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 tot TTW van AVV cao 4004 - Private aanvulling WW en WGA
SECTOR Bouw; sector 3 – No. 03.

Datum: 20 december 2018
Geachte heer/mevrouw,
De Stichting PAWW wenst een tussentijdse wijziging van de bovengenoemde CAO door te
voeren en verzoekt u om de aangevulde representativiteitsgegevens voor het AVV-verzoek
in behandeling te nemen.
De aanvullingen op de representativiteitsgegevens zijn gedaan naar aanleiding van
toetreding van vier nieuwe individuele werkgevers. De nieuwe toegetreden partijen bij de
cao zijn:
Individuele werkgevers:
- Corning Veil Netherlands B.V.;
- OC NL Invest Coöperatief U.A.;
- Dutch OC Coöperatie Invest U.A.;
- Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
Voor wat betreft de werkgever- en werknemersorganisaties delen wij u mede dat deze gelijk
zijn gebleven.
Als gevolg van de bovengenoemde uitbreiding zijn er wijzigingen opgetreden in de bijlagen 2
t/m 4 van de CAO.
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Het aantal werknemers dat onder de verzamel-cao valt bedraagt 19.807. De geschatte
loonkosten die hieruit voortvloeien bedragen circa 693,2 miljoen Euro.
Stichting PAWW verantwoordt haar inkomsten en bestedingen in haar jaarverslag. Gelet op
de aard van het fonds 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-loze periode zou kunnen ontstaan.
De verzamel-cao heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 oktober 2022.
AVV wordt gevraagd voor het tijdvak vanaf AVV besluit tot 1 oktober 2022 en geldend voor
alle paragrafen in de verzamel-cao, behoudens de in de cao gerenvooieerde passages uit de
cao-tekst.
Met vriendelijke groet,
Drs. A.G.M. Bierling
Bijlagen:
Digitale versie gerenvooieerde cao 4004 - Private aanvulling WW en WGA SECTOR Bouw;
sector 3 – No. 03.

Representativiteitsgegevens voor de sector 3_no_03 (Kwantitatief en kwalitatief).
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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: Bijlage II bij Verzoek TTW-AVV cao - Private aanvulling WW en WGA Sector BOUW
4004 - sector 3_No_03.
Datum: 20 december 2018
Deze bijlage beschrijft de representativiteit van de totale cao 4004 gebaseerd op het
aangeleverde materiaal door de in de aanvraag genoemde deelnemende partijen.
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Bijlage IIa
Representativiteitsgegevens: kwantitatief deel
Deelnemend Bedrijf/organisatie(s)

KvK-nummer

Totaal aantal werkgevers in
bedrijfstak en individuele werkgevers

Totaal aantal bij de werkgeversorganisaties
betrokken werkgevers en de individuele
werkgevers

Het totaal aantal
werknemers in
bedrijfstak en werkn.
In dienst van
individuele werkgevers

Het totaal aantal cao-

Representativiteits%

werknemers in dienst
van de aangesloten
werkgevers

40122501

377

152

3.474

2.311

66.5%

Afbouw

30171023

1.130

633

6.697

4.665

69.7%

3.

Railinfrastructuur

40408058

31

4

3.957

2.727

68.9%

4.

Kalkzandsteen-/Cellenbetonindustrie

40532270

8

7

369

313

84.8%

5.

Xella Cellenbeton Nederland B.V.

11006169

1

1

191

191

100.0%

6.

ProRail B.V.

30124359

1

1

4.375

4.375

100.0%

7.

Koninklijke Mosa B.V.

14600086

1

1

537

537

100.0%

8.

Corning Veil Netherlands B.V.

08037383

1

1

149

149

100.0%

9. OC NL Invest Coöperatief U.A.
10. Dutch OC Coöperatie Invest U.A.

08151412

1

1

11

11

100.0%

08151411

11. Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

1

1

3

3

100.0%

23045773

1

1

44

44

100.0%

1.553

803

19.807

15.326

77,4%

1.

Bitumineuze en Kunststof
Dakbedekkingsbedrijven

2.

Totaal representativiteit

30139436
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Bijlage IIb
Toelichting op de rep gegevens kwalitatief deel
Deelnemend
Bedrijf/organisatie(s)

Bitumineuze en Kunststof
Dakbedekkingsbedrijven

Brongegevens werkgevers

Onderzoeks
methode

Toelichting op de onderzoekmethode

Wijze van
meting

Peildatum

Inhoudelijke toelichting op gegevens
werkingssfeer werkgevers

Inhoudelijke toelichting op gegevens werkingssfeer
werknemers

De ledenlijst van
werkgeversorganisatie
VEBIDAK en bestanden
APG

Populatieon
derzoek

Cao-partijen voor de Bitumineuze en
Kunststof Dakbedekkingsbedrijven hebben
onderzoek verricht naar het aantal
werknemers van bij de Vereniging
Dakbedekkingsbranche Nederland
(VEBIDAK) aangesloten bedrijven dat valt
onder de Collectieve Arbeidsovereenkomst
voor de Bitumineuze en Kunststof
Dakbedekkingsbedrijven. Cao-partijen
hebben daartoe een opgave ontvangen van
APG met alle onder de betreffende CAO
ressorterende ondernemingen en het aantal
werknemers per onderneming per eind
maart 2018.

