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 3966 – Private aanvulling WW en WGA
Sector Dienstverlening – niet (semi) publiek domein, sector 4 – No. 02.
Datum: 20 februari 2019
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 wijzigingen in deze zijn gedaan naar aanleiding van een uitbreiding van de werkingssfeer
door toetreding van een werkgeversorganisatie, dertien nieuwe individuele werkgevers en
twee nieuwe werknemersorganisaties. De nieuwe toegetreden partijen bij de cao zijn:
Werkgeversorganisatie:
- Belangenvereniging Practici Werkgevers.
En de dertien nieuwe toegetreden individuele werkgevers:
- Kiwa CMR B.V.;
- Kiwa CBS B.V.;
- Kiwa VERIN B.V.;
- Kiwa CMR Vee B.V.;
- Kiwa Alspectro B.V.;
- B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector;
- Stichting Merita;
- Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector;
- Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.;
- BPD Europe B.V.;
- Onstream Project Services B.V.;
- Raad voor Rechtsbijstand;
- Stichting het Juridisch Loket.

En de werknemersorganisaties:
- UNIENFTO;
- Vakvereniging Het Zwarte Corps.
Als gevolg van de bovengenoemde uitbreiding zijn er wijzigingen opgetreden in de bijlagen 1
t/m 5 van de CAO.
Het aantal werknemers dat onder de verzamel-cao valt bedraagt 174.511. De geschatte
loonkosten die hieruit voortvloeien bedragen circa 6,1 mld. 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 20 december 2017 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.
Graag vernemen wij van u een reactie op het bovenstaande.
Met vriendelijke groet,

Stichting PAWW
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Bijlage 1: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (aard van de arbeid, bedrijfstak of sector)
Bedrijfstak/Werkgeversorganisatie
Werkingssfeer: begripsbepaling werkgever
1. Schoonmaak- en
Werkgever:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf uitoefent
glazenwassersbedrijf
als schoonmaakbedrijf, dan wel glazenwassersbedrijf.
Schoonmaakbedrijf, dan wel glazenwassersbedrijf: iedere
onderneming, die haar hoofd- of nevenberoep maakt van het
op een door de opdrachtgever bepaalde locatie regelmatig of
eenmalig schoonmaken, dan wel glazenwassen in, op, van of
aan gebouwen, woningen, straten/ wegen, (huisvuil-)
containers, terreinen en/of verkeersmiddelen, een en ander
in de ruimste zin van het woord. Indien overwegend sprake is
van rioolreinigingsactiviteiten is de CAO niet van toepassing.
2. Belangenvereniging Practici
Werkgever:
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, dan wel de
Werkgevers
maatschap, de vennootschap gevormd door twee of meer
natuurlijke en/of rechtspersonen gezamenlijk, die een
dierenartspraktijk voert en daartoe werknemers in dienst
heeft en die met zijn hoofdactiviteit te rangschikken is onder
een dierenartspraktijk én die als lid aangesloten is bij de
Belangenvereniging Practici Werkgevers.
Onder een dierenartspraktijk wordt verstaan:
De onderneming die zich in de breedste zin des woord richt
op de levering van diensten en goederen welke vallen onder
de werking van de Wet Uitoefening Diergeneeskunde.
Bijlage 2: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (individuele rechtspersoon)
Individuele werkgever
1. Pharmaceutical Research
Associates Group B.V.

Begripsbepaling individuele rechtspersoon/werkgever
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Pharmaceutical Research Associates Group B.V., statutair
gevestigd te Groningen, ingeschreven onder KvK nummer
04031409.

2. PostNL: postbezorgers

Koninklijke PostNL B.V., statutair gevestigd te ‘s –Gravenhage,
ingeschreven onder KvK nummer 27124700.

