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Geachte heer, mevrouw,
Namens CAO-partijen Afbouw, bestaande uit NOA, FNV en CNV Vakmensen, verzoek ik cm de
algemeen verbindendverklaring van tussentijds gewijzigde bepalingen van de cao afbouw Bter
2017-2021 (nr. 2850).
Het verzoek is cm deze tussentijdse wijzigingen zo snel mogelijk algemeen verbindend te
verkiaren.
Hoogachtend,
Namens partijen bij de CAO-partijen Afbouw,

Mr. B.C. Westenbroek

TTW, wljzigingen, 6 juni 2018

Artikel I

Definities

2.

CAD Afbouw: de Iandelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw, lopende van 1 januari 2018 tot en
met 31 december2019.
6. (Vervallen)
7. Afbouwwerknemer: de werknemer die werkzaamheden verricht als omschreven in artikel 35 en 35A van de CAD
Afbouw

Artikel 2

Werkingssfeer

4.

Onder vloerenbedrijf wordt verstaan het ten behoeve van derden verrichten of doen verrichten van
werkzaamheden als:
a. het vervaardigen of bewerken dan wel afwerken van vloeren door menging van grint, steenslag of zand of
mengsels daarvan al dan niet met andere vuistoffen en/of vezels met cement of andere bindmiddelen en/of
toeslagstoffen;
b. het monolithisch a’erken van vloeren door middel van het aanbrengen van een dunne pleisterlaag;
c. het vervaardigen of bewerken van vloeren door menging van korrels, poeder of vezelachtige vuistoffen hetzij
van organische hetzij van anorganische aard met bindmiddelen dan wel componenten welke tezamen het
bindmiddel vormen;
d. het in het werk uit een pasteuze of vloeibare massa vervaardigen en aanbrengen, of het bewerken van
kunststof vloeren, slijtlagen, beschermlagen of andere afwerklagen al dan niet naadloos;
e. het prepareren, bewerken of afwerken van niet constructieve cementgeboden of kunststof vloeren door middel
van vlinderen, frezen, stralen, schuren en/of andere soortgelijke werkzaamheden, inclusief alle bijkomende
werkzaamheden zoals het aanbrengen van solatiematerialen.
7. Dnder het natuursteenbedrijf wordt verstaan het ten behoeve van derden verrichten of doen verrichten van
activiteiten bestaan uit het be- of verwerken van natuursteen of het plaatsen van blokken, platen (ongeacht hun
maat), halfproducten, eindproducten of tegels van natuursteen. Deze cao is ook van toepassing op bedrijven die
deze zaken (doen) leveren en stellen op bouw- en begraafplaatsen. Onder ‘bewerken van natuursteen’ valt ook het
kristalliseren, polijsten, schuren en slijpen van natuursteen, het onderhoud, repareren en restaureren van
natuursteen, het aanbrengen, reinigen en restaureren van inscripties evenals het onderhoud van graierk.
Kunststeen wordt gelijkgesteld aan natuursteen.

Artikel 3
1.

2.

Uitzendondernemingen

De cao Afbouw is ook van toepassing op uitzendondernemingen, tenzij de uitzendonderneming voldoet aan de
genoemde cumulatieve vereisten:
a. de bedrijfsactiviteiten van de uitzendonderneming bestaan uitsluitend uit het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7:690 BW, en
b. de arbeidskrachten (uitzendkrachten) van die werkgever zijn voor ten minste 25% van de
loonsom, of aithans van het in de desbetreffende cao gehanteerde relevante kwantitatieve
criterium (zoals arbeidsuren), betrokken bij werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak
van bedrijf dan in de werkingssfeer van die andere cao omschreven, en
c. de werkgever zendt voor ten minste 15% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit
op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW,
zoals nadergedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van de Regeling van de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005,
Directie Sociale Verzekeringen, Nt. SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet financiering
sociale verzekeringen (Regeling Wfsv), gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13 december 2005.
Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit geldt dat de uitzendonderneming
aan dit criterium heeft voldaan indien en voor zover dit door de uitvoeringsinstelling is vastgesteld, en
d. de uitzendonderneming is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door
algemeenverbindendverklaring gebonden is aan de desbetreffende andere cao, en
e. de uitzendonderneming is geen paritair afgesproken arbeidspool.
(Vervallen)

Artikel 4

Onderaanneming

1. (vervallen)
3. (vervallen)

1

Artikel 10
2.