Op
peildatum

31-03-2018

De bepalingen van deze CAO zijn niet
van toepassing op:
1. de onderneming die in hoofdzaak
andere activiteiten verricht dan de
uitvoering van bitumineuze en/of
kunststof dakbedekkingen (met dien
verstande dat het aandeel van de
loonsom voor de uitoefening van
bitumineuze en/of kunststof
dakbedekkingen niet overweegt);
2. de onderneming of gedeelten van
een onderneming waarin in hoofdzaak
tevens bitumineuze en/of kunststof
dakbedekkingsmaterialen worden
vervaardigd voor levering aan derden.

Er zijn geen uitsluitingen op werknemers van
toepassing.

Op
peildatum

01-12-2017

Er zijn geen uitsluitingen op werkgevers
van toepassing.

Niet als werknemer in de zin van deze overeenkomst
worden beschouwd:
Stagiaires;
Vakantiewerkers.

Voor wat betreft de ondernemingen is deze
opgave vergeleken met de ledenlijst van
VEBIDAK per 1 april 2018. Voor de aantallen
werknemers hebben Cao-partijen zich op de
gegevens van APG gebaseerd.

Afbouw

De ledenlijst van
werkgeversorganisatie
NOA en bestanden APG

Populatieon
derzoek

Op grond van genoemde vergelijking
hebben Cao-partijen vastgesteld dat van de
in totaal 3.474 door APG opgegeven
werknemers (bij 377 bedrijven) er 2.311,
ofwel 66,52%, werkzaam zijn bij 152
bedrijven welke bij VEBIDAK zijn
aangesloten. In beide aantallen zijn niet
meegenomen de werknemers welke bij
TECTUM, Stichting voor Dakvakmanschap,
voor de branche werkzaam zijn.
Selectie van de werknemers in dienst van bij
NOA aangesloten werkgevers.
Vergelijking bestanden APG en
ledenbestand NOA.
•

Onder vakantiewerkers worden verstaan de
werknemers die als regel dagonderwijs volgen en in de
periode mei tot en met augustus voor maximaal 6
weken in dienst van een werkgever zijn.

Telling aantal werknemers vallend
onder de werkingssfeer van de
CAO.
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Opgave UWV

Populatieon
derzoek

Ledenlijst
brancheorganisatie
Vereniging Nederlands
Kalkzandplatform (VNK)
en Ledenlijst Nederlandse
Cellenbeton Vereniging
(NCV).

Enquête

Railinfrastructuur

Kalkzandsteen/Cellenbetonindustrie

Het aantal door de werkingssfeer gebonden
werkgevers volgt uit opgave door het UWV
van de samenstelling van sector 68
(spoorbouw). De sector 68 omvat – naast de
bedrijven die vallen binnen de
werkingssfeer van de onderhavige CAO –
ook spoorbeheerder ProRail (die vrijwillig
voor aansluiting bij deze sector heeft
gekozen en een eigen CAO heeft). Bij de
bepaling van het aantal gebonden
werknemers is hiermee rekening gehouden
en is het aantal gecorrigeerd.
Er is alleen gekeken naar producenten
binnen Nederland.

Op
peildatum

01-12-2017

Samengestelde ondernemingen, die
voornamelijk activiteiten buiten de
railinfrastructuur verrichten, vallen met
betrekking tot die activiteíten niet onder
deze CAO.

Niet als werknemer in de zin van deze overeenkomst
worden beschouwd:
De stagiair(e),
De oproepkracht;
De vakantiewerker.

Op
peildatum

01-06-2018

Er zijn geen uitsluitingen op werkgevers
van toepassing.

Er zijn geen uitsluitingen op werknemers van
toepassing.

Op
peildatum

01-04-2018

Er zijn geen uitsluitingen op werkgevers
van toepassing.

Er zijn geen uitsluitingen op werknemers van
toepassing.

Op
peildatum

29-05-2018

Er zijn geen uitsluitingen op werkgevers
van toepassing.

Niet als werknemer in de zin van de collectieve
arbeidsovereenkomst Koninklijke Mosa B.V. worden
beschouwd:
De directie;
Stagiaires;
Vakantiewerkers.