3. PostNL: zaterdagbestellers

- Koninklijke PostNL B.V. te ‘s –Gravenhage,
- PostNL Pakketten Benelux B.V. te Hoofddorp,
- PostNL TGN B.V. te Hoofddorp.
- PostNL N.V. te ‘s-Gravenhage
- Koninklijke PostNL B.V. te ’s-Gravenhage
- PostNL Pakketten Benelux B.V. te Hoofddorp
- PostNL TGN B.V. te Hoofddorp
- PostNL Holding B.V. te ‘s-Gravenhage
- PostNL Transport B.V. te Hoofddorp
- G3 Worldwide Mail N.V. te ‘s-Gravenhage
- G3 Worldwide Europe B.V. te Amsterdam
- PostNL Real Estate B.V. te ’s-Gravenhage
- PostNL Data & Document Management B.V. te ’sGravenhage

4. PostNL NV
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5. BV 18k
6. Genpact NL B.V.
7. Cito B.V.
8. De Stichting Cito Instituut voor
Toetsontwikkeling
9. ProfCore Group B.V.
10. Geldservice Nederland B.V.
11. Stichting Centrum
Arbeidsverhoudingen
Overheidspersoneel (CAOP)
12. Dirkzwager Financial Services B.V.
13. Gezondheidsdienst voor Dieren
B.V.
14. DSM NL Services B.V.
15. Clearwater Crew B.V.

- PostNL Data Solutions B.V. te ‘s-Gravenhage
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
B.V. 18k, statutair gevestigd te Tilburg, ingeschreven onder
KvK nummer 18077790.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Genpact NL B.V., statutair gevestigd te Wormer, ingeschreven
onder KvK nummer 35010541.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Cito B.V., statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven onder
KvK nummer 09151851.
De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, statutair
gevestigd te Arnhem, ingeschreven onder KvK nummer
09103470.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ProfCore Group B.V., statutair gevestigd te Geleen,
ingeschreven onder KvK nummer 33266358.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Geldservice Nederland B.V., statutair gevestigd te Weesp,
ingeschreven onder KvK nummer 51948087.
De Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen
Overheidspersoneel, statutair gevestigd te Den Haag,
ingeschreven onder KvK nummer 41158878.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Dirkzwager Financial Services B.V., statutair gevestigd te
Maassluis, ingeschreven onder KvK nummer 24189056.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., statutair gevestigd te
Deventer, ingeschreven onder KvK nummer 08117636.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DSM NL Services B.V., statutair gevestigd te Sittard,
ingeschreven onder KvK nummer 14028072.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Clearwater Crew B.V., statutair gevestigd te Papendrecht,
ingeschreven onder KvK nummer 59226064.
Met dien verstande dat onder werkgever wordt verstaan:
Clearwater Crew B.V. die werknemers in dienst heeft die
dienstdoen op door Clearwater Crew B.V. beheerde
zeeschepen.
Dat tevens onder werkgever wordt verstaan:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die werknemers in dienst
heeft die dienstdoen op Clearwater Crew B.V. beheerde
zeeschepen, waaronder mede begrepen iedere natuurlijke of
rechtspersoon die zich bedrijfsmatig bezighoudt met het
tegen vergoeding (direct of indirect) ter beschikking stellen
van arbeidskrachten aan een derde voor het onder diens
toezicht en leiding, anders dan krachtens een met derde
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gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid aan
boord van door Clearwater Crew B.V. beheerde zeeschepen.
16. ANWB B.V.
17. Kiwa CMR B.V.
18. Kiwa CBS B.V.
19. Kiwa VERIN B.V.
20. Kiwa CMR Vee B.V.
21. Kiwa Alspectro B.V.
22. B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke
Sector

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ANWB B.V., statutair gevestigd te Den Haag, ingeschreven
onder KvK nummer 27157000.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kiwa CMR B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven
onder KvK nummer 30241470.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kiwa CBS B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven
onder KvK nummer 30083123.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kiwa CMR B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven
onder KvK nummer 30182714.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kiwa CMR B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven
onder KvK nummer 30062251.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kiwa CMR B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven
onder KvK nummer 60213981.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, statutair gevestigd te
Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30161891.

23. Stichting Merita

Stichting Merita, statutair gevestigd te Zeist, ingeschreven
onder KvK nummer 27279730.

24. Stichting Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, statutair
gevestigd te Zeist, ingeschreven onder KvK nummer
41156558.

25. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering
B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V., statutair gevestigd te
Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30237622.