De hoogte van de premies warden jaarlijks na overleg met de CAO-partijen door de besturen van de
betreffende fondsen bepaald. Voor de onderstaande fondsen en regelingen zijn per 1 januari 2017 de volgende
premies vastgesteld:
—

—

teIing

Grondsiag

Aandeel
werkgever

Aandeel
werknemer

O&O Afbouw
premie werknemer

bruto sv-loon

0,83%

028%

bruto sv-Ioon

133%

0,28%

sv-dag

€ 0,12

sv-dag

€ 0,13

Doze premie geldt voor het jaar
2017 niet voor hot
natuurcteonbedrijf zoals bedoeld
in prtikel 2 lid 7.

O&O Afbouw
premie per werknemer.
Doze premie geldt uitsluitend in
2017 voor het natuursteenbedrijf
zopis bedoeld in artikel 2 lid 7.

Fysiotherapie
premie per werknemer

Voorziening bij ongeval
premie per werknemer

Het uurloon, dat wordt gebruikt voor de berekening van alle uurloon afhankelijke regelingen, komt tot
stand door het garantie-uurloon te vermeerderen met (indien van toepassing) diplomatoeslag,
voorliedentoeslag, prestatietoeslag en tariefloon.
Onder garantieloon wordt verstaan het loon waarop de werknemer krachtens artikel 36, 36A of 41 van de
cao Afbouw recht kan doen gelden.

Artikel 14B Vierdaagse werkweek werknemer natuursteen van 59 jaar en ouder (tIm 5-7-201 6)
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

De werknemer van 59 jaar en ouder heeft recht op een vierdaagse werkweek, in te vullen binnen het in de
onderneming gebruikelijke werkrooster en in overleg tussen werkgever en werknemer.
Om de vierdaagse werkweek te kunnen realiseren, levert de werknemer vakantie- of roostervrije dagen in. Wel
moeten minimaal 15 dagen resteren voor de aaneengesloten vakantie en er moet rekening worden gehouden met
de verplichte roostervrije dagen, zoals die zijn geregeld in artikel 26 van de cao Afbouw. De benodigde
aanvullende verlofdagen worden door de werkgever doorbetaald.
Het gaat bij deze regeling om maximaal 22 dagen op kalenderjaarbasis.
De wetkgever ontvangt vanuit het O&O fonds achteraf per kalenderhalfjaar een tegemoetkoming in de loonkosten
ten bedrage van 11 maal de loonsom (plus eon tegemoetkoming voor de werkgeverslasten) over eon dag.
De werkgever dient binnen 6 maanden na afloop van elk kalenderhalfjaar een ondertekende verkiaring in te zenden,
waaruit blijkt dat de werknemer deelneemt aan de vierdaagse werkweek voor 59 jaar en ouder. Deze verklaring
moet ook door de betrokken werknemer zijn ondertekend en dient bij het O&O fonds (www.mijnafbouw.nl) ingediend
te zijn, voordat het fonds tot uitbetaling overgaat.
Deze regeling is per 5 juli 2016 beeindigd. De werknemer die op die datum en daarna onafgebroken gebruik
maakt van deze regeling, behoudt dit recht.
Dit artikel geldt uitsluitend voor hot natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 2 lid 7.

‘2

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS
(bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanmelding van collectieve
arbeidsovereenkomsten en het verzoeken am algemeen verbindend verklaring)

Bij een avv-verzoek dienen de representativiteitsgegevens en de hiervoor
gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden
ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier is vereist
bij een representativiteitspercentage onder de 60% en ingeval beargumenteerde
bedenkingen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven.