Het gaat hier om een overzichtelijke
branche met maar een beperkt aantal
spelers in Nederland, welke allemaal
bekend zijn bij de genoemde
brancheorganisaties.
Toeleveranciers die lid zijn van VNK zijn niet
meegeteld.
De NCV mag conform de statuten geen cao
afsluiten, heeft voornamelijk een
promotionele en informatieve doelstelling
en kent ook maar 1 lid: Xella Cellenbeton
Nederland BV. Dit lid is zelfstandig partij bij
deze cao. Er zijn geen andere
cellenbetonfabrikanten in Nederland.

Personeelsadministratie

Populatieon
derzoek

Personeelsadministratie

Populatieon
derzoek

ProRail B.V.

Koninklijke Mosa B.V.

Er is een schriftelijke enquête uitgevoerd
onder alle kalkzandproducenten in
Nederland (zowel lid als niet-lid van VNK) en
Xella Cellenbeton Nederland B.V., met de
vraag hoeveel werknemers zij in dienst
hebben binnen de werkingssfeer van de
cao. De respons op deze enquête was 100%.
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Corning Veil Netherlands
B.V.

Salarisadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

29-08-2018

Er zijn geen uitsluitingen op werkgevers
van toepassing.

Niet als werknemer in de zin van deze overeenkomst
worden beschouwd:
De vakantiewerkers;
De stagiaires.

OC NL Invest Coöperatief
U.A.

Salarisadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

29-08-2018

Er zijn geen uitsluitingen op werkgevers
van toepassing.

Niet als werknemer in de zin van deze overeenkomst
worden beschouwd:
De vakantiewerkers;
De stagiaires.

Dutch OC Coöperatie Invest
U.A.

Salarisadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

29-08-2018

Er zijn geen uitsluitingen op werkgevers
van toepassing.

Niet als werknemer in de zin van deze overeenkomst
worden beschouwd:
De vakantiewerkers;
De stagiaires.

Joh. Mourik & Co. Holding
B.V.

Salarisadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-09-2018

Er zijn geen uitsluitingen op werkgevers
van toepassing.

Er zijn geen uitsluitingen op de werknemers van
toepassing.

Selectie (export) actieve medewerkers Joh.
Mourik & Co Holding B.V.
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Nota van Wijzigingen – CAO 4004 – Verzamel-cao 3.03, sector Bouw
Bijlagen:

Bijlage 2: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (individuele rechtspersoon)
Individuele rechtspersoon
Begripsbepaling individuele rechtspersoon/werkgever
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail
1. ProRail B.V.
B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvKnummer 30124359.
2. Koninklijke Mosa
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Koninklijke Mosa B.V., statutair gevestigd te Maastricht,
B.V.
ingeschreven onder KvK nummer 14600086.
3. Xella Cellenbeton
Nederland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xella
Cellenbeton Nederland B.V., statutair gevestigd te Vuren,
ingeschreven onder KvK nummer 11006169.

4. Strukton Rail B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Strukton
Rail B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK
nummer 30139436.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Owens
Corning Veil Netherlands B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn,
ingeschreven onder KvK nummer 08037383.

5. Corning Veil
Netherlands B.V.
6. OC NL Invest
Coöperatief U.A.

De coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid OC NL Invest
Coöperatief U.A., statutair gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven
onder KvK nummer 08151412.

7. Dutch OC
Coöperatie Invest
U.A.

De coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Dutch OC
Coöperatie Invest U.A., statutair gevestigd te Apeldoorn,
ingeschreven onder KvK nummer 08151411.

8. Joh. Mourik & Co.
Holding B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Joh.
Mourik & Co. Holding B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn,
ingeschreven onder KvK nummer 23045773.

Nota van Wijzigingen – CAO 4004 – Verzamel-cao 3.03, sector Bouw
Bijlage 3: werkingssfeer, begripsbepaling werknemer
Sector, bedrijfstak of
Werkingssfeer: begripsbepaling werknemer
rechtspersoon
1. Bitumineuze en Kunststof Werknemer:
Iedere werknemer (m/v) in loondienst van een werkgever,
Dakbedekkingsbedrijven
zoals omschreven in bijlage 1, onder punt 1., voor zover zijn
functie is opgenomen in bijlage I van de ‘CAO voor de
Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven’, met
looptijd 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 (KVO
datum: 11-05 2018).
2. KalkzandsteenWerknemer:
De werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, als bedoeld
/Cellenbetonindustrie
in bijlage 1 onder punt 2., waarvan de functie is opgenomen
of gezien de aard van de functie behoort te worden
opgenomen in Bijlage III van de ‘Collectieve
Arbeidsovereenkomst voor de Kalkzandsteen/Cellenbetonindustrie’, met looptijd
1 januari 2016 tot en met 30 juni 2018 (KVO datum: 20-062017).
3. Afbouw
Werknemer:
Degene (m/v), die voor een onderneming of een afdeling van
een onderneming, als bedoeld in bijlage 1, onder punt 3,
vallende onder de werkingssfeer van deze cao, werkzaam is:
a. Op basis van een arbeidsovereenkomst;
b. Op basis van een overeenkomst tot aanneming van werk,
tenzij hij zelf ondernemer is.