26. BPD Europe B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BPD Europe B.V., statutair gevestigd te Hoevelaken,
ingeschreven onder KvK nummer 08024283.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Onstream Project Services B.V., statutair gevestigd te Den
Helder, ingeschreven onder KvK nummer 24157526.
De Raad voor Rechtsbijstand, statutair gevestigd te Utrecht,
ingeschreven onder KvK-nummer 50589342.

27. Onstream Project Services B.V.
28. Raad voor Rechtsbijstand
29. Stichting het Juridisch Loket

De Stichting het Juridisch Loket, statutair gevestigd te
Utrecht, ingeschreven onder KvK-nummer 30198127.
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Bijlage 3: werkingssfeer, begripsbepaling werknemer
Sector, bedrijfstak of
Werkingssfeer: begripsbepaling werknemer
rechtspersoon
1. Schoonmaak- en
Werknemer is:
iedere man of vrouw die op basis van een arbeidsovereenkomst bij
glazenwassersbedrijf
een werkgever, zoals omschreven in bijlage 1 (“Schoonmaak- en
glazenwassersbedrijf”) onder punt 1 van deze CAO werkt in een
functie die is ingedeeld met inachtneming van de referentiefuncties
genoemd in bijlage II van de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van 1 januari 2017 tot en met
31 december 2018 (KVO datum: 20 juni 2017) en welke functies
volgens het Orbasysteem niet hoger gewogen worden dan 100
punten (aangevuld met de functies (ambulant) objectleider algemeen
schoonmaakonderhoud niveau II en III).
2. Belangenvereniging
Werknemer is:
De natuurlijke persoon (m/v) die op basis van een
Practici Werkgevers
arbeidsovereenkomst in dienst is bij de werkgever als bedoeld in
bijlage 1 onder punt 2, met uitzondering van:
- de werknemer in de functiegroep dierenarts in loondienst;
- de stagiair.
3. Pharmaceutical Research
Associates Group B.V.

Werknemer is:
degene (m/v) in dienst van de werkgever zoals beschreven in bijlage 2
onder 1 van deze cao, van wie de functie is opgenomen of gezien de
aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in één
van de functiegroepen A tot en met N volgens de CAO voor
Pharmaceutical Research Associates Group BV, Early Development
Services Netherlands van 1 oktober 2017 tot en met 30 september
2019 (KVO datum: 28 november 2017).
Als werknemer wordt niet beschouwd de stagiair en de
vakantiewerker.

4. PostNL: postbezorgers

Werknemer is:
de man of vrouw werkzaam bij Koninklijke PostNL B.V., zoals
omschreven in bijlage 2 onder 2 van deze cao, in de functie
postbezorger, zoals nader beschreven in bijlage 2 van de cao voor
postbezorgers die geldt van 1 oktober 2015 tot en met 30 september
2017, cao-nummer 2025, met een arbeidsovereenkomst langer dan 3
maanden

5. PostNL: zaterdagbestellers

Werknemer is:
de man of vrouw die bij een van de werkgevers, zoals omschreven in
bijlage 2 onder 3 van deze cao, in dienst is om arbeid te verrichten op
de zaterdagen en een arbeidsovereenkomst langer dan 3 maanden
heeft.
Werknemer (m/v) is:
- de persoon die in dienst is bij een van de werkgevers, zoals
omschreven in bijlage 2 onder 4 van deze cao; en
- die ingeschaald is in een van de salarisschalen in de cao voor PostNL
(looptijd 1 april 2017 tot en met 31 december 2018).

