vertrouwelijkheid ten 

aanzien van persoon en instellingen, worden gepubliceerd. 
5. Uitspraken van de commissie worden betrokken bij de vaststelling van de eerstvolgende cao. 

 
Toelichting 
Met betrekking tot de rechtskracht van de uitspraken van de commissie zijn cao partijen 
van oordeel dat, zoals een lid van een van die partijen gehouden is de cao na te komen, 
op gelijke wijze de verplichting bestaat de uitspraken van deze door diezelfde partijen ingestelde 
commissie na te komen. Het gaat immers om de uitleg die partijen gezamenlijk aan bepalingen van de 
cao geven. 
 
Artikel 8 Wijzigingen 
Als in de cao wijzigingen worden afgesproken ten aanzien van de rol van de commissie wordt dit 
reglement daarop aangepast. 
 
Artikel 9 Geldigheid 
Dit reglement geldt vanaf 22 april 2021 en wordt het Reglement Interpretatiecommissie genoemd. 
 
Dit reglement is door het SOR vastgesteld op 22 april 2021,  
 
 
Namens de werkgever,      Namens de vakbonden,  
     
 
 
 
M.M.J. Allessie       M. Ouwehand 
Directeur Ambtenaar en Organisatie     Bestuurder 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties FNV 
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