INHOUD
1

REPRESENTATXVITEITSOPGAVE

•

Werkgeversgeoevens
o Direct aan de cao gebonden werkgevers
o Werkgevers gebonden door de werkingssfeer

•

Gegevens werkzame nersonen
Direct aan de cao gebonden personen en personen gebonden op basis van artikel
14 Wet op de CAO
o Personen gebonden door de werkingssteer
o

2

TOELICHTING

•
•
•
•
•

Gehanteerde onderzoeksmethode
Gebruikte bronnen
Wijze van meting
Relatie tot de werkingssfeer
Actualiteit van de cijfers

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Datum, 24 AUGUSTUS 2010

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner
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1

REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

Het algemeen vetbindend verklaren (avv) van bepalingen van een cao vereist dat naar het
oordeel van de minister de cao-bepalingen waarop het avv-verzoek betrekking heeft, moeten
gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen. Dit
meerderheidsvereiste wordt bepaald aan de hand van de representativiteitsgegevens. De
mate van representativiteit wordt als volgt berekend:
•
•

het aantal personen werkzaam bij werkgevers gebonden door de cao, die naar aard
van hun functie c.q. werkzaamheden binnen de werkingssfeer van de cao vallen
(teller), gedeeld door
het totale aantal personen, dat binnen de werkingssfeer van de cao zou vallen, indien
de cao algemeen verbindend zou worden verklaard (noemer).

De in de cao gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van het
totale aantal personen dat in zowel de teller als de noemer wordt gehanteerd. Tot het aantal
personen kunnen naast werknemers ook opdrachtnemers worden gerekend, indien in de cao
geregeld is dat deze ook op hen van toepassing is. Uitzendkrachten in dienst van een andere
(uitzend)werkgever dienen niet te worden meegeteld.
Gezien de verstrekkende consequenties van het algemeen verbindend verklaren van een cao
is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van:
•
•
•
•
•

reproduceerbaarheid
validiteit
interne consistentie
onderzoekstechnische kwaliteit, en
actualiteit

Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit
reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquëte, uitgevoerde berekeningen, analyses
en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het
Ministerie van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren.
Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd
was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op de juiste wijze gedefinieerd en zijn
vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het
begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een
juiste wijze is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden
uitgesloten.
Bij de interne consistentie gaat het om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller
moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid in de noemer. In teller en noemer
moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een
periode) worden gebruikt. Dc definitie van werkzame personen moet in beide gelijk zijn. En
ook de peildatum of de peilperiode moet in teller en noemer vergelijkbaar zijn.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de
vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de
gegevens te verzamelen, de omvang van de enquëte, de hoogte van de non-respons, de
gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen.
De gegevens waarop het representativiteitscijfer is gebaseerd, mogen in principe niet ouder
zijn dan één jear, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de cao.
Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden
gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame
pe rso ne n.
Een uitgebreide beschrijving van de eisen die aan de representativiteitsopgave worden
gesteld, is te vinden in het onderzoek dat Research voor Beleid in 2009 heeft uitgevoerd
naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken’. Dit rapport is te
vinden op de website cao.szw.nl.
Research voor Beleid, Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van zaken

2008, Eindraort, Zoetermeer, juni 2009
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WERKGEVERSGEGEVENS
1

Direct aan de cao gebonden werkgevers

hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van de cao2?

633

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.
December 2017

2

Werkgevers gebonden door de werkingssfeer

Wat is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van de cao?

1130

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

December 2017
De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en in
totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is
onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde
methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde
methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een
is opgenomen te worden
aangevinkt en te worden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er
zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande
bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zo nodig een toelichting
worden geg even op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde
aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2
van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de
gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad.
4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).
‘‘

Bestaande bronnen/bestanden
Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de bij vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een
beschrijving van:
•
de gebruikte bronnen (ad. 2)
•
de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
•
de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)

2

Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hij lid is van een
werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao.