6. PostNL NV
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7. BV 18k

8. Genpact NL BV

9. Cito B.V.

10. De Stichting Cito Instituut
voor Toetsontwikkeling

11. ProfCore Group B.V.
12. Geldservice Nederland
B.V.

2. Deze cao geldt niet in de volgende gevallen:
- de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
van 3 maanden of korter. Indien de werkgever na deze termijn binnen
3 maanden opnieuw een arbeidsovereenkomst afsluit met de
werknemer voor dezelfde werkzaamheden, en de totale duur van de
arbeidsovereenkomsten hierdoor uitkomt op meer dan 6 maanden,
dan geldt vanaf dat moment deze cao. Vakantiewerk en opvang van
piekdrukte tellen niet mee voor de periode van 6 maanden.
- In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de cao voor
zaterdagbestellers (PostNL) geldt.
- In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de cao voor
postbezorgers (PostNL) geldt.
Werknemer (m/v) is:
1. de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht in dienst is van BV 18k, zoals bedoeld in bijlage 2
onder punt 5.
2. In afwijking van punt 1 hiervoor is deze cao niet van toepassing op
werknemers die bij BV 18k in dienst zijn in het kader van een regeling
op het gebied van gesubsidieerde arbeid, dan wel op werknemers die
vallen onder de werkingssfeer van de Arbeidsvoorwaardenregeling
c.q. cao BV 18k, sector Onderwijs en Overheid of de ABU-cao.
3. In afwijking van punt 1 is deze cao niet van toepassing op
stagiaires, uitzendkrachten en werknemers die op basis van een
overeenkomst tot detachering binnen BV 18k werkzaam zijn.
Werknemer (m/v) is:
elke medewerker van Genpact NL BV, zoals bedoeld in bijlage 2 onder
punt 6, en van wie de functie is ingedeeld in een van de
salarisschalen, zoals opgenomen in bijlage I van de
arbeidsvoorwaarden van Genpact NL BV, die geldt van 1 januari 2017
tot en met 31 december 2017, cao-nummer 1951.
De cao is niet van toepassing op medewerkers boven band
4/salarisschaal 15 en stagiairs.
Werknemer (m/v) is:
diegene die op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst in
dienst is van een werkgever in de zin van de Cito cao.
De Cito CAO is van toepassing op werknemers in dienst van Cito, met
uitzondering van de Raad van Bestuur.
Werknemer (m/v) is:
degene die op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst in
dienst is van een werkgever in de zin van de Cito CAO.
De Cito CAO is van toepassing op werknemers in dienst van Cito, met
uitzondering van de Raad van Bestuur.
Werknemer (m/v) is:
degene die in dienst is van de werkgever in de zin van de CAO
ProfCore.
Werknemer (m/v) is:
degene die in dienst is bij Geldservice Nederland B.V.
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13. Stichting Centrum
Arbeidsverhoudingen
Overheidspersoneel
(CAOP)

Werknemer (m/v) is:
degene die een arbeidsovereenkomst met Stichting Centrum
Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel heeft gesloten.

14. Dirkzwager Financial
Services B.V.

Werknemer (m/v) is:
degene die in dienst is van Dirkzwager Financial Services B.V.

15. Gezondheidsdienst voor
Dieren B.V.

Werknemer (m/v) is:
de persoon in dienst van werkgever, waarvan de functie is
opgenomen in schaal 1 tot en met 16 van de CAO Gezondheidsdienst
voor Dieren B.V.
Werknemer (m/v) is:
degene die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en van
die de functie is ingedeeld in de salarisschalen C32 tot en met C44 van
de CAO DSM NL Services B.V.
Werknemer (m/v) is:
Iedere zeevarende die krachtens een dienstverband met een
werkgever werkzaam is op een zeeschip dat door Clearwater Crew
B.V. wordt beheerd.
Werknemer (m/v) is:
degene met wie de ANWB een dienstverband is aangegaan, ingedeeld
in een van de in de CAO ANWB opgenomen salarisgroepen, of via de
Arbeidsvoorwaardenregeling senior managers of via hun individuele
arbeidsovereenkomst.
Werknemer (m/v) is:
de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
17 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
Werknemer (m/v) is:
de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
18 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
Werknemer (m/v) is:
de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
19 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

16. DSM NL Services B.V.

17. Clearwater Crew B.V.

18. ANWB B.V.

19. Kiwa CMR B.V.
20. Kiwa CBS B.V.
21. Kiwa VERIN B.V.

22. Kiwa CMR Vee B.V.
23. Kiwa Alspectro B.V.
24. B.V. Kwaliteitskeuring
Dierlijke Sector
25. Stichting Merita

Werknemer (m/v) is:
de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
20 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
Werknemer (m/v) is:
de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
21 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
Werknemer (m/v) is:
de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
22 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
Werknemer (m/v) is:
de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
23 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
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26. Stichting
Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector

Werknemer (m/v) is:
de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder
24 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

27. Dyade
Onderwijsbedrijfsvoering
B.V.

Werknemer (m/v) is:
de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van
de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 25, met uitzondering van
de leden van de Raad van Bestuur.

