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Betreft: Verzoek tot Algemeen Verhindend Verkiaring tussentidse wijzigingen Cao Tentoonscellingshedrijven

Geachte beer / rnevrouw.

Namens sociale partners hetrokken hij de Can Tcntoonstellingshedrijven verzoek 1k ti de tussentijdse wijziging in deze CAO.
waarOVer partijen overeenslemming hebben hercikt en waarvan de aanmelding reeds heeft plaatsgehad. opflietiW algemeen
verhindend te verklaren.

Sociale partners
Namens werkevers:
CLC-VECTA centrum voor Live Communication. gevestigd te Breukelen
Namens werknemers:
CNV Vakmensen gcvestigd te Utrecht
FNV (Sector Bouwen & Wonen) cevestigd te Utrccht
Tijdvak
Looptid CAO: 1 anuari 201$ tot en met 31 december 2019.
Toelichting op de CAO
Dc Sociale Partners in de Tentoonstellingshcdrijven zijn enkele tusseniijdse wijziging in de can overeengekomen. Dc integrale
tekst van de CAOTentoonstellingshedrijven 1-1-2018 Um 31-12-2019, alsmede een nola van wijziingen en een
gcrenvooieerd en gemarkeerd exemplaar treft ii hijgevoegd aan.
Wi vertrouwen crop u hiermee voldoende te hehhen geInformeerd.
Met vriendelijke groet.
namens de partijen hij de CAt) Tcntoonstcllingshcdrijven.
CLC-VECTA Centrtim voor Live Communication. CNV Vakmensen en FNV (Sector Bouwen & Wonen)
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ruta vati wijzigingen
Gerenvooieerde Cao-tekst

VECTA
Centrum voor Live Communication

Nota van wijzigingen Cao Tentoonstellingsbedrijven 2018-2019 per okt. 201$
Inhoudelijke wijzigingen
Met verwijzing naar artikel en lidnummer uit eerder AVV hesluit UAW nummer I 9%4. zijn de onderstaande tussentijdse
wijzigingen doorgevoerd. Voor deze bepalingen wensen sociale partners topnieuw) AVV Ic verkrijgen.
Artikel 7 lid 5
Be ctee/tijclpensioenrege/ing iancif55/aar is in lijit gebracht met geldencle wetgering vanwege
pen sloen riclitleeftijd.

i’er/loging ran

tie

Het artikel komt hiermee als volet te luiden:
5.Oudere werknemers hehhen het recht 0111 ccii 5-daagse wcrkweek terug te biengen naar ccii 4-daagse werkweek t20
mmdcc). Dc arheidsvoorwaarden worden naar raw aangepast. net uitmondenng van de ophouw van pensioen en
vroepensioen: deze worden voorigezet als ware cc sprake van ecn I 00i dienstverhand. Dii is ujisluitend mogelijk vanaf It)
jaur vóór de pcnsioenrichtleellijd. In overleg tussen de hetieflende werknemer en de werkgevcr. zijn eventuele tussenvarianten
mogelijk op cumhinaties van deze regeling enerzijds. met hei opnemen van een openstaand vrijc urensaldo (saldo van overuren
en ronstervrije tijd en seniniendagen) andcrzijds. Dc compensatie uren voor gewerktc men op zaterdagen zijn uitgesloten en
inogen derhalve niet hij dit satdo worden opgeteld. zie lid 3.
Artikel 18 lid 6 (ad h)
Dc uitkerin’sc/ekking ran c/c co//ectiere oizgevatlemivercekering is terhoogd en daarntee c/c bec/ragen root de rerp/ichte
retzeketing c/ic week gerers s/uiten hit/ic,, :ij geen gebtuik niaken ran de collectiere iemeke ring.

Hert artikel komt hiermee ats vohzt te luiden:
6Jn geval een werknemer hij afwezigheid van huis in verhand met zijn werkzaarnheclcn, dan we! op weg naar ztjn werk el Van
bet werk. tietzij in Nederland of bet huitenland komt te overlijdcn. sun de kosten van het vervoer van bet stot(elijk overschoi
naar de woonplaats. voor zover niet verzckcrd in ccii ovcrlijdenspolis van de werknerner self. voor rekening van de werkgever.
a. Dc werkgever verplicht zich voor de werknemers een vercekering afte sluiten die een uitkering garandeert ingeval van
blijvend geheel of gedeeltelijk lichamelijk letsel of dood ten gevolge van ccii ongeval. dat de wecknemer in othuiten
dienstverband overkomt.
h. Dc uitkeringen dienen minimaal € 27.000.- (per 1 januari 2019 € 32.500) te sun hij overlijden en € 54.000.- (per I januari
2019 € 65.000) bij algehele invaliditeit.
c. Dc werknerner dient van de werkgever een kopie van bet polishlad en de algemene voorwaarden te ontvangcn als hij daarom
vcrzoekt.
d. Via het Soeiaal Fends is ecn coulectieve ongevallenverzekering algesloten die jaarlijks wordt aangepast aan de hoogtc van
het gemiddelde loon volgens de cao Tentoonstellingshedrijvcn.

Centrum voor Live Communication
De branchevereniging voor organisaties die professioneel betrokken zijn bif het organiseren, accommoderen en faciliteren
van beurzen, congressen & vergaderingen, evenementen, entertainment en incentives