De gebruikte bronnen:
*
De Iedenlijst van de werkgeversorganisatie in de afbouwsector, de NOA.
*
De bestanden van APG te Amsterdam. APG is belast met de uitvoering van
regelingen in de cao Afbouw.
Onderzoeksmethode:
*
Telling leden met werknemers in dienst, via vergelijking met bestanden van APG.
*
Selectie van bedrijven vallend onder de werkingssfeer met werknemers in dienst.
Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden.
Geef een beschrijving van:
•
de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
•
uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
•
de wijze van ‘matching’ van de bestanden (ad. 1)
n.v.t.

De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer,
Geefeen beschrijving van:
•
de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)
n.v.t.
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o nd e rzoe k
Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op
basis van een enquëte.
Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:
•
de gehanteerde methodiek (ad. 1)
•
het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
•
de respons (ad. 1)
•
de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
•
eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
•
toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)

n.v.t.

Extra oolatie
Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd.
Geef een beschri]ving met cijfermatige onderbouwing van:
•
de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
•
de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
•
de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)
•
eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)
n.v.t.
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Peildatum
Er zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf
de ingangsdatum van de cao.
Geef een beschrijving van:
•
de reden waarom het niet mogelijk is om qegevens van recenter datum te leveren (ad.
5)
•
de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de
genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is
aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)
n.v.t.

Overig
Overige opmerkingen
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GEGEVENS WERKZAME PERSONEN
3

Direct aan de cao gebonden personen en person en gebonden op basis van
artikel 14 Wet op de CAO3

Hoeveel personen warden direct dan wel op basis van artikel 14 van de Wet op de
CAD aan de cao gebonden?

4665
Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens
verzameld zijn.
December 2017

4

Personen gebonden door de werkingssfeer

Wat is het totale aantal personen dat valt onder de werkingssfeer van de cao?

6697

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens
verzameld zi]n.

December 2017

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkzame personen dat direct
en in totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is
onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde
methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde
methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een ‘D’ is opgenomen te warden
aangevinkt en te warden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er
zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande
bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting
warden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde
aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2
van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de
gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad.
4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

Een persoon valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hij werkzaam is bij een werkgever
die lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao. Oak
anders of niet georganiseerde werkzame personen in dienst van een aangesloten werkgever dienen
dus te warden meegeteld.
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Bestaande bronnen/bestanden
Voor het uitgevoerde onderzoek,
geef een beschrijving van:
•
de gebruikte bronnen (ad. 2)
•
de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
•
de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)
•
de gehanteerde meeteenheid (ad. 3)
De gebruikte bronnen:
De ledenlijst van de werkgeversorganisatie NOA.
*
De bestanden van APG te Amsterdam die betrekking hebben op de uitvoering
van de bedrijfstakeigen regelingen van de afbouw. In die bestanden komen
uitsluitend werkgevers voor die vallen onder de werkingssfeer van de cao
Afbouw. De werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Afbouw
zijn opgenomen in de betreffende bestanden van APG. Alle werknemers die
vallen onder de werkingssfeer van de cao Afbouw zijn opgenomen in de
betreffende bestanden van APG.
*

De werkingssfeer van de cao afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen en
de gebruikte bestanden komen overeen.
Onderzoeksmethode:
*
Selectie van de werknemers in dienst van bij NOA aangesloten werkgevers.
Vergelijking bestanden APG en ledenbestand NOA.
*
Telling aantal werknemers vallend onder de werkingssfeer van de cao.

Is gebruik gemaakt van meerdere bestanden,
geef een beschrijving van:
•
de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
•
uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
•
de wijze van matching van bestanden (ad. 1)

n.v.t.
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Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer,
geef een beschrijving van:
de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

On d e rzo e k
Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquëte,
geef een beschrijving van:
•
de gehanteerde methodiek (ad. 1)
•
het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
•
de respons (ad. 1)
•
de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
•
eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
•
toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1

Extra olatie
Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geextrapoleerd,
geef een beschrijving van:
•
de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
•
de representativiteit van het vetkregen bestand (ad. 2)
•
de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)
•
eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

n.v.t.

-
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Peildatum
Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de ingangsdatum van de
cao, geefeen beschrIjving van:
•
de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren
(ad. 5)
•
de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de
genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is
aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)
n.v.t.

Overig
Overige opmerkingen

n.v.t.
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