4. Railinfrastructuur

Niet als werknemer (m/v) voor een onderneming of een
afdeling van een onderneming, als bedoeld in bijlage 1, onder
punt 3 worden in deze cao beschouwd: de stagiair(e) en de
vakantiewerker. Onder een vakantiewerker wordt daarbij
verstaan de werknemer die als regel dagonderwijs volgt en in
de periode mei tot en met augustus voor maximaal 6 weken
in dienst van een werkgever is.
Werknemer:
Iedere persoon (m/v) die op basis van een
arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever, als
bedoeld in bijlage 1, onder punt 4. en waarvan de functie is
ingedeeld of gezien de aard der werkzaamheden behoort te
worden ingedeeld in een van de functiegroepen, als genoemd
in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst
Railinfrastructuur, Periode 8, jaar 2016 tot en met periode 7,
jaar 2018’ (KVO datum: 3-10-2017).
Niet als werknemer (m/v) van de werkgever, als bedoeld in
bijlage 1, onder punt 4. worden in deze cao beschouwd de
stagiair(e), de oproepkracht en de vakantiewerker.

Nota van Wijzigingen – CAO 4004 – Verzamel-cao 3.03, sector Bouw
5. ProRail B.V.

Werknemer:
Iedere medewerker (m/v) met wie ProRail B.V., als bedoeld in
bijlage 2, onder punt 1, een arbeidsovereenkomst heeft
gesloten en op wie een cao-loon conform de ‘ProRail CAO’
(CAO nr. 2161) van ProRail B.V. van toepassing is.

6. Koninklijke Mosa B.V.

Werknemer:
De mannelijke en vrouwelijke medewerker in dienst van
Koninklijke Mosa B.V., als bedoeld in bijlage 2, onder punt 2.

7. Xella Cellenbeton
Nederland B.V.

8. Strukton Rail B.V.

Niet als werknemer (m/v) van Koninklijke Mosa B.V. wordt in
deze cao beschouwd: het directielid, de stagiair en de
vakantiemedewerker.
Werknemer:
De werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, als bedoeld
in bijlage 2 onder punt 3., waarvan de functie is opgenomen
of gezien de aard van de functie behoort te worden
opgenomen in Bijlage III van de ‘Collectieve
Arbeidsovereenkomst voor de Kalkzandsteen/Cellenbetonindustrie’, met looptijd
1 januari 2016 tot en met 30 juni 2018 (KVO datum: 20-062017).
Werknemer:
Iedere persoon (m/v) die op basis van een
arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever, als
bedoeld in bijlage 2 onder punt 4., en waarvan de functie is
ingedeeld of gezien de aard der werkzaamheden behoort te
worden ingedeeld in een functiegroepen, als genoemd in
bijlage 1 van de CAO ‘Railinfrastructuur 2018’.
Onder uitvoerend personeel wordt verstaan de werknemer in
een functie die als zodanig is benoemd in de individuele
arbeidsovereenkomst.
Als werknemer in de zin van deze CAO wordt niet
beschouwd:
- de stagiair(e);
- de oproepkracht;
- de vakantiekracht.

9. Corning Veil Netherlands
B.V.

Werknemer:
Iedere werknemer (m/v), die een arbeidsovereenkomst heeft
afgesloten met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
punt 5, met uitzondering van vakantiewerkers en stagiaires.

10. OC NL Invest Coöperatief
U.A.

Werknemer:
Iedere werknemer (m/v), die een arbeidsovereenkomst heeft
afgesloten met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
punt 6, met uitzondering van vakantiewerkers en stagiaires.
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11. Dutch OC Coöperatie
Invest U.A.

Werknemer:
Iedere werknemer (m/v), die een arbeidsovereenkomst heeft
afgesloten met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
punt 7, met uitzondering van vakantiewerkers en stagiaires.

12. Joh. Mourik & Co.
Holding B.V.

Werknemer:
De persoon (m/v) die zich verbindt in dienst van de
werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 8, arbeid te
verrichten.

Bijlage 4: deelnemende werkgeversorganisaties en werkgevers
1. Vereniging Dakbedekkings-branche Nederland (VEBIDAK)
2. Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatvorm
3. Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
4. Bouwend Nederland
5. ProRail B.V.
6. Koninklijke Mosa B.V.
7. Xella Cellenbeton Nederland B.V.
8. Strukton Rail B.V.
9. Corning Veil Netherlands B.V.
10. OC NL Invest Coöperatief U.A.
11. Dutch OC Coöperatie Invest U.A.
12. Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