28. BPD Europe B.V.

Werknemer (m/v) is:
de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van
de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 26.
Indien de werknemer van BPD Europe B.V. tijdelijk wordt uitgezonden
naar het buitenland zal als gevolg van de wet- en regelgeving de
werking van de cao worden opgeschort gedurende de uitzendperiode.

29. Onstream Project Services
B.V.

30. Raad voor Rechtsbijstand

31. Stichting het Juridisch
Loket

Werknemer (m/v) is:
de persoon die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt
27, een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, en door de werkgever
wordt uitgezonden naar derden, offshore, om aldaar onder leiding of
toezicht van deze derde, opdrachtgever (inlener), werkzaamheden te
verrichten.
Werknemer (m/v) is:
de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij
de werkgever zoals genoemd in bijlage 2 onder punt 28, met
uitzondering van de stagiaire, de uitzendkracht en de vakantiewerker.
Werknemer (m/v) is:
de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij
de werkgever zoals genoemd in bijlage 2 onder punt 29, met
uitzondering van de stagiaire, de uitzendkracht en de vakantiewerker.

Bijlage 4 : Deelnemende Werkgeversorganisaties en werkgevers
1. Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)
2. Belangenvereniging Practici Werkgevers
3. Pharmaceutical Research Associates Group B.V.
4. PostNL cao voor Postverzorgers
5. PostNL cao voor Zaterdagbestellers
6. Post NL NV
7. BV 18k
8. Genpact NL BV
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9. Cito B.V.
10. De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
11. ProfCore Group B.V.
12. Geldservice Nederland B.V.
13. Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)
14. Dirkzwager Financial Services B.V.
15. Gezondheidsdiensten voor Dieren B.V.
16. DSM NL Services B.V.
17. Clearwater Crew B.V.
18. ANWB B.V.
19. Kiwa CMR B.V.
20. Kiwa CBS B.V.
21. Kiwa VERIN B.V.
22. Kiwa CMR Vee B.V.
23. Kiwa Alspectro B.V.
24. B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector
25. Stichting Merita
26. Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
27. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.
28. BPD Europe B.V.
29. Onstream Project Services B.V.
30. Raad voor Rechtsbijstand
31. Stichting het Juridisch Loket

Nota van Wijzigingen – CAO 3966 – Verzamel-cao 4.02, sector Dienstverlening – niet (semi) publiek
domein

Bijlage 5: Deelnemende werknemersorganisaties
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
CNV Vakmensen.nl
CNV Connectief
CNV Onderwijs
Vakorganisatie voor middelbaar en Hoger Personeel in de techniek (VHP2)
Bond van Post Personeel
De Unie (*)
Synergo VHP
Algemene Onderwijsbond (AOb)
Vakbond Algemene Bond van Werknemers (ABW)
Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOV / CMHF)
Nautilus International
UNIENFTO (*)
Vakvereniging Het Zwarte Corps (*)
(*) Vakvereniging aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

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 Tussentijdse wijzigingsverzoek van AVV cao 3966 - Private aanvulling
WW en WGA Sector Dienstverlening- niet (semi) publiek domein sector 4 – No 02.
Datum: 20 februari 2019
Deze bijlage beschrijft de representativiteit van de totale cao 3966 gebaseerd op het
aangeleverde materiaal door de in de aanvraag genoemde deelnemende partijen.
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Bijlage IIa
Representativiteitsgegevens: (kwantitatief)
Deelnemend

KvK-

Bedrijfstak/werkgever

nummer

Totaal aantal
werkgevers in
bedrijfstak en

Het totaal aantal cao-

Representativit

Totaal aantal bij de

werknemers in

werknemers in dienst

eits%

werkgeversorganisaties

bedrijfstak en werkn.

van de aangesloten

betrokken werkgevers en de In dienst van

individuele

individuele werkgevers

werkgevers
1) Schoonmaak- en

Het totaal aantal

werkgevers

individuele
werkgevers

40258433

3.326

356

126.641

80.131

63,3%

30205527

143

143

1.269

1.269

100%

04031409

1

1

555

555

100%

27168968

1

1

19.644

19.644

100%

27168968

1

1

717

717

100%

6) Post NL NV

27168968

1

1

18.400

18.400

100%

7) BV 18k

18077790

1

1

174

174

100%

8) Genpact NL BV

35010541

1

1

115

115

100%

9) Cito B.V.

