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Besluit:

 Artikel 1.

Voorschriften bij staking en werkonderbreking

1. Ten behoeve van de inhouding van een bedrag op een

salaris ingeval van staking of werkonderbreking zijn

de voorschriften zoals deze zijn neergelegd in de bij-

lage bij deze regeling van toepassing.

2. Ten behoeve van het verstrekken van gegevens door

een bevoegd gezag ingeval van staking of werkonder-

breking zijn de voorschriften zoals deze zijn neerge-

legd in de bijlage bij deze regeling van toepassing.

 Artikel 2.

BekendmakingDeze regeling zal met de toelichting in

Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze

plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staats-

courant.

 Artikel 3.

InwerkingtredingDeze regeling treedt in werking met

ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van

Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is

geplaatst, en werkt terug tot en met 1 december 1998.

 Artikel 4.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ’Regeling melding en

bezoldiging ingeval van staking en werkonderbreking’.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K. Y.I.J. Adelmund

Toelichting

In de beleidsregel van 15 september 1992, kenmerk CFI/

FORMA-92064061 (gepubliceerd in Uitleg OenW-

Regelingen nr. 21 van 23 september 1992) zijn richtlijnen

gegeven over de handelwijze van een bevoegd gezag bij

staking en werkonderbreking in het onderwijs. De

werkingsduur van deze beleidsregel is inmiddels beëin-

digd. Recent zijn door diverse bevoegde gezagsorganen

vragen gesteld of de gegeven richtlijnen nog steeds als

beleidsuitgangspunt gelden voor de minister bij stakin-

gen en werkonderbrekingen. Deze vragen zijn ingegeven

in verband met eventuele door de personeels-

vakorganisaties geplande bijeenkomsten.

Hoewel in beginsel in artikel I-P20 van het Rechtspositie-

besluit Onderwijspersoneel reeds is vastgelegd wat de
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beleidslijn van het departement is in geval een staking of

werkonderbreking in het primair onderwijs, worden de

richtlijnen in deze regeling nader uitgewerkt.

Bijlage

1. Inleiding

Hieronder zal worden aangegeven welke richtlijnen door

een bevoegd gezag moeten worden toegepast ingeval er

sprake is van een staking of werkonderbreking.

Er is sprake van een staking of werkonderbreking indien

een personeelslid de werkzaamheden waartoe hij ver-

plicht is, weigert te verrichten. Indien in het vervolg

wordt gesproken van staking wordt bedoeld staking of

werkonderbreking. Bij een staking moeten de scholen dit

op eigen initiatief aan het ministerie melden. Wanneer

een staking plaatsvindt op uitgebreide schaal moeten alle

scholen hierover een opgave doen. In punt 3 wordt

hierop nader ingegaan.

2. Verplichtingen werkgever

In artikel I-P20, eerste en tweede lid, van het

Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel zijn de verplich-

tingen, die voortvloeien uit het dienstverband van een

personeelslid, vastgelegd. Uit deze verplichtingen kunnen

tevens de verplichtingen van een bevoegd gezag in zijn

hoedanigheid als werkgever worden afgeleid. Het uit-

gangspunt blijft dat een bevoegd gezag op grond van zijn

eigen verantwoordelijkheid vaststelt dat een personeels-

lid heeft nagelaten zijn werkzaamheden te verrichten

alsook het aantal uren dat hiermee is gemoeid. Het

betreffende personeelslid heeft geen aanspraak op salaris

gedurende de tijd dat hij zijn werkzaamheden niet heeft

verricht.

In geval van een staking kan het bevoegd gezag de salaris-

kosten waarvoor door het personeel geen werkzaamhe-

den zijn verricht in verband met deelname aan een sta-

king niet voor bekostiging in aanmerking brengen.

Indien het bevoegd gezag is aangesloten bij CASO moet

het kortingsbedrag aan CASO worden opgegeven, waar-

door ook automatisch het bij het ministerie gedecla-

reerde bedrag met dit kortingsbedrag wordt verminderd.

De bevoegde gezagsorganen die niet bij CASO zijn aange-

sloten, moeten de inhouding zelf in de salarisbetaling

verwerken.

Een staking moet worden gezien als het opzettelijk nala-

ten om werkzaamheden te verrichten waartoe men ver-

plicht is. Ik acht daarom het verlenen van verlof met als

doel het deelnemen aan een staking in strijd met de

bedoeling van het verlenen van verlof. Het op een derge-

lijke wijze oneigenlijk gebruik maken van de verlof-

regelingen, vind ik niet toelaatbaar. Indien een bevoegd

gezag besluit om verlof te verlenen voor stakingen zullen

de salariskosten die voortvloeien uit het door een

bevoegd gezag voor dit doel verleend verlof niet voor

bekostiging in aanmerking komen.

