STICRTING

j PAWW
Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Postbus 90801
2509 LV ‘s-Gravenhage

Van: Stichting PAWW
Postbus 1219
3800 BE AMERSFOORT

Betreft: Indiening Verzoek AVV cao 3990
sector 3_no_Ol.

-

Private aanvulling WW en WGA Sector Bouw

-

Datum: 27 juli 2018
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij doe ik u namens cao-partijen het verzoek de cao 3990- Private aanvulling WW en
WGA Sector Bouw sector 3_no_Ol opnieuw algemeen verbindend te verklaren. Dit in
verband met het nieuwe artikel 13 lid 7 in de CAO-tekst.
-

De cao is afgesloten door werknemersorganisaties:
FNV
CNV Vakmensen.nl
De Unie (*)
Belangenvereniging voor Professionals (*)
(*) Vakvereniging aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

En de werkgeversorganisaties
Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland
Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de sectoren Bouw en infrastructuur
Vereniging Gebouwschil Nederland, secties Mets&en en Voegen
Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland “Bovatin”
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven VSB
Vereniging van lnfrabedrijven MKB INFRA
Boorinfo Branche Vereniging
Ondernemersorganisatie MKB Bouw
Vereniging Wapeningsstaal Nederland-VWN
VERAS, Vereniging voor aannemers in de sloop
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Noordelijke Vereniging Burgerlijke- en Utilfteitsbouw
NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers
Vereniging van Waterbouwers
En de individuele werkgevers
Rockwool B.V.
Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.
Het aantal werknemers dat onder de verzamel-cao vait bedraagt 108.895. De geschatte
loonkosten die hieruit voortvloeien bedragen 3.8 mId. euro.
Stichting PAWW verantwoordt haar inkomsten en bestedingen in haar jaarverslag. Gelet op
de aard van het lands zal zij in haar incasso administratie scheiden in direct aan het fonds
gebonden (georganiseerde) werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers,
wanneer er een AVV-Ioze periode zou kunnen ontstaan.

De verzamel-cao heeft een Iooptijd van 20 december 2017 tot 01 oktober 2022.
AVV wordt gevraagd voor het tijdvak vanaf AVV besluit tot 01 oktober 2022 en geldend voor
alle paragrafen in de verzamel-cao, behoudens de in de cao gerenvooleerde passages uit de
cao-tekst.

Met vriendelijke groet,

Drs. A.G.M. Bierling
Bijlagen:
Digitale versie gerenvooleerde cao 3990 Private aanvulling WW en WGA Sector Bouw
Sector_ 3_Ol.
Representativiteitsgegevens voor de sector_ 3 01 (Kwantitatief en Kwalitatief)
-

2

—

13,

eAJe,t1k tcJ

IiL71MiJ4LAt1 RRIt!ATr

I

Vlt)YrW341 RIV4J

AANULUNG WW N WA CTOR (&MI)PU$U
EIE—

Wanneer een aanvullingsgerechtigde naast de aanvullingsuitkering
WGA een uitkering ult een
arbeidsongeschiktheidspensioen (bijvoorbeeld een WGA-hiaatpe
nsioen) of een andere
arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt, dan wordt beoord
eeld of het totaal van de uitkeringen
van de aanvullingsuitkering WGA en de arbeidsongeschiktheidsverz
ekering(en) zoals hiervoor
aangegeven, samen met het eventuele inkomen en de VVU of LAU
een bedrag van 100% van het
ongemaximeerde dagloon te boven gaat. Wanneer het totaal hoger
is dan 100% van het
ongemaximeerde dagloon, wordt de aanvullingsuitkering WGA
zodanig verlaagd dat het totaal van
de uitkeringen uit de aanvuflingsuitkering WGA, de arbeidsongesc
hiktheidsverzekeringfen), het
eventu&e inkomen en de WU en LAU tezamen 100% van het
ongemaximeerde dagloon bedraagt.
As de uitvoerder van de arbeidsongeschiktheidsverzekering(en)
op basis van zijn voorwaarden de
uitkeringfen) verlaagt in verband met samenloop met andere uitkeri
ngen, wordt bij de toepassing
van de vorige vozin rekening gehouden met deze verlaagde uitkeri
ng(en).
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