24197851

1

1

2

2

100%

glazenwassersbedrijf
2) Belangenvereniging Practici
Werkgevers
3) Pharmaceutical Research
Associates Group B.V.
4) PostNL cao voor
Postverzorgers
5) PostNL cao voor
Zaterdagbestellers

2

10) Stichting Cito Instituut voor

24358082

1

1

13

13

100%

11) ProfCore Group B.V.

33266358

1

1

42

42

100%

12) Geldservice Nederland B.V.

33304430

1

1

498

498

100%

13) Stichting Centrum

41158878

1

1

204

204

100%

24189056

1

1

42

42

100%

08117636

1

1

374

374

100%

16) DSM NL Services B.V.

33298857

1

1

858

858

100%

17) Clearwater Crew B.V.

41186005

1

1

6

6

100%

18) ANWB B.V.

27157000

1

1

3.180

3.180

100%

19) Kiwa CMR B.V.

30241470

1

1

56

56

100%

20) Kiwa CBS B.V.

30083123

1

1

99

99

100%

21) Kiwa VERIN B.V.

30182714

1

1

50

50

100%

22) Kiwa CMR Vee B.V.

30062251

1

1

1

1

100%

Toetsontwikkeling

Arbeidsverhoudingen
Overheidspersoneel (CAOP)
14) Dirkzwager Financial
Services
15) Gezondheidsdienst voor
Dieren B.V.

3

23) Kiwa Alspectro B.V.

60213981

1

1

20

20

100%

24) B.V. Kwaliteitskeuring

60213981

1

1

273

273

100%

25) Stichting Merita

27279730

1

1

28

28

100%

26) Stichting Kwaliteitsgarantie

41156558

1

1

24

24

100%

30237622

1

1

164

164

100%

08024283

1

1

331

331

100%

24157526

1

1

76

76

100%

30) Raad voor Rechtsbijstand

50589342

1

1

275

275

100%

31) Stichting het Juridisch Loket

30198127

1

1

380

380

100%

3.498

528

174.511

128.001

73,4%

Dierlijke Sector

Vleeskalversector
27) Dyade
Onderwijsbedrijfsvoering
B.V.
28) BPD Europe B.V.
29) Onstream Project Services
B.V.

Totaal Representativiteit van
deze verzamel-cao
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Bijlage IIb
(kwalitatief deel)
Deelnemend Bedrijfstak/

Brongegevens

Onderzoeks

Toelichting op de

Wijze van

Peildatu

Inhoudelijke

Inhoudelijke toelichting

werkgever

werkgevers

methode

onderzoekmethode

meting

m

toelichting op

op gegevens

gegevens

werkingssfeer

werkingssfeer

werknemers

werkgevers
1) Schoonmaak- en
glazenwassersbedrijf

Ledenbestand OSB

Populatie

De representativiteit is tot

Op

01-01-

Indien

Er zijn geen uitsluitingen

en APG

onderzoek

stand gekomen door het

peildatum

2017

overwegend

op de werknemers van
toepassing.

basisadministratie

ledenbestand OSB te

rioolreinigings-

pensioenfonds

koppelen aan de APG

activiteiten is

basisadministratie.

de cao niet van

Bij het bepalen van de

toepassing.

representativiteit is alleen
gekeken naar werkgevers
met een CAO18. (caopersoneel. De leden zijn
gekoppeld aan aan APG
werkgevers op basis van
APG ledennummer. Er is
door APG gecontroleerd op
dubbele werkgevers in de
aanleveringen en er is in de
rapportage gebord dat
bedrijven niet twee keer
meegenomen worden. De
aantallen werknemers
(direct gebonden/totaal) zijn

5

verkregen uit de
2) Belangenvereniging
Practici Werkgevers

Pensioenfonds Zorg

Populatieon

en Welzijn

derzoek

basisadministratie van APG.
Opgave van PFZW van alle
BPW-leden. De leden zijn op
deze lijst door PFZW
geanonimiseerd. 160 leden
op de lijst, waarvan 143
leden werknemers hebben.

