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Datum: 25 januari 2019
Betreft: Verzoek tot AVV verklaring van tussentijdse wijziging Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven

Geachte heer / mevrouw,

Namens sociale partners betrokken bij de Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven verzoek ik u de wijzigingen in deze
Algemeen Verbindend Verklaarde cao goed te keuren en opnieuw van AVV te voorzien.
Sociale partners
Namens werkgevers:
CLC-VECTA centrum voor Live Communication, gevestigd te Breukelen
Namens werknemers:
CNV Vakmensen gevestigd te Utrecht
FNV (sector Bouwen & Wonen) gevestigd te Utrecht
Tijdvak
Looptijd CAO: 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.
Toelichting op de wijziging
In de Cao arbeidsvoorwaarden was een bepaling voorzien t.b.v. de uitbetaling van Tijd voor Tijd uren bij faillissement van een
werkgever door de Stichting Sociaal Fonds. Deze bepaling was in de arbeidsvoorwaarden Cao niet AVV-baar en is daardoor
eerder gerenvooieerd. Gezien mogelijkheid daarmee niet toegankelijk zou zijn voor niet gebonden werkgevers is geadviseerd
de bepaling inclusief voorwaarden op te nemen in de Cao Sociaal Fonds en de bijbehorende procedure toe te voegen in de
bijlage van deze Cao.
Gescheiden incassoadministratie
Volledigheidshalve bevestig ik u, zoals ook al is gebleken uit eerder toegezonden stukken, dat de incasso administratie van het
Sociaal Fonds is gescheiden in direct aan het fonds gebonden werkgevers en niet georganiseerde werkgevers.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
namens de partijen bij de CAO Tentoonstellingsbedrijven,
CLC-VECTA Centrum voor Live Communication, CNV Vakmensen en FNV (Sector Bouwen & Wonen)

Dineke Philipse
Leden- en sponsorzaken
Bijlagen: - Gerenvooieerde Cao-tekst

Nota van wijzigingen Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven 2017-2021
Inhoudelijke wijzigingen
Met verwijzing naar artikel en lidnummer conform de huidige Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven en het AVV
besluit met UAW nummer 12041, zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd.
Artikel 3 lid f Doel
Toevoeging beschrijving compensatieregeling
Het artikel komt hiermee als volgt te luiden:
f. de werkzaamheden van de Stichting in het kader van de aanspraak van werknemers op de uitbetaling van uren door het
Sociaal Fonds, zulks conform het bepaalde hieromtrent in de cao.
 Werknemers kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op het uitbetalen van uren door het Sociaal Fonds.
 Het betreft uren, opgebouwd in het kader van de tijd voor tijd regeling bij bedrijven die gedurende de looptijd van de cao
failliet zijn gegaan.
 Het betreft echter alleen die uren die zijn gespaard via de tijd voor tijd regeling in de periode van een jaar voorafgaande aan
het faillissement, tot 13 weken voorafgaande aan het moment van uitspreken van het faillissement.
 De totaal uit te keren som aan werknemers van de bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds, bedraagt maximaal € 10.000
per jaar.
 Werknemers kunnen de uit te betalen uren claimen bij het bestuur van het Sociaal Fonds. Deze claim dient te zijn ingediend
uiterlijk vóór 1 september van het jaar volgend op het jaar waarop de claim betrekking heeft.
 Het Sociaal Fonds betaalt de uren, na vaststelling van de rechtmatigheid van de claim, na afloop van ieder kalenderjaar op
basis van evenredigheid over alle werknemers die een claim hebben ingediend.

Bijlage VI (nieuw)
Toevoeging van de procedure t.b.v. de compensatieregeling zoals hierboven beschreven
De bijlage luidt als volgt:
Bijlage VI
Procedure t.b.v. compensatieregeling
Werknemers kunnen onder de in de Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven beschreven voorwaarden aanspraak maken
op het uitbetalen van uren door de Stichting Sociaal Fonds Cao Tentoonstellingsbedrijven. Het betreft uren, opgebouwd in het
kader van de tijd voor tijd regeling (hierna ‘TvT uren’) bij bedrijven die gedurende de looptijd van de cao failliet zijn gegaan.
Deze procedure heeft ten doel de behandeling van een dergelijke aanspraak in een praktische werkwijze te vatten.
Ontvangst, toetsing en afwikkeling claims
Werknemers kunnen de uit te betalen TvT uren claimen bij het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Cao
tentoonstellingsbedrijven (hierna ‘Sociaal Fonds’). De werknemer dient hiertoe zijn claim kenbaar te maken aan het
secretariaat, zijnde CLC-VECTA, dat de ontvangst bevestigt en het bestuur van het Sociaal Fonds informeert.
Toetsing van de claim door het Sociaal Fonds vindt vervolgens plaats aan de hand van de volgende punten:
- Het betreft TvT uren die in de periode van een jaar voorafgaande aan het faillissement en tot 13 weken voorafgaande aan het
moment van uitspreken van het faillissement zijn opgebouwd (daarbij inbegrepen eventuele uren die conform artikel 7 lid 6 j
eerder zijn opgebouwd en meegenomen naar het volgende kalenderjaar)
- De claim dient uiterlijk vóór 1 september van het jaar volgend op het jaar waarop de claim betrekking heeft te zijn ingediend
- De claim is onderbouwd met een schriftelijke, deugdelijke en controleerbare vastlegging van de betreffende uren

- De claim is tevens voorzien van een schriftelijke ondersteunende toelichting door de werknemer met vermelding van de
volgende gegevens:
• NAW en KvK nummer van het bedrijf
• NAW werknemer (incl. bankgegevens)
•
Insolventienummer en aangestelde curator aangaande de faillissementsuitspraak
- De claim met begeleidende stukken is via het secretariaat (CLC-VECTA, info@clcvecta.nl of per post) ontvangen.
Op basis van de informatie in de claim, stelt het Sociaal Fonds binnen 6 weken na ontvangst de rechtmatigheid van de claim
vast en informeert CLC-VECTA hierover, die op haar beurt de werknemer informeert.
Na afloop van ieder kalenderjaar, stelt het bestuur op basis van evenredigheid over alle werknemers die een claim hebben
ingediend, vast of de gedane claims geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd en informeert CLC-VECTA, die op haar beurt de
werknemers informeert.*
* De totaal uit te keren som bedraagt maximaal € 10.000 per jaar.
Regres/subrogatie
Het Sociaal Fonds krijgt als gevolg van de betalingen aan werknemers vanwege regres/subrogatie vorderingen op de (ex)werkgevers, welke vordering dezelfde rang, preferentie, heeft als de vorderingen van de (ex-)werknemers. CLC-VECTA zal
daarom, na ontvangst van de vaststelling van de rechtmatigheid van de claim, de vordering p.m. indienen bij de aangestelde
curator.