3. Meldingsplicht van het
bevoegd gezag

3a. Algemeen

Wanneer er zich een staking van de school heeft voorge-

daan moet ieder bevoegd gezag uiterlijk binnen vier

weken na de datum waarop de staking heeft plaatsgevon-

den, melden of personeel hieraan heeft meegedaan.

De opgave moet geschieden via een door mij vastgesteld

formulier. U kunt het formulier (CFI 37062) bestellen door

middel van het inzenden van plaketiket CFI 84887met

gebruikmaking van de daarbij behorende voorbedrukte

enveloppe CFI 84888.

In deze opgave moet worden vermeld:

c wanneer er een staking heeft plaatsgevonden;

c het aantal aan de school verbonden personeelsleden

dat aan de staking heeft deelgenomen;

c het totaal aantal uren dat aan de school is gestaakt of

het werk is onderbroken;

c het totale bedrag, dat op de salarissen moet worden

gekort wegens staking.

Van deze opgave moet een afschrift worden verzonden

aan de inspecteur die is belast met het toezicht van de

betreffende school of instelling. Een afschrift dient te

worden bewaard in de eigen administratie ten behoeve

van de controle door de public accountant. De accountant

zal bij zijn controle erop toezien dat het juiste bedrag

door het bevoegd gezag op de aanvraag rijksvergoeding

in verband met de staking is ingehouden.

3b. Uitzondering

Zoals in de inleiding al is gemeld, moeten bij een staking

op uitgebreide schaal alle scholen een opgave doen.

Indien dit aan de orde is, moet dus ook in het geval er

geen staking heeft plaatsgevonden een opgave worden

ingezonden. Door mij zal worden aangegeven wanneer

een staking van zodanige omvang is, dat van alle scholen

een opgave wordt verwacht.

Indien een bevoegd gezag geen opgave doet, kan voor de

betreffende school niet worden vastgesteld of het juiste

bedrag in verband met de uitgaven voor personeel is

bekostigd. Ik zal in dat geval de dag(en) of delen van
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dagen waarop een staking heeft plaatsgevonden buiten

beschouwing laten bij de bepaling van het juiste

bekostigingsbedrag in verband met de uitgaven voor per-

soneel ten behoeve van de betreffende school.

Bij wijze van steekproef kan de accountantsdienst van

het ministerie een controle op de scholen verrichten.

4. Wijze van berekening van de
korting

De berekening van de salariskorting per maand geschiedt

aan de hand van de in artikel I-P15, tweede lid van het

RPBO aangegeven formule. Ter verduidelijking hierbij de

in dat artikel vermelde formule:

(w x q + r) x (3:13) x s waarbij:

w = de werktijdfactor die voor betrokkene geldt;

q = het aantal volledige kalenderweken gedurende

welke betrokkene in de desbetreffende maand werk-

zaam is;

r = het aantal uren dat betrokkene feitelijk heeft

gewerkt in de niet volledige kalenderweek of

kalenderweken gedurende welke hij in de desbetref-

fende maand is benoemd, gedeeld door 36,86;

s = het salaris bij een normbetrekking.

Afhankelijk van de duur van de staking wordt de formule

ingevuld. Waar gesproken wordt over: werkzaam is

danwel heeft gewerkt, moet gelezen worden: niet werk-

zaam is dan wel niet heeft gewerkt.

Bij het salaris zoals bedoeld onder ’s’ moet met het vol-

gende rekening worden gehouden. Het betreffende sala-

ris wordt vermeerderd met de toelagen die door het

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in

de betreffende maand van staking worden bekostigd en

tot de bezoldiging worden gerekend (artikel I-A1, lid 1

onder j). Het alsdan gevonden bedrag moet worden ver-

hoogd met het bedrag aan vakantie-uitkering waarop het

betrokken personeelslid bij normbetrekking over die

maand aanspraak heeft. Indien de toeslag niet tot de

bezoldiging wordt gerekend, wordt deze toeslag toege-

voegd aan het bedrag dat is vastgesteld nadat over het

salaris en de eventuele overige toelagen de vakantie-

uitkering is berekend.

De salariskorting is geen korting op de bezoldiging in de

zin van het RPBO. Dit houdt in dat bij het berekenen van

de vakantie-uitkering met deze korting geen rekening

mag worden gehouden. Ook heeft deze korting geen

invloed op de berekening van de hoogte van de premies

OP/NP/IP.

Wel heeft deze korting invloed op vaststelling van de

hoogte van de WAO en WW-premie.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Primair onderwi j s NUMMER 30a • 7 • 16 december 1998

Regeling melding en bezol-

diging in geval van staking

en werkonderbreking