Op

01-09-

Er zijn geen

Als werknemer in de zin

peildatum

2018

uitsluitingen op

van deze overeenkomst

de werkgevers

wordt niet beschouwd

van toepassing.

de:
- de werknemer in de
functiegroep dierenarts in
loondienst en;
- de stagiair.

3) Pharmaceutical
Research Associates

Personeels-

Populatie

Op

01-11-

Er zijn geen

Als werknemer in de zin

administratie

onderzoek

peildatum

2017

uitsluitingen op

van deze overeenkomst

de werkgevers

wordt niet beschouwd de

van toepassing.

stagiair en de

Group B.V.

vakantiewerker.
4) PostNL cao voor
Postverzorgers

5) PostNL cao voor
Zaterdagbestellers

6) Post NL NV

Personeels-

Populatie

Op

01-07-

Er zijn geen

Werknemers met een

administratie

onderzoek

peildatum

2017

uitsluitingen op

arbeidsovereenkomst

de werkgevers

voor bepaalde tijd van 3

van toepassing.

maanden of korter.

Personeels-

Populatie

Op

01-07-

Er zijn geen

Werknemers met een

administratie

onderzoek

peildatum

2017

uitsluitingen op

arbeidsovereenkomst

de werkgevers

voor bepaalde tijd van 3

van toepassing.

maanden of korter.
Een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd van 3
maanden of korter. Sluit
de werkgever na deze
termijn binnen 3
maanden opnieuw een

Personeels-

Populatie

Op

01-07-

Er zijn geen

administratie

onderzoek

peildatum

2017

uitsluitingen op
de werkgevers
van toepassing.

6

arbeidsovereenkomst
met je af voor dezelfde
werkzaamheden, en
komt de totale duur van
de
arbeidsovereenkomsten
hierdoor uit op meer dan
6 maanden, dan geldt
vanaf dat moment deze
cao. Vakantiewerk en
opvang van piekdrukte
tellen niet mee voor de
periode van 6 maanden.
In de
arbeidsovereenkomst is
vastgelegd dat de cao
voor zaterdagbestellers
(PostNL) geldt.
- In de
arbeidsovereenkomst is
vastgelegd dat de cao
voor postbezorgers
(PostNL) geldt.
7) BV 18k

Personeels-

Populatie

Op

15-12-

Er zijn geen

In afwijking van lid 1 van

administratie

onderzoek

peildatum

2017

uitsluitingen op

dit artikel, is deze

de werkgevers

arbeidsvoorwaardenregel

van toepassing.

ing niet van toepassing op
medewerkers die bij BV
18k in dienst zijn in het
kader van een regeling op
het gebied van

7

gesubsidieerde arbeid,
dan wel op medewerkers
die vallen onder de
werkingssfeer van de
Arbeidsvoorwaardenregel
ing cq cao BV 18k, sector
Onderwijs en Overheid of
de ABU-cao.
Deze
arbeidsvoorwaardenregel
ing is niet van toepassing
op stagiaires,
uitzendkrachten en
medewerkers die op basis
van een overeenkomst
tot detachering binnen
BV 18k werkzaam zijn.
8) Genpact NL BV

Salarisadministratie

Populatie

Op

14-12-

Er zijn geen

De cao is niet van

onderzoek

peildatum

2017

uitsluitingen op

toepassing op:

de werkgevers

Medewerkers boven

van toepassing.

band 4 / salarisschaal 15,
stagiairs.

9) Cito B.V.

Salarisadministratie

Populatieon

Op

26-04-

Er zijn geen

De Cito CAO is niet van

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

toepassing op de leden

de werkgevers

van de Raad van Bestuur.

van toepassing.
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10) Stichting Cito Instituut

Salarisadministratie

voor

Populatieon

Op

26-04-

Er zijn geen

De Cito CAO is niet van

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

toepassing op de leden

de werkgevers

van de Raad van Bestuur.

Toetsontwikkeling

van toepassing.
11) ProfCore Group B.V.

Salarisadministratie

Populatieon

Op

01-02-

Er zijn geen

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op
de werkgevers

Er zijn geen uitsluitingen
op de werknemers van
toepassing.

van toepassing.
12) Geldservice

Salarisadministratie

Nederland B.V.

Populatieon

Op

01-04-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

op de werknemers van

de werkgevers

toepassing.

van toepassing.
13) Stichting Centrum

Salarisadministratie

Populatieon

Op

01-04-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

op de werknemers van

Overheidspersoneel

de werkgevers

toepassing.

(COAP)

van toepassing.

Arbeidsverhoudingen

14) Dirkzwager Financial

Salarisadministratie

Services

15) Gezondheidsdienst
voor Dieren B.V.

Populatieon

Op

26-03-

Er zijn geen

Uitgezonderd zijn de

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

werknemers op wie de

de werkgevers

cao DFS niet van

van toepassing.

toepassing is.

Personeelsadminist

Populatieon

Op

29-05-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

op de werknemers van

de werkgevers

toepassing.

van toepassing.
16) DSM NL Services B.V.

Salarisadministratie

Populatieon

Op

01-04-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

op de werknemers van

de werkgevers

toepassing.

van toepassing.
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17) Clearwater Crew B.V.

Personeelsadminist

Populatieon

Op

01-06-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

op de werknemers van

de werkgevers

toepassing.

van toepassing.
18) ANWB B.V.

19) Kiwa CMR B.V.

20) Kiwa CBS B.V.

21) Kiwa VERIN B.V.

22) Kiwa CMR Vee B.V.

23) Kiwa Alspectro B.V.

Personeelsadminist

Populatieon

Op

14-05-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

op de werknemers van

de werkgevers

toepassing.

van toepassing.
Personeelsadminist

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

van toepassing op de

de werkgevers

werknemers.

van toepassing.
Personeelsadminist

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

van toepassing op de

de werkgevers

werknemers.

van toepassing.
Personeelsadminist

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

van toepassing op de

de werkgevers

werknemers.

van toepassing.
Personeelsadminist

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

van toepassing op de

de werkgevers

werknemers.

van toepassing.
Personeelsadminist

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

van toepassing op de

de werkgevers

werknemers.

van toepassing.
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24) B.V. Kwaliteitskeuring
Dierlijke Sector

25) Stichting Merita

26) Stichting
Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector
27) Dyade
Onderwijsbedrijfsvoer
ing B.V.

28) BPD Europe B.V.

Personeelsadminist

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

van toepassing op de

de werkgevers

werknemers.

van toepassing.
Personeelsadminist

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

van toepassing op de

de werkgevers

werknemers.

van toepassing.
Personeelsadminist

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

van toepassing op de

de werkgevers

werknemers.

van toepassing.
Salarisadministratie

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Als werknemer in de zin

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

van deze overeenkomst

de werkgevers

wordt niet beschouwd:

van toepassing.

-

Personeelsadminist

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

ratie

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op
de werkgevers
van toepassing.

29) Onstream Project
Services B.V.

Salarisadministratie

De leden van de Raad

van Bestuur.
Indien de werknemer van
BPD Europe B.V. tijdelijk
wordt uitgezonden naar
het buitenland zal als
gevolg van de wet- en
regelgeving de werking
van de cao worden
opgeschort gedurende de
uitzendperiode.

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Er zijn geen uitsluitingen

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

op de werkgevers van
toepassing.
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de werkgevers
30) Raad voor
Rechtsbijstand

van toepassing.
Salarisadministratie

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Als werknemer (m/v) in

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

de zin van deze

de werkgevers

overeenkomst wordt niet

van toepassing.

beschouwd de stagiaires,
uitzendkrachten,

31) Stichting het Juridisch
Loket

vakantiewerkers.
Salarisadministratie

Populatieon

Op

12-09-

Er zijn geen

Als werknemer (m/v) in

derzoek

peildatum

2018

uitsluitingen op

de zin van deze

de werkgevers

overeenkomst wordt niet

van toepassing.

beschouwd de stagiaires,
uitzendkrachten,
vakantiewerkers.
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